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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 353)

USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. – KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (Dz. U. Nr 9,

poz. 59, z późn. zm.)

Art. 8.
§ 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu

wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, nie może przyjąć
oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2 - bez uprzedniego przedstawienia mu
zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny sporządza
zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy
zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo
innego związku wyznaniowego. Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i
dwaj pełnoletni świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.

[§ 3.  Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez
kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1 duchowny przekazuje do
urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa; nadanie
jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego
terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez
czas trwania przeszkody.]

<§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym
przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1, duchowny
przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia
małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu
cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej,
bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu
biegu terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.>

[Art. 26.
Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka;
trwa ono mimo ustania małżeństwa.]
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Art. 58.
[§ 1.  W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym

małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z
małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę
rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby
dziecka.]

<§ 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad
wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z
dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do
ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia
porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i
utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne
z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro
dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.>

<§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i
uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską
obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie, o
którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach
dziecka.>

§ 2.  Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka
także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim
zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z
małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne
zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na
zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o
podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków,
jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu
zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z
małżonków są możliwe.

§ 3.  Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać
podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje
nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

§ 4.  Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim
potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Tytuł II.
[POKREWIEŃSTWO] <Pokrewieństwo i powinowactwo>

<Dział I.
Przepisy ogólne

Art. 617.
§ 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.

Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są
krewnymi w linii prostej.
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§ 2. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których
powstało pokrewieństwo.

Art. 618.
§ 1. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego

małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.
§ 2. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.>

DZIAŁ [I] <Ia>
RODZICE I DZIECI.

[Rozdział I.
Pochodzenie dziecka.

Art. 62.
§ 1.  Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni

od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.
Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od
orzeczenia separacji.

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia
małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że
pochodzi ono od drugiego męża.

§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie
ojcostwa.

Art. 63.
Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od
dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę.

Art. 64.
§ 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej

lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu terminu do
wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może wytoczyć jego
przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku
sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli
przedstawiciel powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć
miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

§ 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie wytoczył
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchyleniu
ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć
miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż powziął wiadomość o
urodzeniu się dziecka dopiero później - sześć miesięcy od dnia w którym tę wiadomość
powziął.

Art. 65.
Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w
ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do
ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć
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powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub zaburzeń, a gdy powziął
wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później - w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w
którym tę wiadomość powziął.

Art. 66.
Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce,
a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku.

Art. 67.
Jeżeli dziecko urodziło się po upływie sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeństwa, a
przed upływem trzechsetnego dnia od jego ustania lub unieważnienia, obalenie domniemania
ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem
dziecka.

Art. 68.
§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia

małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wystarcza, jeżeli w procesie o
zaprzeczenie ojcostwa mąż złoży oświadczenie, że nie jest ojcem dziecka.

§ 2. Jeżeli jednak mąż obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie
później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka albo
jeżeli zawierając małżeństwo wiedział, że żona jest w ciąży, obalenie domniemania
ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż mógł być
ojcem dziecka.

Art. 69.
§ 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu

miesięcy od urodzenia dziecka.
§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i

dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku.
§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa,

żeby mąż mógł być ojcem dziecka.
Art. 70.

§ 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa
męża swojej matki, nie później jednak jak w ciągu trzech lat od osiągnięcia
pełnoletności.

§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli
matka nie żyje - przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno
być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykazanie niepodobieństwa,
żeby mąż matki mógł być ojcem dziecka.

Art. 71.
Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.

Art. 72.
Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy
domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie
dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu.

Art. 73.
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Przedstawiciel ustawowy ojca nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych nie może
w jego imieniu dziecka uznać.

Art. 74.
Do uznania dziecka przez ojca mającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych
potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Art. 75.
Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte.

Art. 76.
(utracił moc).

Art. 77.
§ 1. Jeżeli dziecko jest małoletnie, do jego uznania potrzebna jest zgoda matki. Jeżeli matka

nie żyje albo jeżeli nie przysługuje jej władza rodzicielska, albo jeżeli porozumienie się
z matką napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, zamiast jej zgody potrzebna
jest zgoda ustawowego przedstawiciela dziecka.

§ 2. Do uznania dziecka poczętego potrzebna jest zgoda matki.
§ 3. Do uznania dziecka pełnoletniego potrzebna jest jego zgoda oraz zgoda matki, chyba że

matka nie żyje albo że porozumienie się z nią napotyka trudne do przezwyciężenia
przeszkody.

Art. 78.
§ 1. Zgoda osób wymienionych w artykule poprzedzającym powinna być wyrażona w formie

przewidzianej dla uznania dziecka albo na piśmie z podpisem urzędowo
poświadczonym.

§ 2. Zgoda może być wyrażona bądź przed uznaniem, bądź jednocześnie z nim, bądź w ciągu
trzech miesięcy od daty uznania.

Art. 79.
§ 1.  Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed

sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do
wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są
obywatelami polskimi.

§ 2.  W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub dziecka, uznanie
dziecka może nastąpić także przed notariuszem.

Art. 80.
§ 1. Mężczyzna, który dziecko uznał, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego

unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do oświadczenia osoby, której zgoda jest

potrzebna do ważności uznania.
Art. 81.

§ 1. Dziecko, które zostało uznane przed osiągnięciem pełnoletności, może żądać
unieważnienia uznania, jeżeli mężczyzna, który je uznał, nie jest jego ojcem.

§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później jednak
jak w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.

Art. 82.
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§ 1. Jeżeli mężczyzna, który dziecko uznał, żąda unieważnienia swego uznania, powództwo
powinno być wytoczone przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko
dziecku.

§ 2. Jeżeli matka żąda unieważnienia uznania, powództwo powinno być wytoczone
przeciwko dziecku i mężczyźnie, który dziecko uznał, a jeżeli mężczyzna ten nie żyje -
przeciwko dziecku.

§ 3. Jeżeli dziecko żąda unieważnienia uznania, powództwo powinno być wytoczone
przeciwko mężczyźnie, który dziecko uznał, i przeciwko matce, a jeżeli matka nie żyje -
przeciwko mężczyźnie, który dziecko uznał. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo
powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

Art. 83.
Po śmierci dziecka unieważnienie uznania nie jest dopuszczalne.

Art. 84.
§ 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec

dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem
po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko
domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez
sąd opiekuńczy.

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku
i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku.

§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia
mogą dochodzić jego zstępni.

Art. 85.
§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż

w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed
urodzeniem się dziecka.

