
Dziennik Ustaw Nr 220 — 12172 — Poz. 1431

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. — Ko-
deks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w § 2, wraz
z zaÊwiadczeniem sporzàdzonym przez kie-
rownika urz´du stanu cywilnego na podsta-
wie art. 41 § 1, duchowny przekazuje do urz´-
du stanu cywilnego przed up∏ywem pi´ciu
dni od dnia zawarcia ma∏˝eƒstwa; nadanie
jako przesy∏ki poleconej w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego jest rów-
noznaczne z przekazaniem do urz´du stanu
cywilnego. Je˝eli zachowanie tego terminu
nie jest mo˝liwe z powodu si∏y wy˝szej, bieg
terminu ulega zawieszeniu przez czas trwa-
nia przeszkody. Przy obliczaniu biegu termi-
nu nie uwzgl´dnia si´ dni uznanych ustawo-
wo za wolne od pracy.”;

2) uchyla si´ art. 26;

3) w art. 58: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W wyroku orzekajàcym rozwód sàd roz-
strzyga o w∏adzy rodzicielskiej nad wspól-
nym ma∏oletnim dzieckiem obojga ma∏-
˝onków i o kontaktach rodziców z dziec-
kiem oraz orzeka, w jakiej wysokoÊci ka˝dy
z ma∏˝onków jest obowiàzany do ponosze-
nia kosztów utrzymania i wychowania
dziecka. Sàd uwzgl´dnia porozumienie
ma∏˝onków o sposobie wykonywania w∏a-
dzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontak-
tów z dzieckiem po rozwodzie, je˝eli jest
ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeƒ-
stwo powinno wychowywaç si´ wspólnie,
chyba ˝e dobro dziecka wymaga innego
rozstrzygni´cia.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Sàd mo˝e powierzyç wykonywanie w∏a-
dzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,

ograniczajàc w∏adz´ rodzicielskà drugie-
go do okreÊlonych obowiàzków i upraw-
nieƒ w stosunku do osoby dziecka. Sàd
mo˝e pozostawiç w∏adz´ rodzicielskà
obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek,
je˝eli przedstawili porozumienie, o któ-
rym mowa w § 1, i jest zasadne oczeki-
wanie, ˝e b´dà wspó∏dzia∏aç w sprawach
dziecka.”;

4) tytu∏owi II nadaje si´ tytu∏: „Pokrewieƒstwo i po-
winowactwo”;

5) w tytule II dotychczasowà treÊç dzia∏u I oznacza si´
jako dzia∏ Ia i po wyrazach „Tytu∏ II. Pokrewieƒstwo
i powinowactwo” dodaje si´ dzia∏ I w brzmieniu:

„Dzia∏ I

Przepisy ogólne

Art. 617. § 1. Krewnymi w linii prostej sà osoby,
z których jedna pochodzi od drugiej.
Krewnymi w linii bocznej sà osoby,
które pochodzà od wspólnego przod-
ka, a nie sà krewnymi w linii prostej.

§ 2. Stopieƒ pokrewieƒstwa okreÊla si´
wed∏ug liczby urodzeƒ, wskutek któ-
rych powsta∏o pokrewieƒstwo.

Art. 618. § 1. Z ma∏˝eƒstwa wynika powinowac-
two mi´dzy ma∏˝onkiem a krewnymi
drugiego ma∏˝onka. Trwa ono mimo
ustania ma∏˝eƒstwa.

§ 2. Lini´ i stopieƒ powinowactwa okre-
Êla si´ wed∏ug linii i stopnia pokre-
wieƒstwa.”;

6) w tytule II w dziale Ia rozdzia∏ I otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ I

Pochodzenie dziecka

Oddzia∏ 1

Macierzyƒstwo

Art. 619. Matkà dziecka jest kobieta, która je uro-
dzi∏a.

Art. 6110. § 1. Je˝eli sporzàdzono akt urodzenia
dziecka nieznanych rodziców albo
macierzyƒstwo kobiety wpisanej
w akcie urodzenia dziecka jako jego
matka zosta∏o zaprzeczone, mo˝na
˝àdaç ustalenia macierzyƒstwa. 

§ 2. Powództwo o ustalenie macierzyƒ-
stwa wytacza dziecko przeciwko
matce, a je˝eli matka nie ˝yje —
przeciwko kuratorowi ustanowione-
mu przez sàd opiekuƒczy.
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§ 3. Matka wytacza powództwo o ustale-
nie macierzyƒstwa przeciwko dziec-
ku.

Art. 6111. Matka nie mo˝e wytoczyç powództwa
o ustalenie macierzyƒstwa po osiàgni´-
ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci.

Art. 6112. § 1. Je˝eli w akcie urodzenia jest wpisa-
na jako matka kobieta, która dziecka
nie urodzi∏a, mo˝na ˝àdaç zaprze-
czenia macierzyƒstwa.

§ 2. Powództwo o zaprzeczenie macie-
rzyƒstwa dziecko wytacza przeciwko
kobiecie wpisanej w akcie urodzenia
dziecka jako jego matka, a je˝eli ko-
bieta ta nie ˝yje — przeciwko kurato-
rowi ustanowionemu przez sàd
opiekuƒczy.

§ 3. Matka wytacza powództwo przeciw-
ko kobiecie wpisanej w akcie uro-
dzenia dziecka jako jego matka
i przeciwko dziecku, a je˝eli kobieta
ta nie ˝yje — przeciwko dziecku.

§ 4. Kobieta wpisana w akcie urodzenia
dziecka jako jego matka wytacza po-
wództwo przeciwko dziecku.

§ 5. M´˝czyzna, którego ojcostwo zosta-
∏o ustalone z uwzgl´dnieniem ma-
cierzyƒstwa kobiety wpisanej w ak-
cie urodzenia dziecka jako jego mat-
ka, wytacza powództwo przeciwko
dziecku i tej kobiecie, a je˝eli ona nie
˝yje — przeciwko dziecku.

Art. 6113. § 1. Matka albo kobieta wpisana w akcie
urodzenia dziecka jako jego matka
mo˝e wytoczyç powództwo o za-
przeczenie macierzyƒstwa w ciàgu
szeÊciu miesi´cy od dnia sporzàdze-
nia aktu urodzenia dziecka.

§ 2. M´˝czyzna, którego ojcostwo zosta-
∏o ustalone z uwzgl´dnieniem ma-
cierzyƒstwa kobiety wpisanej w ak-
cie urodzenia dziecka jako jego mat-
ka, mo˝e wytoczyç powództwo o za-
przeczenie macierzyƒstwa w ciàgu
szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym
dowiedzia∏ si´, ˝e kobieta wpisana
w akcie urodzenia dziecka nie jest
matkà dziecka, nie póêniej jednak
ni˝ do osiàgni´cia przez dziecko pe∏-
noletnoÊci. 

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 6114. § 1. Dziecko mo˝e wytoczyç powództwo
o zaprzeczenie macierzyƒstwa w cià-
gu trzech lat od osiàgni´cia pe∏nolet-
noÊci.

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 6115. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyƒstwa
nie jest dopuszczalne po Êmierci dziec-
ka. Jednak˝e w razie Êmierci dziecka,

które wytoczy∏o powództwo, ustalenia
macierzyƒstwa mogà dochodziç jego
zst´pni.

Art. 6116. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie
macierzyƒstwa mo˝e wytoczyç tak˝e
prokurator, je˝eli wymaga tego dobro
dziecka lub ochrona interesu spo∏eczne-
go; wytoczenie powództwa o zaprzecze-
nie macierzyƒstwa nie jest dopuszczalne
po Êmierci dziecka.

Oddzia∏ 2

Ojcostwo

Art. 62. § 1. Je˝eli dziecko urodzi∏o si´ w czasie
trwania ma∏˝eƒstwa albo przed up∏y-
wem trzystu dni od jego ustania lub
uniewa˝nienia, domniemywa si´, ˝e
pochodzi ono od m´˝a matki. Do-
mniemania tego nie stosuje si´, je˝eli
dziecko urodzi∏o si´ po up∏ywie trzy-
stu dni od orzeczenia separacji.

§ 2. Je˝eli dziecko urodzi∏o si´ przed up∏y-
wem trzystu dni od ustania lub unie-
wa˝nienia ma∏˝eƒstwa, lecz po zawar-
ciu przez matk´ drugiego ma∏˝eƒstwa,
domniemywa si´, ˝e pochodzi ono od
drugiego m´˝a.

§ 3. Domniemania powy˝sze mogà byç
obalone tylko na skutek powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa.

Art. 63. Mà˝ matki mo˝e wytoczyç powództwo
o zaprzeczenie ojcostwa w ciàgu szeÊciu
miesi´cy od dnia, w którym dowiedzia∏ si´
o urodzeniu dziecka przez ˝on´, nie póê-
niej jednak ni˝ do osiàgni´cia przez dziec-
ko pe∏noletnoÊci.

