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1.2. Kwestia dopuszczalności orzeczenia przez sąd rodzinny opieki naprzemiennej w 

        okresie przed nowelizacją K.r.i o. 

 

  W świetle regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązującego w okresie od 

13 czerwca 2009 r. do 28 sierpnia 2015 r. dopuszczalne było orzeczenie o pozostawieniu obu 

rozwodzącym się rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej, o czym stanowił przepis art. 58 §  1a 

k.r. i o. oraz art. 107 § 1 k.r.io. Podobnie było w okresie poprzedzającym powyższy czasokres, 

albowiem taki pogląd wyraził również SN w orzeczeniu z dnia 18.03.1968 r., III CZP 70/66, 

OSNCP 1968, nr 5, poz. 77, podkreślając iż pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu 

rozwiedzionym rodzicom, wchodzi w grę wówczas gdy istnieją szanse zgodnego wykonywania 

przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej wspólnie, w sposób odpowiadający dobru dziecka.1 

Przy czym, należy w tym miejscu podkreślić iż: pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy 

rodzicielskiej nad ich wspólnym dzieckiem oraz powierzenie im opieki naprzemiennej nie są 

tożsame. Pozostawienie rozwodzącym się rodzicom nieuszczuplonej władzy rodzicielskiej nie 

oznacza powstania automatycznie opieki naprzemiennej. Obie figury prawne pozostają w 

stosunku do siebie w określonej relacji uzależnionej od szczegółowych, obowiązujących w 

konkretnym porządku prawnym, uregulowań prawnych. W świetle prawa polskiego należałoby 

postrzegać relację zawierania się. Orzeczenie o pieczy naprzemiennej jest zawsze 

rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej. Jednak nie odwrotnie. W przepisach kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego brak było natomiast wyraźnej regulacji prawnej dotyczącej „pieczy 

naprzemiennej”. Należy też przesądzić, że nie oznaczało to niedopuszczalności jej orzeczenia. 

Podstawę prawną dla ustanowienia przez sąd rodzinny opieki naprzemiennej dawał przepis art. 

58 § 1 a (w przypadku rozchodzących się małżonków oraz art. 107 k.r.i.o. (jeżeli do orzekania 

dochodzi w późniejszym czasie)2.   

Poza tym, w tym czasie przedstawione zostały rozbieżne poglądy co do dopuszczalności 

przyjęcia modelu pieczy naprzemiennej jako rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyroku 

rozwodowym. Część doktryny uznała tego typu rozstrzygnięcie za dopuszczalne. 

Wskazywano, że ustawodawca w znowelizowanym art. 58 k.r.o. nie przewidział obowiązku 

określenia miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców w wyroku rozwodowym. Zgodnie 

z tym poglądem rodzice mogli samodzielnie, w porozumieniu przedstawianym zgodnie z art. 

                                                 
1 Wyrok SN z dnia 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77. 

2 T. Justyński: W sprawie tzw. opieki naprzemiennej, Rodzina i Prawo nr 19/2011, s. 6. 
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58 § 1 k.r.o., określić naprzemiennie miejsce przebywania dziecka. Takie stanowisko 

prezentował m.in. R. Zegadło.3 

W literaturze zaprezentowane zostało również stanowisko odmienne, uznające 

całkowitą niedopuszczalność przyjęcia modelu pieczy naprzemiennej. Przedstawione 

argumenty mające uzasadniać taką tezę można podzielić na dwie grupy: o charakterze 

„formalnym”, wynikającym argumentów systemowych oraz „materialne”, dotyczące 

sprzeczności takiego orzeczenia z  materialnoprawnymi przesłankami rozstrzygnięcia o władzy 

rodzicielskiej. W odniesieniu do pierwszej grupy sygnalizowano systemową konieczność 

przesądzenia o miejscu stałego przebywania dziecka u jednego z rodziców zgodnie z art. 58 

k.r.o. Przeciwko dopuszczalności pieczy naprzemiennej zdaniem W. Stojanowskiej, miała 

przemawiać koncepcja miejsca zamieszkania dziecka regulowana w art. 26 k.c. Wskazano 

również na konstrukcję art. 113 [1] k.r.o. oraz konieczność ustalenia kontaktów z dzieckiem w 

porozumieniu rodziców na podstawie art. 58 k.r.o. Ustalenie kontaktów w przypadku pieczy 

naprzemiennej miałoby być zbędne. Artykuł 113 [1] k.r.o. przewiduje bowiem ustalenie 

kontaktów przez rodziców wyłącznie gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z nich. 

Zasygnalizowano ponadto, że o konieczności ustalenia kontaktów w sentencji wyroku 

rozwodowego przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 5 czerwca 2012 r., III CZP 72/11, OSNC 

12/2012, poz. 135. Wskazywano również na komplikacje natury praktycznej dotyczące 

przykładowo: orzekania o alimentach, czy możliwych  trudności z działaniem kuratora. W 

drugiej grupie argumentów podkreślano generalną sprzeczność rozwiązania przewidującego 

pieczę naprzemienną z dobrem dziecka. W tym kontekście autorzy sprzeciwiający się 

dopuszczalności orzeczenia o pieczy naprzemiennej odwoływali  się najczęściej do poglądów 

wyrażonych w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 22.04.1952 r., C 414/52; OSNCK  1953/2/47.4  

W wyroku tym stwierdzono, że orzeczenie polegające na podzieleniu wykonywania 

władzy rodzicielskiej w czasie i sukcesywnym przekazywaniu dziecka każdemu z 

rozwiedzionych rodziców, pozostaje w sprzeczności z art. 437 k.p.c. z 1932 r. Zaznaczono, że 

„periodyczne zmiany osoby wykonującej władzę rodzicielską nie tylko nie mogą zapewnić 

dziecku należytego zaspokojenia jego potrzeb, ale wręcz wyłączają jednolitość kierunku jego 

wychowania i musiałyby wywrzeć jak najbardziej ujemny wpływ na kształtowanie się 

                                                 
3 R. Zegadło:  Miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, miejsce zwykłego (stałego) pobytu dziecka oraz piecza 

naprzemienna, RiP, nr 17-18/2011, s. 13 i n. 