§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być
podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo
innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Art. 86.
Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania
dziecka może wytoczyć także prokurator.

<Rozdział I. Pochodzenie dziecka
Oddział 1.

Macierzyństwo
Art. 619.

Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła.
Art. 6110.

§ 1. Jeżeli sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo
macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka
zostało zaprzeczone, można żądać ustalenia macierzyństwa.

§ 2. Powództwo o ustalenie macierzyństwa wytacza dziecko przeciwko matce, a jeżeli
matka nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
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§ 3. Matka wytacza powództwo o ustalenie macierzyństwa przeciwko dziecku.
Art. 6111.

Matka nie może wytoczyć powództwa o ustalenie macierzyństwa po osiągnięciu przez
dziecko pełnoletności.

Art. 6112.
§ 1. Jeżeli w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie

urodziła, można żądać zaprzeczenia macierzyństwa.
§ 2. Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa dziecko wytacza przeciwko kobiecie

wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje –
przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Matka wytacza powództwo przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia
dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje –
przeciwko dziecku.

§ 4. Kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka wytacza powództwo
przeciwko dziecku.

§ 5. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa
kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, wytacza powództwo
przeciwko dziecku i tej kobiecie, a jeżeli ona nie żyje – przeciwko dziecku.

Art. 6113.
§ 1. Matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego matka może

wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sześciu miesięcy od
dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

§ 2. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa
kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, może wytoczyć
powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w
którym dowiedział się, że kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest
matką dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.
Art. 6114.

§ 1. Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu trzech
lat od osiągnięcia pełnoletności.

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.
Art. 6115.

Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.
Jednakże w razie śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenia macierzyństwa
mogą dochodzić jego zstępni.

Art. 6116.
Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa może wytoczyć także
prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego;
wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa nie jest dopuszczalne po śmierci
dziecka.
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Oddział 2.
Ojcostwo

Art. 62.
§ 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem

trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono
od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po
upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia
małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się,
że pochodzi ono od drugiego męża.

§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o
zaprzeczenie ojcostwa.

Art. 63.
Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy
od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż
do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Art. 64.
§ 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z powodu choroby

psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na które zapadł w ciągu
terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo może
wytoczyć jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi
w tym wypadku sześć miesięcy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego,
a jeżeli przedstawiciel powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później
– sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

§ 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnionego nie
wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po
uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym
wypadku sześć miesięcy od dnia uchylenia ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż
powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – sześć miesięcy od
dnia, w którym tę wiadomość powziął.

Art. 65.
Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczną lub innego rodzaju zaburzenia
psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i mimo
istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia całkowitego nie został ubezwłasnowolniony,
może on wytoczyć powództwo w ciągu sześciu miesięcy od ustania choroby lub
zaburzeń, a gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później – w ciągu
sześciu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.

Art. 66.
Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i
matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Art. 67.
Zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.
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Art. 68.
Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko zostało poczęte w następstwie
zabiegu medycznego, na który mąż matki wyraził zgodę.

Art. 69.
§ 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu

sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi

i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.
 § 3.Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.

Art. 70.
§ 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie

ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od
osiągnięcia pełnoletności.

§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a
jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo
powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd
opiekuńczy.

 § 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.
Art. 71.

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.
Art. 72.

§ 1. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy
domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez
uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu.

§ 2. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Art. 73.

§ 1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi,
oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a
matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia
oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć
oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i
prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy
uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do
uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość
co do pochodzenia dziecka.

§ 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą
również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji
konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są
obywatelami polskimi. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio.

Art. 74.
§ 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka

lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania
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ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu
wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa,
sekretarza powiatu albo gminy. Przepisy art. 73 § 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Protokół podpisuje osoba, która przyjęła oświadczenie, oraz osoba, która je
złożyła, chyba że nie może ona go podpisać. Przyczynę braku podpisu należy podać
w protokole.

§ 3. Protokół zawierający oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa powinien być
niezwłocznie przekazany do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia
aktu urodzenia dziecka.

Art. 75.
§ 1. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę małżeństwa z innym

mężczyzną niż ten, który uznał ojcostwo, przepisu art. 62 nie stosuje się.
Art. 76.

§ 1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
§ 2. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może

nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający
oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do
dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Art. 77.
§ 1. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła

szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
§ 2. Osoba, o której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,

może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem
opiekuńczym.

Art. 78.
§ 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie

bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział
się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem
się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed
urodzeniem się dziecka.

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.
Art. 79.

Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpowiednio do matki
dziecka, która potwierdziła ojcostwo.

Art. 80.
Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności
uznania ojcostwa nie może być wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez
mężczyznę, który uznał ojcostwo.

Art. 81.
§ 1. Dziecko może żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeżeli uznający

mężczyzna nie jest jego ojcem.
§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, nie później

jednak niż w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.
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§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.
Art. 82.

§ 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności
uznania przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

§ 2. Matka wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
przeciwko dziecku i mężczyźnie, który uznał ojcostwo, a jeżeli mężczyzna ten nie
żyje – przeciwko dziecku.

§ 3. Dziecko wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
przeciwko mężczyźnie, który uznał ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie
żyje – tylko przeciwko temu mężczyźnie. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo
powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd
opiekuńczy.

Art. 83.
§ 1. Po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest

dopuszczalne.
§ 2. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, stosuje się odpowiednio

przepisy art. 82 § 1 i 2, przy czym powództwo powinno być wytoczone nie później
niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność, przeciwko kuratorowi
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy na miejsce dziecka.

Art. 84.
§ 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany

ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim
żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko
domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu
przez sąd opiekuńczy.

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko
dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku.

§ 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa,
ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.

Art. 85.
§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie

dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym
dniu przed urodzeniem się dziecka.

§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może
być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że
ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Art. 86.
Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności
uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka
lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o
ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka.
Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć
powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania.>
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Rozdział II.
Stosunki między rodzicami a dziećmi.

Oddział 1.
Przepisy ogólne.

[Art. 87.
Rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie.

Art. 88.
§ 1.  Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi ono od męża matki, nosi jego

nazwisko, chyba że małżonkowie oświadczyli, że dziecko nosić będzie nazwisko matki.
Oświadczenia w tej sprawie składane są jednocześnie ze złożeniem oświadczeń w
sprawie nazwisk przyszłych małżonków.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli
małżeństwo po urodzeniu się dziecka. Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu
przez dziecko trzynastego roku życia, do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także
wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

Art. 89.
§ 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko nosi nazwisko ojca,

chyba że ten za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do ważności uznania, złożył
przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie nazwisko matki; jeżeli w chwili
uznania dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest także wyrażenie zgody
przez dziecko osobiście.