Art. 64. § 1. Je˝eli mà˝ matki zosta∏ ca∏kowicie
ubezw∏asnowolniony z powodu cho-
roby psychicznej lub innego rodzaju
zaburzeƒ psychicznych, na które za-
pad∏ w ciàgu terminu do wytoczenia
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa,
powództwo mo˝e wytoczyç jego
przedstawiciel ustawowy. Termin do
wytoczenia powództwa wynosi w tym
wypadku szeÊç miesi´cy od dnia usta-
nowienia przedstawiciela ustawowe-
go, a je˝eli przedstawiciel powzià∏ wia-
domoÊç o urodzeniu si´ dziecka do-
piero póêniej — szeÊç miesi´cy od
dnia, w którym t´ wiadomoÊç powzià∏.

§ 2. Je˝eli przedstawiciel ustawowy m´˝a
ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionego
nie wytoczy∏ powództwa o zaprzecze-
nie ojcostwa, mà˝ mo˝e wytoczyç po-
wództwo po uchyleniu ubezw∏asno-
wolnienia. Termin do wytoczenia po-
wództwa wynosi w tym wypadku
szeÊç miesi´cy od dnia uchylenia
ubezw∏asnowolnienia, a je˝eli mà˝
powzià∏ wiadomoÊç o urodzeniu si´
dziecka dopiero póêniej — szeÊç mie-
si´cy od dnia, w którym t´ wiado-
moÊç powzià∏.
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Art. 65. Je˝eli mà˝ matki zapad∏ na chorob´
psychicznà lub innego rodzaju zaburzenia
psychiczne w ciàgu terminu do wytocze-
nia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
i mimo istnienia podstaw do ubezw∏asno-
wolnienia ca∏kowitego nie zosta∏ ubezw∏a-
snowolniony, mo˝e on wytoczyç powódz-
two w ciàgu szeÊciu miesi´cy od ustania
choroby lub zaburzeƒ, a gdy powzià∏ wia-
domoÊç o urodzeniu si´ dziecka dopiero
póêniej — w ciàgu szeÊciu miesi´cy od
dnia, w którym t´ wiadomoÊç powzià∏.

Art. 66. Mà˝ matki powinien wytoczyç powództwo
o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziec-
ku i matce, a je˝eli matka nie ˝yje — prze-
ciwko dziecku.

Art. 67. Zaprzeczenie ojcostwa nast´puje przez
wykazanie, ˝e mà˝ matki nie jest ojcem
dziecka. 

Art. 68. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopusz-
czalne, je˝eli dziecko zosta∏o pocz´te
w nast´pstwie zabiegu medycznego, na
który mà˝ matki wyrazi∏ zgod´.

Art. 69. § 1. Matka mo˝e wytoczyç powództwo
o zaprzeczenie ojcostwa swego m´˝a
w ciàgu szeÊciu miesi´cy od urodze-
nia dziecka.

§ 2. Matka powinna wytoczyç powództwo
o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko
m´˝owi i dziecku, a je˝eli mà˝ nie ˝yje
— przeciwko dziecku.

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 70. § 1. Dziecko po dojÊciu do pe∏noletnoÊci
mo˝e wytoczyç powództwo o zaprze-
czenie ojcostwa m´˝a swojej matki,
nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu trzech
lat od osiàgni´cia pe∏noletnoÊci.

§ 2. Dziecko powinno wytoczyç powódz-
two przeciwko m´˝owi swojej matki
i matce, a je˝eli matka nie ˝yje — prze-
ciwko jej m´˝owi. Je˝eli mà˝ matki
nie ˝yje, powództwo powinno byç wy-
toczone przeciwko kuratorowi ustano-
wionemu przez sàd opiekuƒczy.

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 71. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopusz-
czalne po Êmierci dziecka.

Art. 72. § 1. Je˝eli nie zachodzi domniemanie, ˝e
ojcem dziecka jest mà˝ jego matki,
albo gdy domniemanie takie zosta∏o
obalone, ustalenie ojcostwa mo˝e na-
stàpiç albo przez uznanie ojcostwa
albo na mocy orzeczenia sàdu.

§ 2. Uznanie ojcostwa nie mo˝e nastàpiç,
je˝eli toczy si´ sprawa o ustalenie oj-
costwa.

Art. 73. § 1. Uznanie ojcostwa nast´puje, gdy
m´˝czyzna, od którego dziecko po-
chodzi, oÊwiadczy przed kierowni-

kiem urz´du stanu cywilnego, ˝e jest
ojcem dziecka, a matka dziecka po-
twierdzi jednoczeÊnie albo w ciàgu
trzech miesi´cy od dnia oÊwiadczenia
m´˝czyzny, ˝e ojcem dziecka jest ten
m´˝czyzna.

§ 2. Kierownik urz´du stanu cywilnego
wyjaÊnia osobom zamierzajàcym z∏o-
˝yç oÊwiadczenia konieczne do uzna-
nia ojcostwa przepisy regulujàce obo-
wiàzki i prawa wynikajàce z uznania,
przepisy o nazwisku dziecka oraz ró˝-
nic´ pomi´dzy uznaniem ojcostwa
a przysposobieniem dziecka. 

§ 3. Kierownik urz´du stanu cywilnego
odmawia przyj´cia oÊwiadczeƒ ko-
niecznych do uznania ojcostwa, je˝eli
uznanie jest niedopuszczalne albo
gdy powzià∏ wàtpliwoÊç co do pocho-
dzenia dziecka.

§ 4. Uznanie ojcostwa mo˝e nastàpiç tak-
˝e przed sàdem opiekuƒczym, a za
granicà równie˝ przed polskim konsu-
lem lub osobà wyznaczonà do wyko-
nywania funkcji konsula, je˝eli uzna-
nie dotyczy dziecka, którego oboje ro-
dzice albo jedno z nich sà obywatela-
mi polskimi. Przepisy § 1—3 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 74. § 1. W razie niebezpieczeƒstwa gro˝àcego
bezpoÊrednio ˝yciu matki dziecka lub
m´˝czyzny, od którego dziecko po-
chodzi, oÊwiadczenie konieczne do
uznania ojcostwa mo˝e zostaç zapro-
toko∏owane przez notariusza albo z∏o-
˝one do protoko∏u wobec wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta), starosty,
marsza∏ka województwa, sekretarza
powiatu albo gminy. Przepisy art. 73
§ 1—3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. Protokó∏ podpisuje osoba, która przy-
j´∏a oÊwiadczenie, oraz osoba, która
je z∏o˝y∏a, chyba ˝e nie mo˝e ona go
podpisaç. Przyczyn´ braku podpisu
nale˝y podaç w protokole.

§ 3. Protokó∏ zawierajàcy oÊwiadczenie ko-
nieczne do uznania ojcostwa powinien
byç niezw∏ocznie przekazany do urz´-
du stanu cywilnego w∏aÊciwego do
sporzàdzenia aktu urodzenia dziecka. 

Art. 75. § 1. Mo˝na uznaç ojcostwo przed urodze-
niem si´ dziecka ju˝ pocz´tego.

§ 2. Je˝eli dziecko urodzi∏o si´ po zawar-
ciu przez matk´ ma∏˝eƒstwa z innym
m´˝czyznà ni˝ ten, który uzna∏ ojco-
stwo, przepisu art. 62 nie stosuje si´.

Art. 76. § 1. Uznanie ojcostwa nie mo˝e nastàpiç
po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏nolet-
noÊci.

§ 2. Je˝eli dziecko zmar∏o przed osiàgni´-
ciem pe∏noletnoÊci, uznanie ojcostwa
mo˝e nastàpiç w ciàgu szeÊciu mie-
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si´cy od dnia, w którym m´˝czyzna
sk∏adajàcy oÊwiadczenie o uznaniu
dowiedzia∏ si´ o Êmierci dziecka, nie
póêniej jednak ni˝ do dnia, w którym
dziecko osiàgn´∏oby pe∏noletnoÊç.

Art. 77. § 1. OÊwiadczenie konieczne do uznania
ojcostwa mo˝e z∏o˝yç osoba, która
ukoƒczy∏a szesnaÊcie lat i nie istniejà
podstawy do jej ca∏kowitego ubez-
w∏asnowolnienia. 

§ 2. Osoba, o której mowa w § 1, je˝eli nie
ma pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych, mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie
konieczne do uznania ojcostwa tylko
przed sàdem opiekuƒczym.