 

4 W. Stojanowska [w:] System Prawa Prywatnego. T. 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, 

Warszawa 2014, s. 750,769, 773, i n.  
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świadomości dziecka”. Podobny pogląd został wyrażony również w orzeczeniu SN z 4 

listopada 1953 r.,II C 481/53, PiP 3/1954, poz. 553, w którym stwierdzono, że niedopuszczalne 

jest w postanowieniu, powierzającym wykonanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, 

zastrzeżenie, że dziecko w ciągu 1 miesiąca corocznie będzie przebywało u drugiego z 

rodziców i pod jego pieczą. W uzasadnieniu podkreślono: „decyzja, że dziecko ma przez 1 

miesiąc w roku, "według wyboru powoda", przebywać u niego pod jego pieczą, równa się 

praktycznie podziałowi władzy rodzicielskiej między rozwiedzionych rodziców dziecka w ten 

sposób, że jedna z nich sprawuje ją przez 11, a druga przez 1 miesiąc w roku. Sąd Najwyższy 

zwracał już w innej sprawie uwagę na niezgodność takiej decyzji z art. 437 k. p. c.” oraz, że 

udzielenie powodowi prawa zabierania dziecka ze środowiska, do którego przywykło, wbrew 

woli matki, która sprawuje władzę rodzicielską, byłoby zgodne tylko z interesami powoda, 

mogłoby zaś w pewnych wypadkach być sprzeczne z dobrem samego dziecka.  

Odnosząc się do wskazanych argumentów należy stwierdzić, że zagadnienie 

dopuszczalności pieczy naprzemiennej (czy też jej niedopuszczalności) nie wynikało jasno z 

rozwiązań obowiązujących w stanie prawnym przed 29 sierpnia 2015 r. Problem nie był 

również expressis verbis uregulowany przed 13 czerwca 2009 r. W zakresie przedstawionych 

argumentów „formalnych” należy zgodzić się, że ustawodawca wprost w art. 113[1] k.r.o. 

przewidział możliwość rodziców ustalania sposobu utrzymywania kontaktów przez rodzica, u 

którego dziecko stale nie przebywało. Wydaje się jednak, że przepis ten można interpretować 

tak, że w przypadku gdy dziecko u żadnego rodzica stale nie przebywa, nie znajduje on w ogóle 

zastosowania, ponieważ nie powstaje kwestia uregulowania kontaktów. Po prostu kontakty 

realizowane są w ramach sprawowania pieczy nad dzieckiem. W art. 58 § 1 k.r.o. wskazano, że 

sąd ma obowiązek rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej i o kontaktach z dzieckiem. W 

przypadku pozostawienia pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom rozstrzygnięcie takie 

zapadało na podstawie porozumienia rodziców. Ustawodawca wskazał w obu przypadkach 

łącznie sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Wydaje się, że 

elementów tych nie należy rozdzielać, a przeciwstawianie ich, w sytuacji przysługiwania 

władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jest sztuczne. X P. Mostowik, Kontakty dziecka z 

rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska, PS 3/2013, s. 7 i n. Rzeczywiście musieli 

oni określić kontakty w porozumieniu (choć z treści art. 58 § 1 k.r.o. nie wynika, że muszą to 

być kontakty z rodzicem nie sprawującym bezpośredniej pieczy nad dzieckiem), ale z 

wskazanego przepisu nie wynika, jak takie określenie miało zostać dokonane (jedynym 

kryterium pozostawała zgodność porozumienia z dobrem dziecka). Przyjęcie w porozumieniu 
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modelu pieczy naprzemiennej jest jednocześnie ustaleniem sposobu wykonywania władzy 

rodzicielskiej jak również kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Nic oczywiście nie stoi na 

przeszkodzie, aby w porozumieniu znalazły się również postanowienia dotyczące uregulowania 

kontaktów rodzica z dzieckiem w czasie, gdy nie będzie sprawował nad nim pieczy.  Takie 

rozstrzygnięcie mogłoby zostać przeniesione również do sentencji wyroku rozwodowego. 

Wskazanej interpretacji nie przeczy również treść uchwały III CZP  72/11, w której SN wskazał 

na konieczność zamieszczenia rozstrzygnięcia o kontaktach w treści sentencji wyroku. Można 

uznać, że samo przyjęcie modelu pieczy naprzemiennej i określenie tego w sentencji wyroku 

czyni zadość obowiązkowi orzeczenia o kontaktach z dzieckiem. Rozważając argument z treści 

art. 26 k.c. należy zauważyć, że konstrukcja cywilnoprawnego miejsca zamieszkania nie ma 

żadnego wpływu na rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej. Zagadnienie zostanie szczegółowo 

przedstawione w dalszej części opracowania. Należy jednak wskazać, że to miejsce 

zamieszkania dziecka wynika z rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej (czy wyjątkowo z 

miejsca stałego pobytu dziecka) a nie odwrotnie. 