§ 2.  Sąd w wyroku ustalającym ojcostwo albo sąd opiekuńczy w wydanym później
postanowieniu nadaje dziecku na jego wniosek albo na wniosek jego przedstawiciela
ustawowego nazwisko ojca. Jeżeli dziecko ukończyło lat trzynaście, do nadania
nazwiska ojca potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

§ 3. Jeżeli ojcostwa dziecka nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki. Jeżeli oboje rodzice
są nieznani, sąd opiekuńczy nadaje dziecku nazwisko.]

<Art. 87.
Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.

Art. 88.
§ 1. Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi

nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne
nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach.
Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone
przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

§ 2. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z
oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie
nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko
składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

§ 3. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie
mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o
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zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka albo oświadczenia, o których
mowa w § 1, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich wskazane.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice
zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka. Do zmiany nazwiska dziecka,
którego rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastu lat,
jest potrzebna jego zgoda.

Art. 89.
§ 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w

zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami
koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich
albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca
dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska
dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego
nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło
trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

§ 2. W razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku
ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio przepisy § 1. Jeżeli dziecko ukończyło
trzynaście lat, do zmiany nazwiska jest potrzebna jego zgoda.

§ 3. Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.
§ 4. Dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy.>

<Art. 891.
Dzieci pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko, z zastrzeżeniem
przepisów, które do zmiany nazwiska dziecka wymagają jego zgody.>

[Art. 90.
§ 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest

ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeżeli dziecko
ukończyło lat trzynaście, do nadania nazwiska męża matki potrzebne jest wyrażenie
zgody przez dziecko osobiście.

§ 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko
ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia
ojcostwa.]

<Art. 90.
§ 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest

ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie
zgodnie z art. 88 nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska
dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

§ 2. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi
ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń
rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł
małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.>
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<Art. 901.
Nazwisko dziecka utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca
dziecka albo przez połączenie nazwiska jednego z rodziców z nazwiskiem jego
małżonka, od którego dziecko nie pochodzi, nie może składać się z więcej niż dwóch
członów; w skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegających
połączeniu, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są
jednakowe.>

Art. 93.
§ 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
[§ 2. Jednakże w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje ojcu

tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo. Sąd opiekuńczy
może ojcu przyznać władzę rodzicielską także po ustaleniu ojcostwa.]

<§ 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie
dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy
rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107 i art. 109–111 stosuje
się odpowiednio.>

Art. 94.
§ 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,

władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy
jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza
rodzicielska uległa zawieszeniu.

[§ 2. Jeżeli ojcostwo nie zostało ustalone albo jeżeli zostało ustalone sądownie bez
przyznania ojcu władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska przysługuje matce.]

§ 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są
nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.

Art. 95.
[§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka.
§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo.]
<§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka,
z poszanowaniem jego godności i praw.

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w
sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać
oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych
dla jego dobra.>

§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i
interes społeczny.

<§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby
lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i
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stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości
jego rozsądne życzenia.>

Art. 96.
<§ 1.> Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim.

Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je
należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

<§ 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w
sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd
opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.>

[Art. 100.
Sąd opiekuńczy i inne organy państwowe obowiązane są udzielać pomocy rodzicom, jeżeli
jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej; w szczególności każde z
rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka zatrzymanego przez
osobę nieuprawnioną.]

<Art. 100.
§ 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomocy

rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy
rodzicielskiej. W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu
opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do
sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie
dziecku pieczy zastępczej.

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sąd opiekuńczy lub inne organy władzy
publicznej zawiadamiają jednostkę organizacyjną pomocy społecznej o potrzebie
udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy. Jednostka organizacyjna
pomocy społecznej jest obowiązana informować sąd o rodzajach udzielanej
pomocy i jej rezultatach >

[Art. 104.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców, sąd opiekuńczy może mu
nakazać, żeby sporządził inwentarz majątku dziecka i przedstawił go sądowi oraz żeby
zawiadamiał sąd o ważniejszych zmianach w stanie tego majątku.]

<Art. 104.
§ 1. Sąd opiekuńczy może nakazać rodzicom, żeby sporządzili inwentarz majątku

dziecka i przedstawili go sądowi oraz zawiadamiali sąd o ważniejszych zmianach w
stanie tego majątku, w szczególności o nabyciu przez dziecko przedmiotów
majątkowych o znacznej wartości.

§ 2. Sąd opiekuńczy może w uzasadnionych wypadkach ustalić wartość rozporządzeń
dotyczących ruchomości, pieniędzy i papierów wartościowych, których dziecko lub
rodzice mogą dokonywać każdego roku bez zezwolenia sądu opiekuńczego, z
zastrzeżeniem art. 103.>
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[Art. 106.
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w razie zmiany okoliczności, może
zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie
jej wykonywania.

Art. 107.
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w

związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy
rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do
określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy rodzice pozostają ze sobą w
związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu.]

<Art. 106.
Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy
rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód,
separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Art. 107.
§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu,

sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej
wykonywania.

§ 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i
uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską
obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o
sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów
z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.
Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga
innego rozstrzygnięcia.>

Art. 109.
§ 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

[1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania z
jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,]

<1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub
skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią
rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc
z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych
zarządzeń,>

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 kuratora sądowego,
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania

zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce

opiekuńczo-wychowawczej.
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§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu
w tym celu kuratorowi.

[§ 4.  W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, sąd opiekuńczy zawiadamia powiatowe
centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i
składa sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej
pomocy, w terminach określonych przez sąd, a także współpracuje z kuratorem
sądowym. Sąd opiekuńczy, ze względu na okoliczności uzasadniające umieszczenie
małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
rozważy także ustanowienie nadzoru kuratora sądowego nad sposobem wykonywania
władzy rodzicielskiej nad małoletnim.]

<§ 4. W wypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5, sąd opiekuńczy zawiadamia o wydaniu
orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, która udziela
rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu
sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w terminach
określonych przez sąd, a także współpracuje z kuratorem sądowym. Sąd
opiekuńczy, ze względu na okoliczności uzasadniające umieszczenie małoletniego w
rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, może także
ustanowić nadzór kuratora sądowego nad sposobem wykonywania władzy
rodzicielskiej nad małoletnim.>

[Art. 112.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku
orzekającym rozwód lub unieważnienie małżeństwa.]