Art. 78. § 1. M´˝czyzna, który uzna∏ ojcostwo, mo-
˝e wytoczyç powództwo o ustalenie
bezskutecznoÊci uznania w terminie
szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym
dowiedzia∏ si´, ˝e dziecko od niego
nie pochodzi. W razie uznania ojco-
stwa przed urodzeniem si´ dziecka ju˝
pocz´tego bieg tego terminu nie mo-
˝e rozpoczàç si´ przed urodzeniem si´
dziecka.

§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskutecznoÊci
uznania ojcostwa stosuje si´ odpowiednio
do matki dziecka, która potwierdzi∏a ojco-
stwo.

Art. 80. Po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletno-
Êci powództwo o ustalenie bezskuteczno-
Êci uznania ojcostwa nie mo˝e byç wyto-
czone ani przez matk´ dziecka, ani przez
m´˝czyzn´, który uzna∏ ojcostwo.

Art. 81. § 1. Dziecko mo˝e ˝àdaç ustalenia bezsku-
tecznoÊci uznania ojcostwa, je˝eli
uznajàcy m´˝czyzna nie jest jego oj-
cem. 

§ 2. Z ˝àdaniem tym dziecko mo˝e wystà-
piç po dojÊciu do pe∏noletnoÊci, nie
póêniej jednak ni˝ w ciàgu trzech lat
od jej osiàgni´cia.

§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 82. § 1. M´˝czyzna, który uzna∏ ojcostwo, wy-
tacza powództwo o ustalenie bezsku-
tecznoÊci uznania przeciwko dziecku
i matce, a je˝eli matka nie ˝yje — prze-
ciwko dziecku.

§ 2. Matka wytacza powództwo o ustale-
nie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa
przeciwko dziecku i m´˝czyênie, który
uzna∏ ojcostwo, a je˝eli m´˝czyzna ten
nie ˝yje — przeciwko dziecku.

§ 3. Dziecko wytacza powództwo o ustale-
nie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa
przeciwko m´˝czyênie, który uzna∏ oj-
costwo i przeciwko matce, a gdy mat-

ka nie ˝yje — tylko przeciwko temu
m´˝czyênie. Je˝eli m´˝czyzna ten nie
˝yje, powództwo powinno byç wyto-
czone przeciwko kuratorowi ustano-
wionemu przez sàd opiekuƒczy.

Art. 83. § 1. Po Êmierci dziecka ustalenie bezsku-
tecznoÊci uznania ojcostwa nie jest
dopuszczalne.

§ 2. Je˝eli uznanie ojcostwa nastàpi∏o po
Êmierci dziecka, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 82 § 1 i 2, przy
czym powództwo powinno byç wyto-
czone nie póêniej ni˝ do dnia, w któ-
rym dziecko osiàgn´∏oby pe∏nolet-
noÊç, przeciwko kuratorowi ustano-
wionemu przez sàd opiekuƒczy na
miejsce dziecka.

Art. 84. § 1. Sàdowego ustalenia ojcostwa mo˝e
˝àdaç dziecko, jego matka oraz do-
mniemany ojciec dziecka. Jednak˝e
matka ani domniemany ojciec nie
mogà wystàpiç z takim ˝àdaniem po
Êmierci dziecka lub po osiàgni´ciu
przez nie pe∏noletnoÊci.

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powódz-
two o ustalenie ojcostwa przeciwko
domniemanemu ojcu, a gdy ten nie
˝yje — przeciwko kuratorowi ustano-
wionemu przez sàd opiekuƒczy.

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza
powództwo o ustalenie ojcostwa
przeciwko dziecku i matce, a gdy mat-
ka nie ˝yje — przeciwko dziecku.

§ 4. W razie Êmierci dziecka, które by∏o
powodem w sprawie o ustalenie ojco-
stwa, ustalenia mogà dochodziç jego
zst´pni.

Art. 85. § 1. Domniemywa si´, ˝e ojcem dziecka
jest ten, kto obcowa∏ z matkà dziecka
nie dawniej ni˝ w trzechsetnym, a nie
póêniej ni˝ w sto osiemdziesiàtym
pierwszym dniu przed urodzeniem si´
dziecka.

§ 2. OkolicznoÊç, ˝e matka w tym okresie
obcowa∏a tak˝e z innym m´˝czyznà,
mo˝e byç podstawà do obalenia do-
mniemania tylko wtedy, gdy z okolicz-
noÊci wynika, ˝e ojcostwo innego
m´˝czyzny jest bardziej prawdopo-
dobne.

Art. 86. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie
ojcostwa oraz o ustalenie bezskutecznoÊci
uznania ojcostwa mo˝e wytoczyç tak˝e
prokurator, je˝eli wymaga tego dobro
dziecka lub ochrona interesu spo∏ecznego;
wytoczenie powództwa o zaprzeczenie oj-
costwa oraz o ustalenie bezskutecznoÊci
uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po
Êmierci dziecka. Je˝eli uznanie ojcostwa
nastàpi∏o po Êmierci dziecka, prokurator
mo˝e wytoczyç powództwo o ustalenie
bezskutecznoÊci uznania.”;
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7) art. 87—89 otrzymujà brzmienie:

„Art. 87. Rodzice i dzieci sà obowiàzani do wza-
jemnego szacunku i wspierania si´.

Art. 88. § 1. Dziecko, co do którego istnieje do-
mniemanie, ˝e pochodzi od m´˝a
matki, nosi nazwisko b´dàce nazwi-
skiem obojga ma∏˝onków. Je˝eli
ma∏˝onkowie majà ró˝ne nazwiska,
dziecko nosi nazwisko wskazane
w ich zgodnych oÊwiadczeniach.
Ma∏˝onkowie mogà wskazaç nazwi-
sko jednego z nich albo nazwisko
utworzone przez po∏àczenie nazwi-
ska matki z nazwiskiem ojca dziecka. 

§ 2. OÊwiadczenia w sprawie nazwiska
dziecka sà sk∏adane jednoczeÊnie
z oÊwiadczeniami o nazwiskach, któ-
re b´dà nosiç ma∏˝onkowie. Je˝eli
ma∏˝onkowie nie z∏o˝yli zgodnych
oÊwiadczeƒ w sprawie nazwiska
dziecka, nosi ono nazwisko sk∏adajà-
ce si´ z nazwiska matki i do∏àczonego
do niego nazwiska ojca. 

§ 3. Przy sporzàdzeniu aktu urodzenia
pierwszego wspólnego dziecka ma∏-
˝onkowie mogà z∏o˝yç przed kierow-
nikiem urz´du stanu cywilnego zgod-
ne oÊwiadczenia o zmianie wskaza-
nego przez nich nazwiska dziecka al-
bo oÊwiadczenia, o których mowa
w § 1, je˝eli nazwisko dziecka nie zo-
sta∏o przez nich wskazane. 

§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpo-
wiednio do nazwiska dziecka, którego
rodzice zawarli ma∏˝eƒstwo po uro-
dzeniu si´ dziecka. Do zmiany nazwi-
ska dziecka, którego rodzice zawarli
ma∏˝eƒstwo po ukoƒczeniu przez
dziecko trzynastu lat, jest potrzebna
jego zgoda.

Art. 89. § 1. Je˝eli ojcostwo zosta∏o ustalone
przez uznanie, dziecko nosi nazwisko
wskazane w zgodnych oÊwiadcze-
niach rodziców, sk∏adanych jedno-
czeÊnie z oÊwiadczeniami konieczny-
mi do uznania ojcostwa. Rodzice mo-
gà wskazaç nazwisko jednego z nich
albo nazwisko utworzone przez po∏à-
czenie nazwiska matki z nazwiskiem
ojca dziecka. Je˝eli rodzice nie z∏o˝y-
li zgodnych oÊwiadczeƒ w sprawie
nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko
sk∏adajàce si´ z nazwiska matki i do-
∏àczonego do niego nazwiska ojca.
Do zmiany nazwiska dziecka, które
w chwili uznania ju˝ ukoƒczy∏o trzy-
naÊcie lat, jest potrzebna jego zgoda.

§ 2. W razie sàdowego ustalenia ojco-
stwa sàd nadaje dziecku nazwisko
w wyroku ustalajàcym ojcostwo,
stosujàc odpowiednio przepisy § 1.
Je˝eli dziecko ukoƒczy∏o trzynaÊcie
lat, do zmiany nazwiska jest potrzeb-
na jego zgoda.

§ 3. Je˝eli ojcostwa nie ustalono, dziecko
nosi nazwisko matki.

