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WSTĘP

Cierpię, kiedy obrażasz moją mamę; 
ranisz mnie, kiedy każesz wybierać. 

hasła kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Jestem mamy i taty”

Te użyte jako motto hasła, wykorzystywane przed kilku laty w kam-
panii społecznej mającej za zadanie neutralizowanie zjawiska aliena-
cji rodzicielskiej, wikłania dzieci w konflikty rodziców oraz stawiania 
ich w konflikcie lojalności, w sugestywny sposób pokazują przeżycia 
dziecka, którego dorośli opiekunowie nie potrafią należycie zadbać 
o  jego dobrostan, w  tym uszanować prawa dziecka do budowania 
pozytywnych więzi z obojgiem rodziców, nawet jeżeli ci żyją w roz-
łączeniu. Zagadnienia związane z  regulowaniem, a  jeszcze bardziej 
z realizacją kontaktów dziecka z rodzicem urosły do rangi problemu 
społecznego. Dorośli często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo brak 
budowania i pielęgnowania więzi z jednym bądź z obojgiem rodziców 
wpływa na bieżące oraz przyszłe życie dziecka, w  tym jego wyniki 
w  nauce, ogólne poczucie szczęścia i  spełnienia w  życiu czy budo-
wanie relacji społecznych, w tym przyszłych związków małżeńskich 
i partnerskich, a także więzi z własnym potomstwem. 

Wydaje się, że podejmowane przez ustawodawcę od kilku lat zabiegi 
zmniejszenia skali zjawiska alienacji rodzicielskiej (m.in. przez wpro-
wadzenie klarownego mechanizmu przymusowej realizacji kontak-
tów z dzieckiem) przyniosły pozytywne rezultaty, nadal jednak jest 
wiele do zrobienia, szczególnie na poziomie rozwiązań świadomoś-
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ciowych i  infrastrukturalnych  – brakuje chociażby łatwo dostęp-
nej i bez- bądź niskopłatnej pomocy mediacyjnej i psychologicznej, 
a także ośrodków, w których bez nadmiernych obciążeń finansowych 
mogłyby być realizowane kontakty rodzica z dzieckiem. Krytycznie 
należy również podejść do projektu nowelizacji prawa rodzinnego 
(projekt z 14.10.2021 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw), zgodnie z którym kura-
torzy sądowi nie będą już uczestniczyć w kontaktach rodzica z dziec-
kiem w innych miejscach niż miejsce stałego pobytu dziecka, a także 
ich udział w kontaktach nie będzie mógł zostać ograniczony jedynie 
do momentu wydawania dziecka na kontakt, ewentualnie również 
momentu odprowadzenia dziecka do miejsca stałego pobytu po za-
kończonym kontakcie.

Kontakty z dzieckiem jako instytucja prawa rodzinnego to szerokie 
pojęcie odnoszące się do różnych relacji rodzinnych, a  jej aksjolo-
giczne podłoże wynika z założenia, że członkowie rodziny powinni 
budować i pielęgnować łączące ich więzi, również poprzez utrzymy-
wanie wzajemnych kontaktów. W idealnym świecie rodzice – nawet 
jeśli się rozstają – nie powinni robić sobie nawzajem żadnych trud-
ności w realizowaniu kontaktów z potomstwem, zawsze ugodowo re-
gulując takie kwestie. Jednak w świecie realnym trzeba ich niekiedy 
do tego nakłonić, a niekiedy wręcz przymusić: by rodzic mieszkający 
z dzieckiem na stałe wydawał dziecko na kontakty z drugim rodzicem 
bądź nie czynił innych trudności w tym zakresie, zaś by rodzic zo-
bowiązany do utrzymywania kontaktów z potomstwem rzeczywiście 
kontakty te realizował. Najczęściej sprawy o  kontakty z  dzieckiem 
dotyczą relacji między rodzicami a dziećmi. Z tego względu niniejsza 
książka – pozostając wierna statystyce – najczęściej odnosi się do tych 
właśnie spraw. Pozostałe sprawy o kontakty, takie jak dotyczące rela-
cji dziadków z wnukami czy ewentualnie relacji innych bliskich osób 
(np. rodzeństwa, macochy czy ojczyma, a niekiedy również wujostwa) 
z dzieckiem zdarzają się marginalnie, dlatego też w taki sam sposób 
zostały potraktowane w książce, bo taki jest ich udział w polskiej rze-
czywistości społecznej i sądowej.