<Art. 112.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w
wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa.>

[Art. 1121.
Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy
nad osobą małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, jego wychowania oraz reprezentowania w dochodzeniu świadczeń
przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania należą do rodziny zastępczej albo
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Inne obowiązki i prawa wynikające z władzy
rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego.]

<Art. 1121.
§ 1. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą dziecka

umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności
w dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych, należą do rodziny zastępczej albo
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe obowiązki i prawa wynikające
z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.>
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Art. 1122.
Sprawy doboru rodzin zastępczych oraz współdziałania sądów opiekuńczych z organami
administracji państwowej w tych sprawach, a także zakresu i form pomocy Państwa na rzecz
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i zasady odpłatności rodziców za pobyt ich
dzieci w tych rodzinach oraz postępowanie w tych sprawach - regulują odrębne przepisy.

<Oddział 3. Kontakty z dzieckiem>

[Art. 113.
§ 1.  Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakaże rodzicom pozbawionym

władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem.
§ 2.  W wyjątkowych wypadkach sąd opiekuńczy może ograniczyć osobistą styczność z

dzieckiem rodziców, których władza rodzicielska została ograniczona, przez
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.]

<Art. 113.
§ 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i

obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują 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
elektronicznej.>

<Art. 1131.
§ 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania

kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując
się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku
porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z
rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone
w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Art. 1132.
§ 1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie

kontaktów rodziców z dzieckiem.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zakazać spotykania się z dzieckiem,
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców

albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na

odległość,
5) zakazać porozumiewania się na odległość.
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Art. 1133.
Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka
lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Art. 1134.
Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać
rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub
specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie
inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania
wydanych zarządzeń.

Art. 1135.
Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego
dobro dziecka.

Art. 1136.
Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa,
dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one
przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.>

Art. 119.
[§ 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali

oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi
napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca,
jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu
przyznana.]

<§ 1. Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że
zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z
nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.>

§ 2. Sąd opiekuńczy może ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie
mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest
ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z
dobrem dziecka.

[Art. 1241.
W wypadku gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na jego
przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego, nie jest dopuszczalne uznanie
przysposobionego, unieważnienie uznania, sądowe ustalenie lub zaprzeczenie jego
pochodzenia.]

<Art. 1241.
W wypadku gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na
jego przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego, nie jest dopuszczalne
ustalenie pochodzenia przysposobionego przez uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie lub
zaprzeczenie jego pochodzenia, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.>
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Art. 133.
§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest

jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka
wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten,
kto znajduje się w niedostatku.

<§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka
pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub
jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego
utrzymania się.>

Art. 135.
§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb

uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
[§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w

stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na
osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.]

<§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze
w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może
polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o
wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne
pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów
utrzymania lub wychowania uprawnionego.>

<§ 3. Świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 134, poz. 850) podlegające zwrotowi
przez zobowiązanego do alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie
wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.>

Art. 137.
<§ 1.> Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.
<§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa

o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W
uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.>

Art. 144.
§ 1. Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, nie będącego

jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo
uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, nie będącej jego
matką.

§ 2. Mąż matki dziecka, nie będący jego ojcem, może żądać od dziecka świadczeń
alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania i utrzymania dziecka, a żądanie
jego odpowiada zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje
żonie ojca dziecka, nie będącej matką dziecka.
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§ 3. Do obowiązku świadczeń przewidzianego w poprzedzających paragrafach stosuje się
odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.

<Art. 1441.
Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem
uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.>

Art. 148.
[§ 1. Nie może być ustanowiony opiekunem, kto nie ma pełnej zdolności do czynności

prawnych, jak również ten, kto został pozbawiony praw publicznych albo praw
rodzicielskich lub praw opiekuńczych.]

<§ 1. Nie może być ustanowiona opiekunem osoba, która nie ma pełnej zdolności do
czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych.>

<§ 1a. Opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona także osoba, która została
pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko
wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem
przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we
współdziałaniu z nim, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia
działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub
opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania
w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z
określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody
sądu.>

§ 2. Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi
prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Art. 149.
§ 1. Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie,

opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana
przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w paragrafie
poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych
osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.

[§ 3.  W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka
mogłaby być powierzona, do właściwego organu prezydium rady narodowej albo do
organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający
pod opieką przebywa w zakładzie wychowawczym, może się zwrócić także do tego
zakładu.]

<§ 3. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka
mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi,
a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej
albo innej podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla
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nieletnich sąd może się zwrócić także do tej placówki albo do tego zakładu lub
schroniska.>

§ 4.  W wypadku potrzeby ustanowienia opieki dla małoletniego umieszczonego w rodzinie
zastępczej - sąd powierzy sprawowanie tej opieki przede wszystkim rodzicom
zastępczym.

[Art. 150.
§ 1. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia wydanego w porozumieniu z

zainteresowanymi ministrami określić zasady i tryb powierzania opieki zakładom
wychowawczym lub innym instytucjom i organizacjom społecznym oraz sposób
wykonywania przez nie opieki.

§ 2. W razie powierzenia opieki zakładowi wychowawczemu lub innej instytucji albo
organizacji społecznej sąd opiekuńczy może wyłączyć z zakresu obowiązków opiekuna
zarząd majątkiem pozostającego pod opieką i powierzyć ten zarząd ustanowionemu
przez siebie kuratorowi.]

[Art. 158.
Opiekun powinien przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach wysłuchać
pozostającego pod opieką, jeżeli pozwala na to jego rozwój umysłowy i stan zdrowia, oraz
uwzględniać w miarę możności jego rozsądne życzenia.]

<Art. 158.
O decyzjach w ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego
opiekun powinien informować jego rodziców, którzy uczestniczą w sprawowaniu
bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu.>

[Art. 162.
§ 1. Opiekun sprawuje opiekę bezpłatnie.
§ 2. Jeżeli z opieką związany jest zarząd majątkiem wymagający znacznego nakładu pracy,

sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna przyznać mu stosowne wynagrodzenie
okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od
niej.]

<Art. 162.
§ 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie

stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu
ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub
gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo
czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

§ 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka
została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub
majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie
przepisów o pomocy społecznej.>
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Art. 163.
§ 1. Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu nakładów i wydatków

związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje się
odpowiednio przepisy o zleceniu.

§ 2. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem lat trzech od ustania opieki lub
zwolnienia opiekuna.