§ 4. Dziecku nieznanych rodziców nazwi-
sko nadaje sàd opiekuƒczy.”; 

8) po art. 89 dodaje si´ art. 891 w brzmieniu:

„Art. 891. Dzieci pochodzàce od tych samych ro-
dziców noszà takie samo nazwisko, z za-
strze˝eniem przepisów, które do zmia-
ny nazwiska dziecka wymagajà jego
zgody.”;

9) art. 90 otrzymuje brzmienie:

„Art. 90. § 1. Je˝eli matka ma∏oletniego dziecka
zawar∏a ma∏˝eƒstwo z m´˝czyznà,
który nie jest ojcem tego dziecka,
ma∏˝onkowie mogà z∏o˝yç przed kie-
rownikiem urz´du stanu cywilnego
zgodne oÊwiadczenia, ˝e dziecko b´-
dzie nosiç takie samo nazwisko, jakie
zgodnie z art. 88 nosi albo nosi∏oby
ich wspólne dziecko. Do zmiany na-
zwiska dziecka, które ukoƒczy∏o trzy-
naÊcie lat, jest potrzebna jego zgoda. 

§ 2. Nadanie dziecku nazwiska, o którym
mowa w § 1, nie jest dopuszczalne,
je˝eli nosi ono nazwisko ojca albo
nazwisko utworzone na podstawie
zgodnych oÊwiadczeƒ rodziców
dziecka przez po∏àczenie nazwiska
matki z nazwiskiem ojca dziecka.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio, gdy ojciec ma∏oletniego dziecka
zawar∏ ma∏˝eƒstwo z kobietà, która
nie jest matkà tego dziecka.”;

10) po art. 90 dodaje si´ art. 901 w brzmieniu:

„Art. 901. Nazwisko dziecka utworzone przez po∏à-
czenie nazwiska matki z nazwiskiem oj-
ca dziecka albo przez po∏àczenie nazwi-
ska jednego z rodziców z nazwiskiem je-
go ma∏˝onka, od którego dziecko nie po-
chodzi, nie mo˝e sk∏adaç si´ z wi´cej ni˝
dwóch cz∏onów; w sk∏ad nazwiska dziec-
ka wchodzà pierwsze cz∏ony nazwisk
podlegajàcych po∏àczeniu, chyba ˝e
w wyniku po∏àczenia powsta∏oby nazwi-
sko, którego cz∏ony sà jednakowe.”;

11) w art. 93 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli wymaga tego dobro dziecka, sàd
w wyroku ustalajàcym pochodzenie dziec-
ka mo˝e orzec o zawieszeniu, ograniczeniu
lub pozbawieniu w∏adzy rodzicielskiej jedne-
go lub obojga rodziców. Przepisy art. 107
i art. 109—111 stosuje si´ odpowiednio.”;

12) w art. 94 uchyla si´ § 2;

13) w art. 95:

a) § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. W∏adza rodzicielska obejmuje w szczegól-
noÊci obowiàzek i prawo rodziców do wy-
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konywania pieczy nad osobà i majàtkiem
dziecka oraz do wychowania dziecka, z po-
szanowaniem jego godnoÊci i praw. 

§ 2. Dziecko pozostajàce pod w∏adzà rodziciel-
skà winno rodzicom pos∏uszeƒstwo,
a w sprawach, w których mo˝e samodziel-
nie podejmowaç decyzje i sk∏adaç oÊwiad-
czenia woli, powinno wys∏uchaç opinii
i zaleceƒ rodziców formu∏owanych dla je-
go dobra.”,

b) po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Rodzice przed powzi´ciem decyzji w wa˝-
niejszych sprawach dotyczàcych osoby
lub majàtku dziecka powinni je wys∏uchaç,
je˝eli rozwój umys∏owy, stan zdrowia
i stopieƒ dojrza∏oÊci dziecka na to pozwa-
la, oraz uwzgl´dniç w miar´ mo˝liwoÊci je-
go rozsàdne ˝yczenia.”;

14) w art. 96 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1
i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Rodzice, którzy nie majà pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych uczestniczà w sprawo-
waniu bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka
i w jego wychowaniu, chyba ˝e sàd opiekuƒ-
czy ze wzgl´du na dobro dziecka postanowi
inaczej.”;

15) art. 100 otrzymuje brzmienie:

„Art. 100. § 1. Sàd opiekuƒczy i inne organy w∏a-
dzy publicznej sà obowiàzane
udzielaç pomocy rodzicom, je˝eli
jest ona potrzebna do nale˝ytego
wykonywania w∏adzy rodzicielskiej.
W szczególnoÊci ka˝de z rodziców
mo˝e zwróciç si´ do sàdu opiekuƒ-
czego o odebranie dziecka od oso-
by nieuprawnionej, a tak˝e zwróciç
si´ do sàdu opiekuƒczego lub inne-
go w∏aÊciwego organu w∏adzy
publicznej o zapewnienie dziecku
pieczy zast´pczej.

§ 2. W wypadkach, o których mowa
w § 1, sàd opiekuƒczy lub inne orga-
ny w∏adzy publicznej zawiadamiajà
jednostk´ organizacyjnà pomocy
spo∏ecznej o potrzebie udzielenia
rodzinie dziecka odpowiedniej po-
mocy. Jednostka organizacyjna po-
mocy spo∏ecznej jest obowiàzana
informowaç sàd o rodzajach udzie-
lanej pomocy i jej rezultatach”;

16) art. 104 otrzymuje brzmienie:

„Art. 104. § 1. Sàd opiekuƒczy mo˝e nakazaç rodzi-
com, ˝eby sporzàdzili inwentarz ma-
jàtku dziecka i przedstawili go sàdo-
wi oraz zawiadamiali sàd o wa˝niej-
szych zmianach w stanie tego ma-
jàtku, w szczególnoÊci o nabyciu
przez dziecko przedmiotów majàtko-
wych o znacznej wartoÊci.

§ 2. Sàd opiekuƒczy mo˝e w uzasadnio-
nych wypadkach ustaliç wartoÊç
rozporzàdzeƒ dotyczàcych rucho-

moÊci, pieni´dzy i papierów warto-
Êciowych, których dziecko lub ro-
dzice mogà dokonywaç ka˝dego ro-
ku bez zezwolenia sàdu opiekuƒ-
czego, z zastrze˝eniem art. 103.”;

17) art. 106 i 107 otrzymujà brzmienie:

„Art. 106. Je˝eli wymaga tego dobro dziecka, sàd
opiekuƒczy mo˝e zmieniç orzeczenie
o w∏adzy rodzicielskiej i sposobie jej
wykonywania zawarte w wyroku orze-
kajàcym rozwód, separacj´ bàdê unie-
wa˝nienie ma∏˝eƒstwa, albo ustalajà-
cym pochodzenie dziecka. 

Art. 107. § 1. Je˝eli w∏adza rodzicielska przys∏ugu-
je obojgu rodzicom ˝yjàcym w roz∏à-
czeniu, sàd opiekuƒczy mo˝e ze
wzgl´du na dobro dziecka okreÊliç
sposób jej wykonywania.

§ 2. Sàd mo˝e powierzyç wykonywanie
w∏adzy rodzicielskiej jednemu z ro-
dziców, ograniczajàc w∏adz´ rodzi-
cielskà drugiego do okreÊlonych
obowiàzków i uprawnieƒ w stosun-
ku do osoby dziecka. Sàd mo˝e po-
zostawiç w∏adz´ rodzicielskà obojgu
rodzicom, je˝eli przedstawili zgodne
z dobrem dziecka porozumienie
o sposobie wykonywania w∏adzy ro-
dzicielskiej i utrzymywaniu kontak-
tów z dzieckiem, i jest zasadne ocze-
kiwanie, ˝e b´dà wspó∏dzia∏aç
w sprawach dziecka. Rodzeƒstwo
powinno wychowywaç si´ wspólnie,
chyba ˝e dobro dziecka wymaga in-
nego rozstrzygni´cia.”;

18) w art. 109:

a) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zobowiàzaç rodziców oraz ma∏oletniego do
okreÊlonego post´powania lub skierowaç
rodziców do placówek albo specjalistów zaj-
mujàcych si´ terapià rodzinnà, poradnic-
twem lub Êwiadczàcych rodzinie innà sto-
sownà pomoc z jednoczesnym wskazaniem
sposobu kontroli wykonania wydanych za-
rzàdzeƒ,”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5,
sàd opiekuƒczy zawiadamia o wydaniu
orzeczenia w∏aÊciwà jednostk´ organiza-
cyjnà pomocy spo∏ecznej, która udziela ro-
dzinie dziecka odpowiedniej pomocy i sk∏a-
da sàdowi opiekuƒczemu sprawozdania
dotyczàce sytuacji rodziny i udzielanej po-
mocy, w terminach okreÊlonych przez sàd,
a tak˝e wspó∏pracuje z kuratorem sàdo-
wym. Sàd opiekuƒczy, ze wzgl´du na oko-
licznoÊci uzasadniajàce umieszczenie ma-
∏oletniego w rodzinie zast´pczej albo w pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej, mo˝e
tak˝e ustanowiç nadzór kuratora sàdowego
nad sposobem wykonywania w∏adzy rodzi-
cielskiej nad ma∏oletnim.”;
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19) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. Pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej lub jej
zawieszenie mo˝e byç orzeczone tak˝e
w wyroku orzekajàcym rozwód, separa-
cj´ albo uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.”;