Wstęp



Rozdział 1

KONTAKTY DZIECKA Z OSOBAMI 
BLISKIMI – ZASADY, FILOZOFIA, 

REGULACJE PRAWNE

Najpierw urządźcie tak wszystko, by każdy człowiek był potrzebny, 
a dopiero potem go płódźcie.

Fiodor Dostojewski

1. Budowanie więzi wymaga kontaktów

Nie ma nic odkrywczego w stwierdzeniu, że budowanie i pielęgno-
wanie więzi międzyludzkich wymaga kontaktów. Szczególnie ważne 
jest to w przypadku relacji „na całe życie”, czyli takich, które łączą 
ludzi więzami krwi. Również ustawodawca dostrzega wagę kontak-
tów rodziców i dzieci, regulując je zarówno jako prawo, jak i obowią-
zek. Dziecko, które mimo rozstania rodziców zbuduje więź również 
z  tym z  nich, z  którym nie mieszka na stałe, wyrośnie z  reguły na 
osobę lepiej przystosowaną do życia, w tym życia społecznego. W tym 
aspekcie prawo rodzinne, stając na straży kontaktów rodzice – dzieci, 
a w szerszym kontekście również kontaktów dziecka z  innymi oso-
bami bliskimi, przede wszystkim dziadkami i rodzeństwem, chroni 
zdrowie całego społeczeństwa. Widoczne jest to w praktyce sądów ro-
dzinnych, które ze szczególnym nabożeństwem podchodzą do prawa 
rodzica i dziecka do wzajemnych kontaktów – sądy wychodzą z zało-
żenia, że uprawnienie to zasługuje na szczególną ochronę, a jedynie 
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w wyjątkowych, skrajnych przypadkach (np. gdy stan zdrowia bądź 
postawa rodzica stanowi zagrożenie dla życia bądź bezpieczeństwa 
dziecka) można rodzica tego prawa pozbawić. Jednocześnie ustawo-
dawca dostrzega również potrzebę utrzymywania przez dziecko kon-
taktów z innymi krewnymi niż rodzice (w szczególności z dziadkami 
czy rodzeństwem), powinowatymi w  linii prostej (np. macochą, oj-
czymem, drugim mężem babci), a także z innymi osobami bliskimi, 
pod których pieczą przebywało przez dłuższy czas (np. z ciocią czy 
wujkiem, a nawet z osobą formalnie obcą, z którą dziecko zbudowało 
bliską więź, np. nianią lub konkubentem zmarłego rodzica), pozwala-
jąc na sądowe regulowanie kontaktów również w takich przypadkach. 

 Szczególna ochrona więzi rodzica i dziecka
Sądy rodzinne w  sposób szczególny chronią prawo rodzi-

ca i dziecka do wzajemnych kontaktów. Kontakty są regulowane 
nawet w trudnych przypadkach, na przykład gdy rodzic cierpi na 
chorobę psychiczną bądź jest osobą uzależnioną. Jedynie w wyjąt-
kowych, skrajnych przypadkach (np. gdy stan zdrowia bądź posta-
wa rodzica stanowi zagrożenie dla życia bądź bezpieczeństwa dzie-
cka) można zakazać rodzicowi osobistej styczności z dzieckiem.

2. Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie 
międzynarodowym

Prawo do kontaktów dziecka z rodzicem oraz innymi osobami bliski-
mi zostało również dostrzeżone w aktach prawa międzynarodowego. 
Przede wszystkim w Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności, której art. 8, statuujący jako jedno z praw człowie-
ka prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, stanowi 
podstawę do dochodzenia ochrony prawa do kontaktów z  potom-
stwem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbur-
gu. Szerzej na ten temat piszę w rozdziale 14 „Inne środki ochrony 
prawnej związane z prawem do kontaktów z dzieckiem”.