<§ 3. Przepis art. 162 § 3 stosuje się odpowiednio.>

Art. 179.
[§ 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne

wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z majątku osoby,
dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma majątku, wynagrodzenie
pokrywa ten, na czyje żądanie kurator został ustanowiony.]

<§ 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie
stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się
z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli
osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa
ten, kto żądał ustanowienia kuratora.>

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a
sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.)

[Art. 6801.
§ 1. Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są najemcami

lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa.
Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, do wspólności najmu stosuje
się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa nie pociąga za sobą
ustania wspólności najmu lokalu. Jednakże sąd, stosując odpowiednio przepisy o
zniesieniu wspólności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z
małżonków znieść wspólność najmu lokalu.]

<Art. 6801.
§ 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki

majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło
w czasie trwania małżeństwa. Jeżeli między małżonkami istnieje rozdzielność
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majątkowa albo rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków do wspólności
najmu stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania
wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku
rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z
małżonków znieść wspólność najmu lokalu.>

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 17.
Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

[1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz
spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania
dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia,]

<1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe
oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie
bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,>

2)  o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na
dobrach niematerialnych,

3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
[4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych
sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie
wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,]

<4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach
gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie
posiadania i o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym,>

41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.
42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał

organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.



- 25 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

5)  (uchylony),
6)  (uchylony).

[Art. 32.
Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia
wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.]

<Art. 32.
Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane
z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.>

Art. 47.
§ 1.  W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że

przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 2.  W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch

ławników rozpoznaje sprawy:
1) z zakresu prawa pracy o:

a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie
bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i
przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi
dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub
naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,

b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym
związane,

c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;
2) ze stosunków rodzinnych o:

a) rozwód,
b) separację,
[c) unieważnienie uznania dziecka,]
<c) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,>
d) rozwiązanie przysposobienia.

§ 3.  Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący.
§ 4. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów

zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub
precedensowy charakter sprawy.

Art. 87.
§ 1.  Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności

przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem
lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia,
jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak
również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze
stroną w stosunku przysposobienia.
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§ 2.  Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego
osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu
nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę
prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić
pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi
- adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten
podmiot.

[§ 3.  W sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może
być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej
organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na
celu udzielanie pomocy rodzinie. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze
rozporządzenia, wykaz tych organizacji społecznych.]

<§ 3. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia
alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w
sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego
oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.>

§ 4.  W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem
rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników
indywidualnych, której rolnik jest członkiem.

§ 5.  W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może być
przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 6.  W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy
projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do której zadań
statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy
twórcom projektów wynalazczych.

Art. 144.
[§ 1. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce

pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w
sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed
ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca
zamieszkania lub pobytu pozwanego.]

<§ 1. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że
miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak
również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym
roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne
dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.>

§ 2.  O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i
lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna
to za potrzebne, także w prasie.

§ 3. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak
uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili
wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.
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Art. 216.
Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub
jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika.

<Art. 2161.
§ 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego

rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie
odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.

§ 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia
dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.>

[Art. 4451.
§ 1. Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne

postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
stron. W razie potrzeby orzeczenia o władzy rodzicielskiej, stosuje się przepisy o
postępowaniu zabezpieczającym.

§ 2. Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej wszczęte przed wytoczeniem
powództwa o rozwód lub o separację ulega z urzędu zawieszeniu, a o władzy
rodzicielskiej przez cały czas trwania sprawy o rozwód lub o separację sąd orzeka w
postępowaniu zabezpieczającym. Sąd postanowi podjąć postępowanie dotyczące władzy
rodzicielskiej, jeżeli w prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie o
rozwód lub o separację nie orzeczono o władzy rodzicielskiej. W przeciwnym wypadku
postępowanie ulega umorzeniu.]

<Art. 4451.
§ 1. Jeżeli sprawa o rozwód lub o separację jest w toku, nie może być wszczęte odrębne

postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
stron lub o ustalenie kontaktów z nimi. W razie potrzeby orzeczenia o władzy
rodzicielskiej lub o kontaktach stosuje się przepisy o postępowaniu
zabezpieczającym.

§ 2. Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej lub kontaktów wszczęte
przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację ulega z urzędu
zawieszeniu, a o władzy rodzicielskiej lub kontaktach przez cały czas trwania
sprawy o rozwód lub o separację sąd orzeka w postępowaniu zabezpieczającym.
Sąd postanowi podjąć postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej lub
kontaktów, jeżeli w prawomocnym orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie
o rozwód lub o separację nie orzeczono o władzy rodzicielskiej lub kontaktach. W
przeciwnym wypadku postępowanie ulega umorzeniu.>

[Art. 451.
Przepisy art. 443, 444 i 445 stosuje się odpowiednio w sprawach o unieważnienie
małżeństwa.]

<Art. 451.
Przepisy art. 444, 445 i 4451 stosuje się odpowiednio w sprawach o unieważnienie
małżeństwa.>
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[Art. 452.
W sprawach o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio
przepisy art. 426, 431, 432, 435 § 1, 441 i 446.]

<Art. 452.
W sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami stosuje się
odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432, 435 § 1, 441 i 446.>

[Art. 453.
Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia
dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia.]

<Art. 453.
Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie
pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie
przysposobienia.>

<Art. 4531.
W sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie
bezskuteczności uznania ojcostwa matka i ojciec dziecka mają zdolność procesową także
wtedy, gdy są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ukończyli lat
szesnaście.>

Art. 454.
[§ 1. W sprawach o ustalenie ojcostwa prokurator wytaczając powództwo wskazuje w

pozwie dziecko, na którego rzecz wytacza powództwo, oraz pozywa domniemanego ojca
dziecka, a jeżeli ten nie żyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce.]

<§ 1. W sprawach o ustalenie macierzyństwa albo ojcostwa prokurator wytaczając
powództwo wskazuje w pozwie dziecko, na którego rzecz wytacza powództwo, oraz
pozywa odpowiednio matkę dziecka albo domniemanego ojca, a jeżeli osoby te nie
żyją – kuratora ustanowionego na ich miejsce.>

<§ 11. W sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa prokurator, wytaczając powództwo,
pozywa kobietę wpisaną jako matka w akcie urodzenia dziecka oraz mężczyznę,
którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem jej macierzyństwa, a jeżeli
osoby te nie żyją – kuratora ustanowionego na ich miejsce oraz dziecko.>

§ 2. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczając powództwo pozywa męża
matki dziecka, a jeżeli ten nie żyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz
dziecko, jak również matkę dziecka, jeżeli ta żyje.