20) art. 1121 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1121. § 1. Obowiàzek i prawo wykonywania
bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka
umieszczonego w rodzinie zast´p-
czej albo w placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej, jego wychowania
i reprezentowania w tych spra-
wach, a w szczególnoÊci w docho-
dzeniu Êwiadczeƒ alimentacyjnych,
nale˝à do rodziny zast´pczej albo
placówki opiekuƒczo-wychowaw-
czej. Pozosta∏e obowiàzki i prawa
wynikajàce z w∏adzy rodzicielskiej
nale˝à do rodziców dziecka.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli
sàd opiekuƒczy postanowi∏ ina-
czej.”;

21) po art. 1122 dodaje si´ wyrazy „Oddzia∏ 3. Kontak-
ty z dzieckiem”;

22) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113. § 1. Niezale˝nie od w∏adzy rodzicielskiej
rodzice oraz ich dziecko majà pra-
wo i obowiàzek utrzymywania ze
sobà kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmujà
w szczególnoÊci przebywanie
z dzieckiem (odwiedziny, spotkania,
zabieranie dziecka poza miejsce je-
go sta∏ego pobytu) i bezpoÊrednie
porozumiewanie si´, utrzymywanie
korespondencji, korzystanie z in-
nych Êrodków porozumiewania si´
na odleg∏oÊç, w tym ze Êrodków ko-
munikacji elektronicznej.”;

23) po art. 113 dodaje si´ art. 1131—1136 w brzmieniu:

„Art. 1131. § 1. Je˝eli dziecko przebywa stale u jed-
nego z rodziców, sposób utrzymy-
wania kontaktów z dzieckiem przez
drugiego z nich rodzice okreÊla-
jà wspólnie, kierujàc si´ dobrem
dziecka i bioràc pod uwag´ jego
rozsàdne ˝yczenia; w braku porozu-
mienia rozstrzyga sàd opiekuƒczy.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje si´ odpowied-
nio, je˝eli dziecko nie przebywa
u ˝adnego z rodziców, a piecz´ nad
nim sprawuje opiekun lub gdy zo-
sta∏o umieszczone w rodzinie za-
st´pczej albo w placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej.

Art. 1132. § 1. Je˝eli wymaga tego dobro dziecka,
sàd opiekuƒczy ograniczy utrzy-
mywanie kontaktów rodziców
z dzieckiem.

§ 2. Sàd opiekuƒczy mo˝e w szczegól-
noÊci:

1) zakazaç spotykania si´ z dziec-
kiem,

2) zakazaç zabierania dziecka poza
miejsce jego sta∏ego pobytu,

3) zezwoliç na spotykanie si´
z dzieckiem tylko w obecnoÊci
drugiego z rodziców albo opie-
kuna, kuratora sàdowego lub in-
nej osoby wskazanej przez sàd,

4) ograniczyç kontakty do okreÊlo-
nych sposobów porozumiewa-
nia si´ na odleg∏oÊç,

5) zakazaç porozumiewania si´ na
odleg∏oÊç.

Art. 1133. Je˝eli utrzymywanie kontaktów rodzi-
ców z dzieckiem powa˝nie zagra˝a do-
bru dziecka lub je narusza, sàd zaka˝e
ich utrzymywania.

Art. 1134. Sàd opiekuƒczy, orzekajàc w sprawie
kontaktów z dzieckiem, mo˝e zobowià-
zaç rodziców do okreÊlonego post´po-
wania, w szczególnoÊci skierowaç ich
do placówek lub specjalistów zajmujà-
cych si´ terapià rodzinnà, poradnic-
twem lub Êwiadczàcych rodzinie innà
stosownà pomoc z jednoczesnym
wskazaniem sposobu kontroli wykona-
nia wydanych zarzàdzeƒ. 

Art. 1135. Sàd opiekuƒczy mo˝e zmieniç rozstrzy-
gni´cie w sprawie kontaktów, je˝eli
wymaga tego dobro dziecka.

Art. 1136. Przepisy niniejszego oddzia∏u stosuje
si´ odpowiednio do kontaktów rodzeƒ-
stwa, dziadków, powinowatych w linii
prostej, a tak˝e innych osób, je˝eli
sprawowa∏y one przez d∏u˝szy czas
piecz´ nad dzieckiem.”;

24) w art. 119 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do przysposobienia jest potrzebna zgoda ro-
dziców przysposabianego, chyba ˝e zostali
oni pozbawieni w∏adzy rodzicielskiej lub sà
nieznani albo porozumienie si´ z nimi napo-
tyka trudne do przezwyci´˝enia przeszkody.”;

25) art. 1241 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1241. W wypadku gdy rodzice przysposobio-
nego wyrazili przed sàdem opiekuƒ-
czym zgod´ na jego przysposobienie
bez wskazania osoby przysposabiajà-
cego, nie jest dopuszczalne ustalenie
pochodzenia przysposobionego przez
uznanie ojcostwa, sàdowe ustalenie
lub zaprzeczenie jego pochodzenia,
ustalenie bezskutecznoÊci uznania oj-
costwa.”;

26) w art. 133 po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Rodzice mogà uchyliç si´ od Êwiadczeƒ ali-
mentacyjnych wzgl´dem dziecka pe∏nolet-
niego, je˝eli sà one po∏àczone z nadmiernym
dla nich uszczerbkiem lub je˝eli dziecko nie
dok∏ada staraƒ w celu uzyskania mo˝noÊci
samodzielnego utrzymania si´.”;
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27) w art. 135: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wykonanie obowiàzku alimentacyjnego
wzgl´dem dziecka, które nie jest jeszcze
w stanie utrzymaç si´ samodzielnie albo
wobec osoby niepe∏nosprawnej mo˝e po-
legaç w ca∏oÊci lub w cz´Êci na osobistych
staraniach o utrzymanie lub o wychowa-
nie uprawnionego; w takim wypadku
Êwiadczenie alimentacyjne pozosta∏ych
zobowiàzanych polega na pokrywaniu
w ca∏oÊci lub w cz´Êci kosztów utrzymania
lub wychowania uprawnionego.”,

b) po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Âwiadczenia z pomocy spo∏ecznej lub fun-
duszu alimentacyjnego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimen-
tów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r.
Nr 134, poz. 850) podlegajàce zwrotowi
przez zobowiàzanego do alimentacji oraz
Êwiadczenia dla rodziny zast´pczej nie
wp∏ywajà na zakres obowiàzku alimenta-
cyjnego.”;

28) w art. 137 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego
z czasu przed wniesieniem powództwa o ali-
menty sàd uwzgl´dnia zasàdzajàc odpo-
wiednià sum´ pieni´˝nà. W uzasadnionych
wypadkach sàd mo˝e roz∏o˝yç zasàdzone
Êwiadczenie na raty.”;

29) po art. 144 dodaje si´ art. 1441 w brzmieniu:

„Art. 1441. Zobowiàzany mo˝e uchyliç si´ od wy-
konania obowiàzku alimentacyjnego
wzgl´dem uprawnionego, je˝eli ˝àda-
nie alimentów jest sprzeczne z zasada-
mi wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Nie doty-
czy to obowiàzku rodziców wzgl´dem
ich ma∏oletniego dziecka.”;

30) w art. 148: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Nie mo˝e byç ustanowiona opiekunem
osoba, która nie ma pe∏nej zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych albo zosta∏a pozba-
wiona praw publicznych.”, 

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Opiekunem ma∏oletniego nie mo˝e byç
ustanowiona tak˝e osoba, która zosta∏a
pozbawiona w∏adzy rodzicielskiej albo
skazana za przest´pstwo przeciwko wol-
noÊci seksualnej lub obyczajnoÊci albo za
umyÊlne przest´pstwo z u˝yciem prze-
mocy wobec osoby lub przest´pstwo po-
pe∏nione na szkod´ ma∏oletniego lub we
wspó∏dzia∏aniu z nim, albo osoba, wobec
której orzeczono zakaz prowadzenia dzia-
∏alnoÊci zwiàzanej z wychowywaniem, le-
czeniem, edukacjà ma∏oletnich lub opie-
kà nad nimi, lub obowiàzek powstrzymy-

wania si´ od przebywania w okreÊlonych
Êrodowiskach lub miejscach, zakaz kon-
taktowania si´ z okreÊlonymi osobami
lub zakaz opuszczania okreÊlonego miej-
sca pobytu bez zgody sàdu.”;

31) w art. 149 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W braku takich osób sàd opiekuƒczy zwraca
si´ o wskazanie osoby, której opieka mog∏a-
by byç powierzona, do w∏aÊciwej jednostki
organizacyjnej pomocy spo∏ecznej albo do
organizacji spo∏ecznej, do której nale˝y pie-
cza nad ma∏oletnimi, a je˝eli pozostajàcy pod
opiekà przebywa w placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej albo innej podobnej placów-
ce, w zak∏adzie poprawczym lub w schroni-
sku dla nieletnich sàd mo˝e si´ zwróciç tak˝e
do tej placówki albo do tego zak∏adu lub
schroniska.”;

32) uchyla si´ art. 150;

33) art. 158 otrzymuje brzmienie:

„Art. 158. O decyzjach w wa˝niejszych sprawach,
które dotyczà osoby lub majàtku ma∏o-
letniego opiekun powinien informowaç
jego rodziców, którzy uczestniczà
w sprawowaniu bie˝àcej pieczy nad
osobà dziecka i w jego wychowaniu.”;

34) art. 162 otrzymuje brzmienie:

„Art. 162. § 1. Sàd opiekuƒczy przyzna opiekuno-
wi za sprawowanie opieki na jego
˝àdanie stosowne wynagrodzenie
okresowe albo wynagrodzenie jed-
norazowe w dniu ustania opieki lub
zwolnienia go od niej.