Rozdział 1. Kontakty dziecka z osobami bliskimi...
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Prawo do kontaktów dziecka z rodzicem oraz innymi osobami 
bliskimi w prawie międzynarodowym

1. Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy 
z 28.02.1984 r. nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzi-
cielskiej (zasada 8: „We wszystkich przypadkach oboje rodzice 
powinni pełnić obowiązki związane z wychowaniem dziecka. 
Rodzic, z którym dziecko nie mieszka na stałe, powinien mieć 
co najmniej prawo do utrzymywania osobistych kontaktów 
z dzieckiem, chyba że utrzymywanie takich kontaktów grozi-
łoby poważnym uszczerbkiem dla dobra dziecka”).

2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. 
Nr  120, poz.  526 ze zm.) (art.  5 „Państwa-Strony będą sza-
nowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub, 
w odpowiednich przypadkach, członków dalszej rodziny lub 
środowiska, zgodnie z  miejscowymi obyczajami, opiekunów 
prawnych lub innych osób prawnie odpowiedzialnych za 
dziecko, do zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwo-
jowi jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i udziele-
nia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu 
w niniejszej konwencji”; art. 8 „1. Państwa-Strony podejmu-
ją działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do 
zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, 
stosunków rodzinnych, zgodnych z  prawem, z  wyłączeniem 
bezprawnych ingerencji. 2. W przypadku gdy dziecko zosta-
ło bezprawnie pozbawione części lub wszystkich elementów 
swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą pomoc 
i ochronę w celu jak najszybszego przywrócenia jego tożsamo-
ści”; art. 9. „3. Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka 
odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzy-
mywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich 
kontaktów z  obojgiem rodziców, z  wyjątkiem przypadków, 
gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka”).

2. Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie międzynarodowym
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3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z  10.12.1948  r. 
(A/RES/217) (art. 12: „Nikt nie będzie podlegać arbitralnemu 
wkraczaniu w  jego życie prywatne, rodzinę, mieszkanie lub 
korespondencję, ani też zamachom na jego honor i  reputa-
cję. Każdy jest uprawniony do ochrony prawnej przed takim 
wkraczaniem lub takimi zamachami”).

4. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 
z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) (art. 17: „1. Nikt 
nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingeren-
cję w  jego życie prywatne, rodzinne, dom czy koresponden-
cję ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię. 
2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju 
ingerencjami i zamachami”).

5. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-
ności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona Proto-
kołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 
z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) (Art. 8. Prawo do poszano-
wania życia prywatnego i  rodzinnego. „1. Każdy ma prawo 
do poszanowania swojego życia prywatnego i  rodzinnego, 
swojego mieszkania i  swojej korespondencji. 2. Niedopusz-
czalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego 
prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez usta-
wę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi 
na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub 
dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobiega-
nie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę 
praw i wolności innych osób”).

6. Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi z 15.05.2003 r. 
(Art. 4. Kontakt między dzieckiem a jego rodzicami. „1. Dziec-
ko i rodzice mają prawo uzyskania i utrzymywania ze sobą re-
gularnych kontaktów. 2. Ograniczenie lub wykluczenie takich 
kontaktów możliwe jest tylko, gdy jest to niezbędne dla dobra 
dziecka. 3. Gdy utrzymywanie nienadzorowanego kontaktu 
z jednym z jego rodziców nie jest zgodne z dobrem dziecka, na-
leży rozważyć możliwość zastosowania nadzorowanego kon-
taktu osobistego lub innych form kontaktu z tym rodzicem”;

Rozdział 1. Kontakty dziecka z osobami bliskimi...
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  Art. 5. Kontakt między dzieckiem a osobami innymi niż jego 
rodzice. „1. Stosownie do dobra dziecka, mogą być ustano-
wione kontakty między dzieckiem i osobami innymi niż jego 
rodzice, mającymi rodzinne związki z dzieckiem. 2. Państwa 
mogą rozszerzyć to postanowienie w celu objęcia nim innych 
osób niż wymienione w ust. 1, a w przypadku takiego rozsze-
rzenia Państwa mogą swobodnie zadecydować, które z  form 
kontaktu określonych w art. 2 pkt a, będą stosowane”).