[§ 3. W sprawach o unieważnienie uznania dziecka prokurator wytaczając powództwo
pozywa dziecko oraz mężczyznę, który dziecko uznał, a jeżeli ten nie żyje - kuratora
ustanowionego na jego miejsce, a także matkę dziecka, jeżeli ta żyje.]

<§ 3. W sprawach o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa prokurator,
wytaczając powództwo, pozywa dziecko oraz mężczyznę, który uznał ojcostwo, a
jeżeli ten nie żyje – kuratora ustanowionego na jego miejsce, a także matkę
dziecka, jeżeli ta żyje; w razie uznania ojcostwa po śmierci dziecka prokurator
pozywa ustanowionego na miejsce dziecka kuratora.>
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§ 4. W sprawach o rozwiązanie przysposobienia prokurator wytaczając powództwo pozywa
przysposabiającego oraz przysposobionego.

[Art. 4541.
§ 1. Powództwo wzajemne o ustalenie ojcostwa jest niedopuszczalne.
§ 2. W czasie trwania procesu o ustalenie ojcostwa nie może być wszczęta odrębna sprawa o

ustalenie ojcostwa.
§ 3. Strona pozwana w sprawie o ustalenie ojcostwa może jednak również żądać ustalenia

ojcostwa.]
<Art. 4541.

§ 1. Powództwo wzajemne o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, o ustalenie lub
zaprzeczenie ojcostwa, a także o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie
jest dopuszczalne.

§ 2. W czasie trwania procesu o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, o ustalenie
lub zaprzeczenie ojcostwa albo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie
może być wszczęta odrębna sprawa o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa albo o ustalenie bezskuteczności uznania
ojcostwa.

§ 3. Strona pozwana może jednak również żądać ustalenia lub zaprzeczenia
macierzyństwa, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa albo ustalenia bezskuteczności
uznania ojcostwa.>

[Art. 456.
§ 1. Postępowanie umarza się w razie śmierci jednej ze stron, a jeżeli w charakterze tej

samej strony występuje kilka osób, w razie śmierci wszystkich tych osób, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w paragrafach następujących.

§ 2. W sprawie o ustalenie ojcostwa mężczyzny, który nie jest mężem matki, wytoczonej
przez dziecko albo matkę, jak również w sprawie wytoczonej przez dziecko bądź
przeciwko mężowi jego matki o zaprzeczenie ojcostwa, bądź przeciwko mężczyźnie,
który je uznał, o unieważnienie uznania, postępowanie zawiesza się w razie śmierci tych
pozwanych do czasu ustanowienia przez sąd orzekający kuratora, który wstępuje do
sprawy na miejsce zmarłego. To samo stosuje się w sprawie o rozwiązanie
przysposobienia w razie śmierci przysposabiającego.

§ 3. W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa lub o unieważnienie uznania dziecka postępowanie
umarza się w razie śmierci dziecka. W sprawie o ustalenie ojcostwa postępowanie
umarza się, jeżeli dziecko było pozwanym albo powodem i nie pozostawiło zstępnych.

§ 4. Postępowanie o ustalenie ojcostwa zawiesza się w razie śmierci dziecka będącego
powodem, jeżeli dziecko pozostawiło zstępnych. Sąd umorzy postępowanie, jeżeli
zstępni powoda nie zgłoszą w ciągu sześciu miesięcy po wydaniu postanowienia o
zawieszeniu wniosku o podjęcie postępowania.]

<Art. 456.
§ 1. Postępowanie umarza się w razie śmierci jednej ze stron, a jeżeli w charakterze tej

samej strony występuje kilka osób, w razie śmierci wszystkich tych osób, z
zastrzeżeniem § 2 i 3.
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§ 2. W sprawie wytoczonej przez dziecko o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa,
o zaprzeczenie ojcostwa albo ustalenie bezskuteczności uznania, jak również
w sprawie wytoczonej przez dziecko albo jego matkę o ustalenie ojcostwa,
postępowanie zawiesza się w razie śmierci pozwanych do czasu ustanowienia przez
sąd orzekający kuratora, który wstępuje do sprawy na miejsce zmarłego. Przepis
ten stosuje się w sprawie o rozwiązanie przysposobienia w razie śmierci
przysposabiającego.

§ 3. W sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie lub zaprzeczenie
ojcostwa oraz w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
postępowanie umarza się w razie śmierci dziecka, chyba że dziecko, które
wytoczyło powództwo o ustalenie macierzyństwa albo o ustalenie ojcostwa,
pozostawiło zstępnych; w takim wypadku postępowanie zawiesza się. Jeżeli zstępni
w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu
postępowania nie zgłoszą wniosku o jego podjęcie, sąd postępowanie umorzy.>

<Art. 4561.
§ 1. W sprawach o ustalenie macierzyństwa przewodniczący zawiadamia o toczącym

się procesie mężczyznę, którego dotyczy domniemanie pochodzenia dziecka od
męża matki, doręczając mu odpis pozwu.

§ 2. W sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa przewodniczący zawiadamia o
toczącym się procesie mężczyznę, którego ojcostwa dotyczy wynik postępowania,
doręczając mu odpis pozwu.>

[Art. 457.
W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa lub o unieważnienie uznania dziecka odpis pozwu
doręcza się prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy.]

<Art. 457.
W sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka lub o ustalenie bezskuteczności
uznania ojcostwa, albo o rozwiązanie przysposobienia odpis pozwu doręcza się
prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy.>

[Art. 5701.
Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu
środowiskowego w celu ustalenia danych dotyczących małoletniego i jego środowiska, a w
szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego,
sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego,
jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych
oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku uzależnień
małoletniego.]

<Art. 5701.
Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu
środowiskowego, a także zwrócić się o informację do właściwej jednostki pomocy
społecznej w celu ustalenia danych dotyczących małoletniego i jego środowiska, a w
szczególności dotyczących zachowania się i warunków wychowawczych małoletniego,
sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu
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wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów,
podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku
uzależnień małoletniego.>

Art. 576.
§ 1.  Przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy sąd opiekuńczy wysłucha

przedstawiciela ustawowego osoby, której postępowanie dotyczy. W wypadkach
ważniejszych powinien ponadto w miarę możności wysłuchać osoby bliskie tej osoby.

[§ 2.  Wysłuchanie małoletniego w toku postępowania następuje poza salą posiedzeń
sądowych, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze.]