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje si´,
je˝eli nak∏ad pracy opiekuna jest
nieznaczny lub gdy sprawowanie
opieki jest zwiàzane z pe∏nieniem
funkcji rodziny zast´pczej albo czy-
ni zadoÊç zasadom wspó∏˝ycia spo-
∏ecznego.

§ 3. Wynagrodzenie pokrywa si´ z do-
chodów lub z majàtku osoby, dla
której opieka zosta∏a ustanowiona,
a je˝eli osoba ta nie ma odpowied-
nich dochodów lub majàtku, wyna-
grodzenie jest pokrywane ze Êrod-
ków publicznych na podstawie
przepisów o pomocy spo∏ecznej.”;

35) w art. 163 po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepis art. 162 § 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

36) w art. 179 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Organ paƒstwowy, który ustanowi∏ kuratora,
przyzna mu na jego ˝àdanie stosowne wyna-
grodzenie za sprawowanie kurateli. Wyna-
grodzenie pokrywa si´ z dochodów lub z ma-
jàtku osoby, dla której kurator jest ustano-
wiony, a je˝eli osoba ta nie ma odpowiednich
dochodów lub majàtku, wynagrodzenie po-
krywa ten, kto ˝àda∏ ustanowienia kuratora.”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.3))
art. 6801 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6801. § 1. Ma∏˝onkowie sà najemcami lokalu
bez wzgl´du na istniejàce mi´dzy ni-
mi stosunki majàtkowe, je˝eli nawià-
zanie stosunku najmu lokalu majàce-
go s∏u˝yç zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych za∏o˝onej przez nich
rodziny nastàpi∏o w czasie trwania
ma∏˝eƒstwa. Je˝eli mi´dzy ma∏˝on-
kami istnieje rozdzielnoÊç majàtkowa
albo rozdzielnoÊç majàtkowa z wy-
równaniem dorobków do wspólnoÊci
najmu stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o wspólnoÊci ustawowej.

§ 2. Ustanie wspólnoÊci majàtkowej w cza-
sie trwania ma∏˝eƒstwa nie powoduje
ustania wspólnoÊci najmu lokalu ma-
jàcego s∏u˝yç zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych rodziny. Sàd, stosu-
jàc odpowiednio przepisy o ustano-
wieniu w wyroku rozdzielnoÊci majàt-
kowej, mo˝e z wa˝nych powodów na
˝àdanie jednego z ma∏˝onków znieÊç
wspólnoÊç najmu lokalu.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) o prawa niemajàtkowe i ∏àcznie z nimi do-
chodzone roszczenia majàtkowe oprócz

spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pocho-
dzenia dziecka, o ustalenie bezskutecznoÊci
uznania ojcostwa oraz o rozwiàzanie przy-
sposobienia,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) o prawa majàtkowe, w których wartoÊç
przedmiotu sporu przewy˝sza siedemdzie-
siàt pi´ç tysi´cy z∏otych, a w post´powaniu
w sprawach gospodarczych sto tysi´cy z∏o-
tych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie
posiadania i o ustanowienie rozdzielnoÊci
majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami oraz spraw
o uzgodnienie treÊci ksi´gi wieczystej z rze-
czywistym stanem prawnym,”;

2) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Powództwo o roszczenie alimentacyjne
oraz o ustalenie pochodzenia dziecka
i zwiàzane z tym roszczenia wytoczyç
mo˝na wed∏ug miejsca zamieszkania
osoby uprawnionej.”;

3) w art. 47 w § 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa,”;

4) w art. 87 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie po-
chodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyj-
ne pe∏nomocnikiem mo˝e byç równie˝
przedstawiciel w∏aÊciwego w sprawach z za-
kresu pomocy spo∏ecznej organu jednostki
samorzàdu terytorialnego oraz organizacji
spo∏ecznej, majàcej na celu udzielanie po-
mocy rodzinie.”;

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,

poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139,
poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114,
poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96,
poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz
z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012 i Nr 220, poz. 1425.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110,
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,
Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,
poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102,
Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9,
poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13,
poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r.
Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235,
poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769,
Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247,
poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120,
poz. 779, Nr 122, poz. 796 i Nr 171, poz. 1056.



Dziennik Ustaw Nr 220 — 12181 — Poz. 1431

5) w art. 144 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przewodniczàcy ustanowi kuratora, je˝eli
wnioskodawca uprawdopodobni, ˝e miejsce
pobytu strony nie jest znane. W sprawach
o roszczenia alimentacyjne, jak równie˝
w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka
i o zwiàzane z tym roszczenia, przewodniczàcy
przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi
stosowne dochodzenie w celu ustalenia miej-
sca zamieszkania lub pobytu pozwanego.”;

6) po art. 216 dodaje si´ art. 2161 w brzmieniu:

„Art. 2161. § 1. Sàd w sprawach dotyczàcych oso-
by ma∏oletniego dziecka wys∏ucha
je, je˝eli jego rozwój umys∏owy,
stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci
na to pozwala. Wys∏uchanie odby-
wa si´ poza salà posiedzeƒ sàdo-
wych. 

§ 2. Sàd stosownie do okolicznoÊci,
rozwoju umys∏owego, stanu zdro-
wia i stopnia dojrza∏oÊci dziecka
uwzgl´dni jego zdanie i rozsàdne
˝yczenia.”;

7) art. 4451 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4451. § 1. Je˝eli sprawa o rozwód lub o sepa-
racj´ jest w toku, nie mo˝e byç
wszcz´te odr´bne post´powanie
dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej nad
wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi
stron lub o ustalenie kontaktów
z nimi. W razie potrzeby orzeczenia
o w∏adzy rodzicielskiej lub o kon-
taktach stosuje si´ przepisy o po-
st´powaniu zabezpieczajàcym.

§ 2. Post´powanie w sprawie dotyczà-
cej w∏adzy rodzicielskiej lub kon-
taktów wszcz´te przed wytocze-
niem powództwa o rozwód lub
o separacj´ ulega z urz´du zawie-
szeniu, a o w∏adzy rodzicielskiej
lub kontaktach przez ca∏y czas
trwania sprawy o rozwód lub o se-
paracj´ sàd orzeka w post´powa-
niu zabezpieczajàcym. Sàd posta-
nowi podjàç post´powanie doty-
czàce w∏adzy rodzicielskiej lub
kontaktów, je˝eli w prawomocnym
orzeczeniu koƒczàcym post´powa-
nie w sprawie o rozwód lub o se-
paracj´ nie orzeczono o w∏adzy ro-
dzicielskiej lub kontaktach. W prze-
ciwnym wypadku post´powanie
ulega umorzeniu.”;

8) art. 451 otrzymuje brzmienie:

„Art. 451. Przepisy art. 444, 445 i 4451 stosuje si´
odpowiednio w sprawach o uniewa˝-
nienie ma∏˝eƒstwa.”;

9) art. 452 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 452. W sprawach o ustanowienie rozdzielno-
Êci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 426,
431, 432, 435 § 1, 441 i 446.”;

10) art. 453 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 453. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
w sprawach o ustalenie lub zaprzecze-
nie pochodzenia dziecka, o ustalenie
bezskutecznoÊci uznania ojcostwa oraz
o rozwiàzanie przysposobienia.”;

11) po art. 453 dodaje si´ art. 4531 w brzmieniu:

„Art. 4531. W sprawach o ustalenie lub zaprzecze-
nie pochodzenia dziecka oraz o ustale-
nie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa
matka i ojciec dziecka majà zdolnoÊç
procesowà tak˝e wtedy, gdy sà ograni-
czeni w zdolnoÊci do czynnoÊci praw-
nych, je˝eli ukoƒczyli lat szesnaÊcie.”;