7. Europejska Konwencja o  statusie prawnym dziecka poza-
małżeńskiego z 15.10.1975 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 79, poz. 888) 
(art.  8: „Ojciec lub matka dziecka pozamałżeńskiego, które-
mu lub której nie przysługuje władza rodzicielska, względnie 
nie wykonuje tej władzy, może uzyskać prawo do kontaktów 
z dzieckiem w określonych przypadkach”).

3. Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie 
krajowym

W prawie polskim podstawy prawne regulowania kontaktów dziecka 
z rodzicem bądź innymi osobami bliskimi znajdziemy już w ustawie 
zasadniczej – art. 48 ust. 2 Konstytucji RP przewiduje ochronę praw 
rodzicielskich, które obejmują także te elementy stosunku prawno-
rodzinnego między rodzicami a  dzieckiem, które wykraczają poza 
zakres władzy rodzicielskiej, w tym także prawo do osobistej stycz-
ności z dzieckiem. In concreto kwestia kontaktów z dzieckiem została 
uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 58 § 1–1b, 
art. 113–1136 k.r.o.). Istotne znaczenie mają tu również normy praw-
ne znajdujące się w kodeksie postępowania cywilnego, które regulują: 
1) postępowanie w sprawach małżeńskich, w tym w sprawach o roz-
wód i separację oraz o unieważnienie małżeństwa, w których sąd rów-
nież zajmuje się uregulowaniem kontaktów z dzieckiem (art. 425–452 
k.p.c.); 2) postępowanie nieprocesowe, w którym regulowane są kon-
takty z  dzieckiem w  sytuacji, gdy stanowią odrębne postępowanie 
(czyli wtedy, kiedy nie są jednym z wątków sprawy rozwodowej czy 
separacyjnej) (zasady ogólne: art. 506–525 k.p.c., przepisy szczególne 
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stępny sposób, najważniejsze zagadnienia 
ujęto w ramkach, a wyjaśnienia kwestii 
prawnych przeplatają przykłady wzięte 
z życia, pokazujące standardowe sytuacje 
w tego typu sprawach. 

Autorka traktuje tytułową problematykę 
w sposób kompleksowy – przede wszy
stkim przedstawia aspekty kontaktów 
dziecka z rodzicem, ale odrębnie oma
wia również zagadnienia dotyczące jego 
kontaktów z rodzeństwem, dziadkami 
bądź innymi osobami bliskimi (np. maco
chą czy ojczymem). Tekst uzupełniają 
wywiady ze specjalistami: sędzią rodzin
nym, kuratorem sądowym, mediatorem, 
psychologiem dziecięcym, działaczem 
ruchu praw ojców, coachem, trenerem 
radykalnego wybaczania.

Książka jest przeznaczona dla osób niebę
dących prawnikami, które szukają wyczer
pujących informacji na temat prawnych 
aspektów spraw o kontakty z dzieckiem, 
a także dla pełnomocników procesowych 
zamierzających świadczyć pomoc praw
ną w takich sprawach. 

Joanna Hetman ‑Krajewska – radca 
praw ny w Kancelarii Prawniczej PATRI  
MONIUM w Warszawie, członek Izby Adwo
kackiej w Warszawie; ma blisko 20letnie 
doświadczenie zawodowe; specjalizuje 
się w prawie rodzinnym i prawie autor
skim; ukończyła Studium Przeciwdziała
nia Przemocy w Rodzinie założone przez 
Stowarzyszenie Niebieska Linia; prowa
dziła wiele spotkań z kobietami na tema
ty prawne związane z funkcjonowaniem 
rodziny, m.in. w Centrum Praw Kobiet; 
autorka tekstów poradniczych na temat 
prawa rodzinnego, a także książek z tego 
zakresu: Rozwód czy separacja? Poradnik 
praktyczny, Rozwód i separacja. Wzory 
pism z komentarzem, Alimenty. Jak docho-
dzić, jak się bronić? Poradnik praktycz-
ny, Alimenty. Wzory pism z komentarzem.

Publikacja to jedyny na rynku tak obszer
ny poradnik dotyczący spraw o kontakty 
z dziećmi – zarówno z punktu widzenia 
osób uprawnionych do kontaktów, jak 
i tych, które jako główni opiekunowie 
dziecka są zobowiązane do umożliwienia 
kontaktów z nim. Został napisany w przy
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