<§ 2. Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego
rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając
w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą
posiedzeń sądowych.>

[Art. 579.
Postanowienia w sprawach o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie,
zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, zakazanie osobistej styczności
z dzieckiem mogą być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to także zmiany
rozstrzygnięć w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekającym rozwód lub
unieważnienie małżeństwa. Postanowienia takie stają się skuteczne i wykonalne po
uprawomocnieniu się.]

<Art. 579.
Postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie,
pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie
kontaktów z dzieckiem mogą być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy
to także zmiany rozstrzygnięć w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekającym
rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka.
Postanowienia takie stają się skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu się.>

[Art. 5791.
Sąd opiekuńczy okresowo, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, dokonuje oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej; jeżeli wymaga tego dobro
dziecka, sąd wszczyna postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej jego rodziców.]

<Art. 5791.
§ 1. Po powzięciu wiadomości o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo

w placówce opiekuńczo-wychowawczej bez orzeczenia sądu opiekuńczego sąd ten
niezwłocznie wszczyna postępowanie opiekuńcze.

§ 2. Sąd opiekuńczy okresowo, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, dokonuje oceny
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-
wychowawczej; jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd wszczyna postępowanie o
pozbawienie władzy rodzicielskiej jego rodziców.>
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[Art. 581.
Uznanie dziecka może nastąpić także przed sądem opiekuńczym niewłaściwym według
przepisów ogólnych. W takim wypadku o uznaniu zawiadamia się właściwy sąd opiekuńczy.]

<Art. 581.
§ 1. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym niewłaściwym

według przepisów ogólnych. W takim wypadku o uznaniu zawiadamia się właściwy
sąd opiekuńczy.

§ 2. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń
koniecznych do uznania ojcostwa, uznanie ojcostwa może nastąpić wyłącznie przed
sądem opiekuńczym, właściwym ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego,
którego kierownik odmówił przyjęcia tych oświadczeń.

§ 3. Sąd opiekuńczy odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa,
jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo poweźmie wątpliwość co do pochodzenia
dziecka.>

Art. 582.
Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy
rodzicami, może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że
wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

<Art. 5821.
§ 1. W sprawach o kontakty z dzieckiem przepis art. 582 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w

szczególności:
1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której

pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub
także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego
pobytu,

2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na
rachunek depozytowy sądu 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 kontaktach; nie dotyczy to
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której
pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.>

[Art. 597.
Postanowienie o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia staje się wykonalne dopiero po jego
uprawomocnieniu się.]

<Art. 597.
§ 1. W postanowieniu o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia sąd upoważnia

opiekuna do pobrania wynagrodzenia z dochodów lub majątku osoby pozostającej
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pod opieką, bądź ustala, że wynagrodzenie ma być wypłacone ze środków
publicznych.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, staje się wykonalne dopiero po jego
uprawomocnieniu się.>

Art. 59812.
§ 1. Przy odbieraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

kurator sądowy powinien zachować szczególną ostrożność i uczynić wszystko, aby
dobro tej osoby nie zostało naruszone, a zwłaszcza aby nie doznała ona krzywdy
fizycznej lub moralnej. W razie potrzeby kurator sądowy może zażądać pomocy organu
opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji.

§ 2. Jeżeli wskutek wykonania orzeczenia miałoby doznać poważnego uszczerbku dobro
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, kurator sądowy
wstrzyma się z wykonaniem orzeczenia do czasu ustania zagrożenia, chyba że
wstrzymanie wykonania orzeczenia stwarza poważniejsze zagrożenie dla tej osoby.

<Art. 59812a.
Postępowanie określone w art. 5986–59812 może być podjęte na nowo na podstawie tego
samego postanowienia, o którym mowa w art. 5985, jeżeli zobowiązany w okresie trzech
miesięcy od wydania tego postanowienia postąpił sprzecznie z treścią postanowienia
dotyczącego władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, opieki lub kontaktów
z dzieckiem, a okoliczności uzasadniające jego wydanie nie uległy zmianie.>

USTAWA z dnia 29 września 1986 r. – PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz.

U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.)

Art. 7.
1. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie:

1) aktu stanu cywilnego,
2) decyzji,
3) postanowień w sprawach określonych w art. 24, 25 i 89

- chyba że z przepisów ustawy wynika inna forma załatwienia sprawy.
2. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia:

1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
2) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o

których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
3) wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym

mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
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4) sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego,

5) wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec
niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć
małżeństwo za granicą,

powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba
zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu
cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na
siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez
kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

3. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne, jeżeli sąd na
podstawie art. 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozstrzygnął, że małżeństwo nie
może być zawarte.

<3a. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń
koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie siedmiu dni na piśmie
powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o
przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym;
odpis pisma przesyła do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu
urodzenia dziecka.>

4. Odmowa dokonania innych czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego niż
określonych w ust. 2 oraz nieprzewidzianych w ustawie, a mogących mieć wpływ na stan
cywilny osób, następuje w formie decyzji.

Art. 40.
1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
2. Do aktu urodzenia wpisuje się:

1) nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka;
2) miejsce i datę urodzenia dziecka;
3) nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia,

miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka;
4) nazwisko, imię i miejsce zamieszkania zgłaszającego;
5) dane dotyczące zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli sporządzenie aktu następuje na

podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 39 ust. 2.
3. Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w szczególności zawierać:

1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu
cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka;

2) imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca
stałego zameldowania ojca dziecka;

3) dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka;
4) dane dotyczące źródła utrzymania rodziców dziecka;
5) datę urodzenia dziecka;
6) określenie miejscowości urodzenia dziecka;
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7) określenie płci, ciężaru i długości dziecka;
8) charakterystykę porodu.

<3a. Przyjęcie w sprawie nazwiska dziecka oświadczeń, o których mowa w art. 88 § 3
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wymaga sporządzenia protokołu. Odpis
protokołu przesyła się do urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt
małżeństwa rodziców.>

4. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia urodzenia
dziecka, z uwzględnieniem danych, o których mowa w ust. 3, oraz z wyszczególnieniem
na formularzu części wypełnianych przez zakład opieki zdrowotnej, lekarzy lub położne
oraz urząd stanu cywilnego, a także sposób jego wypełniania.

Art. 42.
1. Jeżeli stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zachodzi

domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje się
tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa.

2. Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do akt
urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego
dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz
jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w
rubryce "Uwagi".