12) w art. 454: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sprawach o ustalenie macierzyƒstwa
albo ojcostwa prokurator wytaczajàc po-
wództwo wskazuje w pozwie dziecko, na
którego rzecz wytacza powództwo, oraz
pozywa odpowiednio matk´ dziecka albo
domniemanego ojca, a je˝eli osoby te nie
˝yjà — kuratora ustanowionego na ich
miejsce.”,

b) po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:

„§ 11. W sprawach o zaprzeczenie macierzyƒ-
stwa prokurator, wytaczajàc powództwo,
pozywa kobiet´ wpisanà jako matka
w akcie urodzenia dziecka oraz m´˝czy-
zn´, którego ojcostwo zosta∏o ustalone
z uwzgl´dnieniem jej macierzyƒstwa,
a je˝eli osoby te nie ˝yjà — kuratora usta-
nowionego na ich miejsce oraz dziecko.”,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W sprawach o ustalenie bezskutecznoÊci
uznania ojcostwa prokurator, wytaczajàc
powództwo, pozywa dziecko oraz m´˝czy-
zn´, który uzna∏ ojcostwo, a je˝eli ten nie
˝yje — kuratora ustanowionego na jego
miejsce, a tak˝e matk´ dziecka, je˝eli ta ˝y-
je; w razie uznania ojcostwa po Êmierci
dziecka prokurator pozywa ustanowione-
go na miejsce dziecka kuratora.”;

13) art. 4541 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4541. § 1. Powództwo wzajemne o ustalenie
lub zaprzeczenie macierzyƒstwa,
o ustalenie lub zaprzeczenie ojco-
stwa, a tak˝e o ustalenie bezsku-
tecznoÊci uznania ojcostwa nie
jest dopuszczalne. 

§ 2. W czasie trwania procesu o ustale-
nie lub zaprzeczenie macierzyƒ-
stwa, o ustalenie lub zaprzeczenie
ojcostwa albo o ustalenie bezsku-
tecznoÊci uznania ojcostwa nie mo-
˝e byç wszcz´ta odr´bna sprawa
o ustalenie lub zaprzeczenie macie-
rzyƒstwa, o ustalenie lub zaprze-
czenie ojcostwa albo o ustalenie
bezskutecznoÊci uznania ojcostwa. 
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§ 3. Strona pozwana mo˝e jednak rów-
nie˝ ˝àdaç ustalenia lub zaprzecze-
nia macierzyƒstwa, ustalenia lub
zaprzeczenia ojcostwa albo ustale-
nia bezskutecznoÊci uznania ojco-
stwa.”;

14) art. 456 otrzymuje brzmienie:

„Art. 456. § 1. Post´powanie umarza si´ w razie
Êmierci jednej ze stron, a je˝eli
w charakterze tej samej strony wy-
st´puje kilka osób, w razie Êmierci
wszystkich tych osób, z zastrze˝e-
niem § 2 i 3. 

§ 2. W sprawie wytoczonej przez dziec-
ko o ustalenie albo zaprzeczenie
macierzyƒstwa, o zaprzeczenie oj-
costwa albo ustalenie bezskutecz-
noÊci uznania, jak równie˝ w spra-
wie wytoczonej przez dziecko albo
jego matk´ o ustalenie ojcostwa,
post´powanie zawiesza si´ w razie
Êmierci pozwanych do czasu usta-
nowienia przez sàd orzekajàcy ku-
ratora, który wst´puje do sprawy
na miejsce zmar∏ego. Przepis ten
stosuje si´ w sprawie o rozwiàzanie
przysposobienia w razie Êmierci
przysposabiajàcego.

§ 3. W sprawie o ustalenie lub zaprze-
czenie macierzyƒstwa, ustalenie
lub zaprzeczenie ojcostwa oraz
w sprawie o ustalenie bezskutecz-
noÊci uznania ojcostwa post´powa-
nie umarza si´ w razie Êmierci
dziecka, chyba ˝e dziecko, które wy-
toczy∏o powództwo o ustalenie ma-
cierzyƒstwa albo o ustalenie ojco-
stwa, pozostawi∏o zst´pnych; w ta-
kim wypadku post´powanie zawie-
sza si´. Je˝eli zst´pni w ciàgu sze-
Êciu miesi´cy od dnia wydania po-
stanowienia o zawieszeniu post´-
powania nie zg∏oszà wniosku o je-
go podj´cie, sàd post´powanie
umorzy.”;

15) po art. 456 dodaje si´ art. 4561 w brzmieniu: 

„Art. 4561. § 1. W sprawach o ustalenie macie-
rzyƒstwa przewodniczàcy zawia-
damia o toczàcym si´ procesie
m´˝czyzn´, którego dotyczy do-
mniemanie pochodzenia dziecka
od m´˝a matki, dor´czajàc mu od-
pis pozwu.

§ 2. W sprawach o zaprzeczenie macie-
rzyƒstwa przewodniczàcy zawia-
damia o toczàcym si´ procesie
m´˝czyzn´, którego ojcostwa do-
tyczy wynik post´powania, dor´-
czajàc mu odpis pozwu.”;

16) art. 457 otrzymuje brzmienie:

„Art. 457. W sprawach o zaprzeczenie pochodze-
nia dziecka lub o ustalenie bezskutecz-

noÊci uznania ojcostwa, albo o rozwià-
zanie przysposobienia odpis pozwu do-
r´cza si´ prokuratorowi i zawiadamia
si´ go o terminach rozprawy.”;

17) art. 5701 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5701. Sàd opiekuƒczy mo˝e zarzàdziç prze-
prowadzenie przez kuratora sàdowego
wywiadu Êrodowiskowego, a tak˝e
zwróciç si´ o informacj´ do w∏aÊciwej
jednostki pomocy spo∏ecznej w celu
ustalenia danych dotyczàcych ma∏olet-
niego i jego Êrodowiska, a w szczegól-
noÊci dotyczàcych zachowania si´
i warunków wychowawczych ma∏olet-
niego, sytuacji bytowej rodziny, prze-
biegu nauki ma∏oletniego i sposobu
sp´dzania czasu wolnego, jego kontak-
tów Êrodowiskowych, stosunku do nie-
go rodziców lub opiekunów, podejmo-
wanych oddzia∏ywaƒ wychowaw-
czych, stanu zdrowia i znanych w Êro-
dowisku uzale˝nieƒ ma∏oletniego.”;

18) w art. 576 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàd w sprawach dotyczàcych osoby lub ma-
jàtku dziecka wys∏ucha je, je˝eli jego rozwój
umys∏owy, stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci
na to pozwala, uwzgl´dniajàc w miar´ mo˝li-
woÊci jego rozsàdne ˝yczenia. Wys∏uchanie
odbywa si´ poza salà posiedzeƒ sàdowych.”;

19) art. 579 otrzymuje brzmienie:

„Art. 579. Postanowienia w sprawach o powierze-
nie wykonywania, ograniczenie, zawie-
szenie, pozbawienie i przywrócenie
w∏adzy rodzicielskiej, ustalenie, ograni-
czenie albo zakazanie kontaktów
z dzieckiem mogà byç wydane tylko po
przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to
tak˝e zmiany rozstrzygni´ç w tym
przedmiocie, zawartych w wyroku orze-
kajàcym rozwód, separacj´, uniewa˝-
nienie ma∏˝eƒstwa albo ustalajàcym
pochodzenie dziecka. Postanowienia ta-
kie stajà si´ skuteczne i wykonalne po
uprawomocnieniu si´.”;

20) art. 5791 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5791. § 1. Po powzi´ciu wiadomoÊci o umiesz-
czeniu dziecka w rodzinie zast´p-
czej albo w placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej bez orzeczenia sà-
du opiekuƒczego sàd ten nie-
zw∏ocznie wszczyna post´powanie
opiekuƒcze.

§ 2. Sàd opiekuƒczy okresowo, nie rza-
dziej ni˝ raz na szeÊç miesi´cy, do-
konuje oceny sytuacji dziecka
umieszczonego w rodzinie zast´p-
czej albo w placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej; je˝eli wymaga te-
go dobro dziecka, sàd wszczyna
post´powanie o pozbawienie w∏a-
dzy rodzicielskiej jego rodziców.”;
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21) art. 581 otrzymuje brzmienie:

„Art. 581. § 1. Uznanie ojcostwa mo˝e nastàpiç
tak˝e przed sàdem opiekuƒczym
niew∏aÊciwym wed∏ug przepisów
ogólnych. W takim wypadku
o uznaniu zawiadamia si´ w∏aÊciwy
sàd opiekuƒczy.

