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  USTAWA 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 4452 dodaje się art. 4453 w brzmieniu: 

„Art. 4453. Na wniosek strony stosuje się przepisy art. 5821 § 2 lub 3.”; 

2) art. 5781 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, 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, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, 
poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 
179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, 
poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 
1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. 
Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 
735 i Nr 138, poz. 806 i 807. 

Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 2011 
r. Nr 144, poz. 854. 
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„Art. 5781. § 1. Podstawą wszczęcia postępowania wykonawczego jest orze-
czenie sądu albo ugoda zawarta przed sądem, których wyko-
nalność została stwierdzona przez sąd, albo ugoda zawarta 
przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd.  

§ 2. Do stwierdzenia wykonalności, o którym mowa w § 1, art. 364 
stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Wykonalność orzeczenia sąd stwierdza z urzędu.”; 

3) w art. 5821 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z po-
stanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozo-
staje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której 
tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem za-
płaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 
59815: 

1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnio-
nej do kontaktu z dzieckiem lub 

2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego 
kontaktu zakazano – na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozosta-
je.”; 

4) w części pierwszej w księdze drugiej w tytule II w dziale II w rozdziale 2 dodaje 
się oddział 6 w brzmieniu: 

„Oddział 6 

Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem 

Art. 59815. § 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, 
nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obo-
wiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody za-
wartej przed sądem lub przed mediatorem 
w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opie-
kuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej 
osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz 
osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem ozna-
czonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obo-
wiązku.  

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem 
albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza 
obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody 
zawartej przed sądem lub przed mediatorem w 
przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuń-
czy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty ozna-
czonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której 
pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio 
przepis § 1.  

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, 
przysługuje zażalenie. 

Art. 59816. § 1. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakaza-
niem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wy-
pełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy na-
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kazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustala-
jąc jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd 
może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość 
sumy pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze 
względu na zmianę okoliczności. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, 
której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej 
sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 § 3, dopuściła 
się naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia 
o kontaktach. 

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

§ 4. Prawomocne postanowienie sądu, w którym naka-
zano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem 
wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli 
wykonalności. 

Art. 59817. § 1. Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania 
lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod któ-
rej pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikają-
cych z orzeczenia albo z ugody zawartej przed są-
dem lub przed mediatorem w przedmiocie kontak-
tów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej 
osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uza-
sadnionych wydatków poniesionych w związku z 
przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o któ-
rych mowa w art. 5821 § 2 pkt 1.  

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli upraw-
niony do kontaktu z dzieckiem narusza obowiązki 
dotyczące kontaktu wynikające z orzeczenia albo z 
ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. 

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

§ 4. Prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wy-
konawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli 
wykonalności.  

Art. 59818. § 1. W sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem 
art. 570 nie stosuje się. Wniosku wymaga także wy-
danie każdego kolejnego postanowienia, o którym 
mowa w poprzedzających przepisach niniejszego 
oddziału. 

§ 2. Przed wydaniem postanowień, o których mowa 
w oddziale niniejszym, sąd wysłucha uczestników 
postępowania. 

Art. 59819. § 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania uregulowane-
go w niniejszym oddziale należy dołączyć odpis wy-
konalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawar-
tej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie 
kontaktów z dzieckiem. 

§ 2. Jeżeli postępowanie ma się toczyć na podstawie orze-
czenia sądu albo innego organu państwa obcego albo 
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ugody zawartej przed sądem lub innym organem pań-
stwa obcego lub przez niego zatwierdzonej, niezbędne 
jest stwierdzenie wykonalności tego orzeczenia albo 
ugody. Przepisy art. 1150–11512, 11514 i 1152 stosuje 
się odpowiednio.  

Art. 59820. Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu mie-
sięcy od uprawomocnienia ostatniego postanowienia 
nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywa-
nia kontaktów z dzieckiem. 

Art. 59821. Do spraw uregulowanych w niniejszym oddziale art. 
577 nie stosuje się.”. 

 

Art. 2. 

Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do wniosków złożonych po dniu jej wejścia w 
życie. 

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 
 