<3. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem się dziecka już poczętego, a
dziecko urodziło się martwe, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.>

Art. 43.
1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca przed kierownikiem urzędu stanu

cywilnego lub przed konsulem następuje z zachowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

2. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska męża matki
wymaga sporządzenia protokołu.

[3. W razie uznania dziecka przed konsulem, konsul sporządza protokół przyjęcia
oświadczenia o uznaniu i przesyła go niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego, o którym
mowa w art. 14 ust. 2.]

<3. W razie uznania ojcostwa przed konsulem, konsul sporządza protokół przyjęcia
oświadczenia o uznaniu i przesyła go niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego,
o którym mowa w art. 14 ust. 2. Przepis art. 7 ust. 3a stosuje się odpowiednio.>

Art. 44.
1. Jeżeli uznanie dziecka przez ojca następuje przed sporządzeniem aktu urodzenia lub

dotyczy dziecka poczętego, lecz nieurodzonego, treść oświadczenia wpisuje się do księgi
urodzeń.

2. Jeżeli uznanie dziecka następuje przy sporządzaniu aktu urodzenia, w akcie takim wpisuje
się nazwisko i inne dane dotyczące ojca zgodnie z treścią oświadczenia, z odpowiednią
adnotacją w rubryce "Uwagi".
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3. Jeżeli uznanie dziecka następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, do aktu takiego wpisuje
się wzmiankę dodatkową o uznaniu i zmianie nazwiska dziecka, stosownie do przepisów
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie sądowego ustalenia ojcostwa oraz nadania
dziecku nazwiska męża matki.

<5. Jeżeli uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa następuje po sporządzeniu
aktu zgonu, także do tego aktu wpisuje się wzmiankę dodatkową zawierającą dane
określone w ust. 3 i 4.>

Art. 62.
1. Do aktu małżeństwa wpisuje się:

1) nazwiska i imiona osób zawierających małżeństwo, ich nazwiska rodowe, stan
cywilny, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania;

2) miejsce i datę zawarcia małżeństwa;
3) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób wstępujących w

związek małżeński;
4) nazwiska i imiona świadków;
5) nazwisko (nazwiska), które będą nosić osoby zawierające małżeństwo po jego

zawarciu, oraz nazwisko, które będą nosić dzieci zrodzone z tego małżeństwa;
6) stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły zgodne oświadczenia o

wstąpieniu w związek małżeński.
2. Nazwisko (nazwiska), które będą nosili małżonkowie, oraz nazwisko, które będą nosiły

dzieci pochodzące z małżeństwa, wpisuje się do aktu małżeństwa na podstawie
pisemnych oświadczeń złożonych zgodnie z art. 25 § 1 i art. 88 § 1 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego.

3. Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego
nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem
o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw, a gdy małżeństwo zawierali
obywatele polscy, mogą także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego
małżeństwa.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, można złożyć również przed konsulem. W takim
wypadku konsul sporządza protokół przyjęcia oświadczenia, który wraz z wnioskiem o
wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego przesyła niezwłocznie do
urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego
Warszawy.

5. Prawomocne orzeczenie o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa, o separacji i o
zniesieniu separacji stanowi podstawę wpisania wzmianki dodatkowej do aktu
małżeństwa.

<6. Przyjęcie do protokołu oświadczeń o nazwisku dziecka złożonych na podstawie art.
88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest podstawą wpisania wzmianki
dodatkowej do aktu małżeństwa rodziców dziecka.>



- 37 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 21.
1.  Wolne od podatku dochodowego są:

UWAGA: pkt 1-78a pominięto
79) świadczenia z pomocy społecznej,
<79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez sąd na podstawie art.

162 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,>
UWAGA: 80-129 pominięto

1a.  Do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów,
otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11-11b, 13 i 16.

2.  (uchylony).
2a.  (uchylony).
3.  (skreślony).
4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
5a.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z

tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
5b.  W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do

zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.

5c.  W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany
do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego
utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę -
w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 44, w
którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek
danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

5d.  (uchylony).
6.  (uchylony).
7.  Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły

niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:

1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia szkoły,

2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części
stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało
pokryte przez wpłaty rodziców.

8.  (uchylony).
9.  (uchylony).
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10.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą
wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie
uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem
renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e. Podatnik jest
obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z
oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

11.  (uchylony).
12.  (uchylony).
13.  Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone

do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
1) w celu osiągnięcia przychodów lub
2) w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na

podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
3) przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz

jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
4) przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w

związku z wykonywaniem tych funkcji.
14.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracowników, których

miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład
pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22
ust. 2 pkt 3 i 4.

15.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:
1) pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej,
2) pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w

celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich
skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach
pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje
świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83,

3) uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.
16.  (uchylony).
17.  (uchylony).
18.  (uchylony).
19.  Zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegają środki stanowiące zwrot

wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego
przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub
za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce
handlowej.

20.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125, nie ma zastosowania do świadczeń
otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów
będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 2.

21.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie do przychodów
podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości
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lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w
urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
miejsca zamieszkania podatnika.

22.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126, ma zastosowanie łącznie do obojga
małżonków.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,

poz. 728 i Nr 171, poz. 1056)

Art. 8.
1. [Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i

91, przysługuje:] <Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91 przysługuje:>

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej
dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej
dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.
7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

2. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne
określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego

świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego
osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o
której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i
osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
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1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się
przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie
podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami
na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,
określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach
podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca
poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem,
składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia
społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a
także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu
z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę
miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził
działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2)  opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za
dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek
ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne.

6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi
przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym
mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej
pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z
deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1,
zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł - w przypadkach, o których

mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z

prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
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8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia
działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na
podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia
składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

9. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości
194 zł.

10. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych
źródeł sumuje się.

11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego
przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby
samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy,
poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego
dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano
ten dochód.

13. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji
administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Art. 18.
1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z

klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[.]<;>
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<9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.>
2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.
<3. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, wynoszą 1,5% otrzymanej

dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.>

Art. 36.
Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1) świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) pomoc dla rodzin zastępczych,
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką

języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą[;]<,>

<h) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
przyznane przez sąd;>

2) świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w

rodzinnych domach pomocy,
m)specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach

wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-

wychowawczej,
q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w

mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
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r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze.

Art. 53.
1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub

chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności
osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich,
a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną.

3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną
pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

<Art. 53a.
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.
Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat
nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres
poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.>