§ 2. Je˝eli kierownik urz´du stanu cy-
wilnego odmówi∏ przyj´cia oÊwiad-
czeƒ koniecznych do uznania ojco-
stwa, uznanie ojcostwa mo˝e na-
stàpiç wy∏àcznie przed sàdem opie-
kuƒczym, w∏aÊciwym ze wzgl´du
na siedzib´ urz´du stanu cywilne-
go, którego kierownik odmówi∏
przyj´cia tych oÊwiadczeƒ. 

§ 3. Sàd opiekuƒczy odmawia przyj´cia
oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania
ojcostwa, je˝eli uznanie jest niedo-
puszczalne albo poweêmie wàtpli-
woÊç co do pochodzenia dziecka.”;

22) po art. 582 dodaje si´ art. 5821 w brzmieniu:

„Art. 5821. § 1. W sprawach o kontakty z dziec-
kiem przepis art. 582 stosuje si´
odpowiednio.

§ 2. Sàd opiekuƒczy w celu zapewnie-
nia wykonywania kontaktów mo˝e
w szczególnoÊci:

1) zobowiàzaç osob´ uprawnionà
do kontaktu z dzieckiem lub
osob´, pod której pieczà dziec-
ko pozostaje, do pokrycia kosz-
tów podró˝y i pobytu dziecka
lub tak˝e osoby towarzyszàcej
dziecku, w tym kosztów powro-
tu do miejsca sta∏ego pobytu,

2) zobowiàzaç osob´, pod której
pieczà dziecko pozostaje, do
z∏o˝enia na rachunek depozyto-
wy sàdu odpowiedniej kwoty
pieni´˝nej w celu pokrycia wy-
datków uprawnionego zwiàza-
nych z wykonywaniem kontaktu
na wypadek niewykonania lub
niew∏aÊciwego wykonania przez
osob´ zobowiàzanà obowiàz-
ków wynikajàcych z postano-
wienia o kontaktach; nie dotyczy
to rodzin zast´pczych i placówek
opiekuƒczo-wychowawczych,

3) odebraç od osoby uprawnionej
do kontaktu z dzieckiem lub
osoby, pod której pieczà dziecko
pozostaje, przyrzeczenie okreÊ-
lonego zachowania.”;

23) art. 597 otrzymuje brzmienie:

„Art. 597. § 1. W postanowieniu o przyznaniu
opiekunowi wynagrodzenia sàd
upowa˝nia opiekuna do pobrania
wynagrodzenia z dochodów lub
majàtku osoby pozostajàcej pod

opiekà, bàdê ustala, ˝e wynagro-
dzenie ma byç wyp∏acone ze Êrod-
ków publicznych.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa
w § 1, staje si´ wykonalne dopiero
po jego uprawomocnieniu si´.”;

24) po art. 59812 dodaje si´ art. 59812a w brzmieniu:

„Art. 59812a. Post´powanie okreÊlone w art.
5986—59812 mo˝e byç podj´te na no-
wo na podstawie tego samego posta-
nowienia, o którym mowa w art. 5985,
je˝eli zobowiàzany w okresie trzech
miesi´cy od wydania tego postano-
wienia postàpi∏ sprzecznie z treÊcià
postanowienia dotyczàcego w∏adzy
rodzicielskiej, miejsca zamieszkania,
opieki lub kontaktów z dzieckiem,
a okolicznoÊci uzasadniajàce jego wy-
danie nie uleg∏y zmianie.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 7 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Je˝eli kierownik urz´du stanu cywilnego od-
mówi∏ przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do
uznania ojcostwa, nie póêniej ni˝ w terminie
siedmiu dni na piÊmie powiadamia m´˝czy-
zn´, który twierdzi, ˝e jest ojcem dziecka,
i matk´ dziecka o przyczynach odmowy
i mo˝liwoÊci uznania ojcostwa przed sàdem
opiekuƒczym; odpis pisma przesy∏a do urz´-
du stanu cywilnego w∏aÊciwego do sporzà-
dzenia aktu urodzenia dziecka.”;

2) w art. 40 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przyj´cie w sprawie nazwiska dziecka oÊwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego, wymaga sporzà-
dzenia protoko∏u. Odpis protoko∏u przesy∏a
si´ do urz´du stanu cywilnego, w którym spo-
rzàdzono akt ma∏˝eƒstwa rodziców.”;

3) w art. 42 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Je˝eli uznanie ojcostwa nastàpi∏o przed uro-
dzeniem si´ dziecka ju˝ pocz´tego, a dziecko
urodzi∏o si´ martwe, przepis ust. 1 stosuje si´
odpowiednio.”;

4) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie uznania ojcostwa przed konsulem,
konsul sporzàdza protokó∏ przyj´cia oÊwiad-
czenia o uznaniu i przesy∏a go niezw∏ocznie do
urz´du stanu cywilnego, o którym mowa
w art. 14 ust. 2. Przepis art. 7 ust. 3a stosuje si´
odpowiednio.”;

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181,
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1121 i Nr 195,
poz. 1198. 
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5) w art. 44 po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Je˝eli uznanie ojcostwa albo sàdowe ustalenie
ojcostwa nast´puje po sporzàdzeniu aktu zgo-
nu, tak˝e do tego aktu wpisuje si´ wzmian-
k´ dodatkowà zawierajàcà dane okreÊlone
w ust. 3 i 4.”.

6) w art. 62 po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przyj´cie do protoko∏u oÊwiadczeƒ o nazwisku
dziecka z∏o˝onych na podstawie art. 88 § 3 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuƒczego jest podsta-
wà wpisania wzmianki dodatkowej do aktu
ma∏˝eƒstwa rodziców dziecka.”;

Art. 5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.6)) w art. 21 w ust. 1 po
pkt 79 dodaje si´ pkt 79a w brzmieniu:

„79a) wynagrodzenie za sprawowanie opieki przy-
znane przez sàd na podstawie art. 162 Kodek-
su rodzinnego i opiekuƒczego,”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany: 

1) w art. 8 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„Prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy spo-
∏ecznej, z zastrze˝eniem art. 40, 41, 53a, 78 i 91
przys∏uguje:”;

2) w art. 18:

a) w ust. 1 po pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êredni-
kiem i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) wyp∏acanie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Koszty obs∏ugi zadania, o którym mowa
w ust. 1 pkt 9, wynoszà 1,5 % otrzymanej
dotacji celowej na wyp∏acanie wynagrodzeƒ
za sprawowanie opieki.”;

3) w art. 36 w pkt 1 po lit. g Êrednik zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ lit. h w brzmieniu:

„h) wynagrodzenie nale˝ne opiekunowi z tytu∏u
sprawowania opieki przyznane przez sàd;”;

4) po art. 53 dodaje si´ art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
wyp∏aca si´ w wysokoÊci ustalonej przez
sàd. Wynagrodzenie to obliczone w sto-
sunku miesi´cznym nie mo˝e przekra-
czaç 1/10 przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw,
bez wyp∏at nagród z zysku, og∏oszonego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego za okres poprzedzajàcy dzieƒ
przyznania wynagrodzenia.”.

Art. 7. 1. Ilekroç w dotychczasowych przepisach
jest mowa o uznaniu dziecka nale˝y przez to rozumieç
uznanie ojcostwa, a gdy mowa jest o uniewa˝nieniu
uznania, nale˝y przez to rozumieç ustalenie bezsku-
tecznoÊci uznania.

2. Ilekroç w dotychczasowych przepisach jest mo-
wa o nadaniu dziecku nazwiska m´˝a matki, nale˝y
przez to rozumieç nadanie dziecku nazwiska na pod-
stawie art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. — Ko-
deks rodzinny i opiekuƒczy.

Art. 8. Nie mo˝e byç ustanowiona opiekunem oso-
ba, która zosta∏a pozbawiona praw rodzicielskich lub
praw opiekuƒczych na podstawie przepisów obowià-
zujàcych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.7)). 

Art. 9. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do stosun-
ków w niej unormowanych, chocia˝by powsta∏y przed
dniem jej wejÊcia w ˝ycie, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Do wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodze-
nia dziecka, a tak˝e spraw o rozwód, separacj´ lub
uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa stosuje si´ przepisy do-
tychczasowe.

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz
z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894
i Nr 209, poz. 1316.

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132,
poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180,
poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592
i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123,
poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r.
Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173,
poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344.
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3. Do uznania dziecka, które nastàpi∏o przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ dotych-
czasowe przepisy o uniewa˝nieniu uznania dziecka.

4. W stosunku do dziecka, które urodzi∏o si´ nie
dawniej ni˝ osiemnaÊcie lat przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy i zmar∏o przed jej dniem
wejÊcia w ˝ycie nie uzyskawszy pe∏noletnoÊci, uzna-

nie ojcostwa mo˝e nastàpiç w ciàgu 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski


