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WSTĘP

Przekazywana w ręce Czytelnika monografia „Rozstrzyganie spraw cy-
wilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy” to tematyczna kompilacja 
artykułów opracowanych przez praktyków i teoretyków prawa, opisująca 
obecny obraz postępowania cywilnego po serii nowelizacji w obszarze 
prawa postępowania cywilnego przeprowadzonych przez ustawodawcę 
w latach 2019–2021.

Autorzy opracowania odnoszą się do najbardziej aktualnych i istotnych 
problemów, z którymi w codziennej pracy zawodowej stykają się przed-
stawiciele zawodów prawniczych. Omawiają zagadnienia dotyczące wy-
kładni kontrowersyjnych i problematycznych przepisów, dokonując przy 
tym swego rodzaju podsumowania i oceny funkcjonowania w praktyce 
rozwiązań, które w ocenie ustawodawcy miały przyczynić się do uspraw-
nienia przebiegu cywilnych postępowań sądowych. Analizowane wątki 
dotyczą tak postępowania procesowego, jak i postępowań odrębnych, 
nieprocesowych, a nawet postępowania egzekucyjnego.

Autorzy poruszają tematy dotyczące: organizacji postępowania, w tym 
realizacji postulatu jego usprawnienia, pism procesowych, postępowań 
mediacyjnych, postępowania dowodowego, kwestii właściwości sądu, 
czy najnowszych problemów ujawniających się w postępowaniu egze-
kucyjnym, ale również sięgają do zagadnień związanych z mniej po-
pularnymi, a nie mniej ważnymi postępowaniami odrębnymi, takimi 
jak postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy 
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podsta-
wie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
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za granicę. Autorzy nie pominęli nadto zagadnień odnoszących się do 
problemu ciągłego rozwoju technologicznego i jego wpływu na możli-
wość cyfryzacji i informatyzacji postępowań, co wydaje się być tema-
tem szczególnie aktualnym po doświadczeniach roku 2020 i pandemii 
SARS-CoV-2. Tematyka artykułów składających się na całość monogra-
fii jest zatem tak pomyślana, aby potencjalny Czytelnik odnalazł w niej 
opracowania odnoszące się do interesujących go zagadnień w wymiarze 
teoretycznym i praktycznym.

Z uwagi na cykliczny już charakter monografii recenzowanej Redaktorzy 
chcieliby szczególnie podziękować Pani Dr. hab. Kindze Fladze-Gieru-
szyńskiej, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, za podjęcie się trudu zre-
cenzowania wszystkich nadesłanych do publikacji tekstów oraz za cenne 
uwagi na etapie procesu dokonywania recenzji i publikacji poszczegól-
nych tekstów. Redaktorzy dziękują również Autorom, którzy zgodzili się 
poświęcić swój cenny czas i zaangażowali się merytorycznie w niniejszy 
projekt, dzięki czemu monografia mogła powstać w takiej formie i takiej 
postaci, wypełniając jednocześnie swoistą lukę na wydawniczym rynku 
prawniczym.

Redaktorzy

Warszawa, marzec 2022 r.



Marcin Białecki*

POSTĘPOWANIE PRZED POLSKIM 
ORGANEM CENTRALNYM… I POSTĘPOWANIE 

WYKONAWCZE W SPRAWACH 
O WYDANIE DZIECKA W TRYBIE 

KONWENCJI DOTYCZĄCEJ CYWILNYCH 
ASPEKTÓW UPROWADZENIA DZIECKA 

ZA GRANICĘ1

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest analiza przebiegu postępowania 
przed polskim organem centralnym i  postępowania wykonawczego 
w sprawach o wydanie dziecka w ramach Konwencji dotyczącej cywil-
nych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 
25.10.1980 r.2 w odniesieniu do przepisów ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks 

* Doktor nauk prawnych; Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Admi-
nistracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat, mediator; 
ORCID: 0000-0003-2894-3775.

1 Publikacja powstała w wyniku badań realizowanych w Instytucie Wymiaru Spra-
wiedliwości w Warszawie w ramach przygotowania pracy naukowo-badawczej zatytuło-
wanej Orzekanie w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych 
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze w dniu 25 października 
1980 r. Pełny raport z przeprowadzonych badań opublikowany: https://iws.gov.pl/wp-
content/uploads/2021/04/IWS_Bialecki-M._Orzekanie-w-sprawach-o-wydanie-dziecka-
w-trybie-Konwencji.pdf (dostęp: 14.02.2022 r.).

2 Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 ze zm.
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postępowania cywilnego3 i ustawy z 26.01.2018 r. o wykonywaniu nie-
których czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu 
obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów między-
narodowych4.

Chodzi o sprawy znajdujące się w wykazie zamieszczonym w załączniku 
nr 2 do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19.06.2019 r. w sprawie 
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych dzia-
łów administracji sądowej5. Zgodnie z powoływanym wykazem mowa tu 
o sprawach o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzi-
cielskiej lub pozostającej pod opieką za granicę w sprawie prowadzonej 
na podstawie Konwencji haskiej (symbol 296)6.

2. Postępowanie przed polskim organem 
centralnym – wniosek o zwrot dziecka 
(wymogi formalne wniosku i usunięcie 
braków formalnych)

Polskim organem centralnym wykonującym zadania  przewidziane 
w konwencjach lub rozporządzeniu, o których mowa w art. 1 u.w.n.c.o.c., 
jest Minister Sprawiedliwości . Wykonując powierzone zadania, dzia-
ła on niezwłocznie (art. 3 u.w.n.c.o.c.). Praktyka pokazuje, że wnioski 

3 Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 416. Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Rady 

(WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzi-
cielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L 338, s. 1, ze zm.).

5 Dz.Urz. MS poz. 138 ze zm.
6 Por. także M. Białecki, Mediacja w sprawach o wydanie dziecka na podstawie kon-

wencji haskiej z 25.10.1980  r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 
granicę – uwagi na tle obowiązujących przepisów i proponowanych zmian w zakresie wpro-
wadzenia instytucji organizacji postępowania [w:] Postępowanie cywilne – wprowadzone 
i projektowane zmiany 2019, red. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Warszawa 2019, 
s. 426–439; M. Białecki, Przebieg postępowania w sprawach o wydanie dziecka w trybie 
Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej 
w Hadze 25.10.1980 r. przed sądem I instancji – zagadnienia wybrane, „Prawo w Działa-
niu” 2021/46, s. 125–152.
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o   nakazanie powrotu wpływają bezpośrednio do organu centralnego, 
a następnie są one przekazywane, najczęściej drogą mailową, do wła-
ściwego sądu okręgowego wraz z pismem przewodnim Departamentu 
Spraw Rodzinnych i Nieletnich Wydziału Międzynarodowych Postępo-
wań Rodzinnych. Wyznaczony na podstawie art. 6 Konwencji haskiej7 
polski organ centralny przekazuje wniosek, będący  podstawą wszczęcia 
postępowania o nakazanie powrotu, sądowi okręgowemu wraz z pismem 
zawierającym prośbę o nadesłanie informacji lub podjęcie innych czyn-
ności niezbędnych do realizacji celów tej Konwencji. Prośba ta obejmuje 
informowanie o czynnościach podejmowanych w sprawie (terminach 
rozpraw, zapadłych rozstrzygnięciach). Polski organ centralny pozostaje 
w stałym kontakcie z zagranicznym organem centralnym, czyli organem 
lub instytucją obcego państwa zgłoszoną depozytariuszom Konwencji 
haskiej, przy czym współpraca ta obejmuje także sąd okręgowy prowa-
dzący postępowanie i odbywa się na płaszczyźnie horyzontalnej.

Na zasadach określonych w art. 7 Konwencji haskiej organy centralne 
powinny ze sobą współdziałać i popierać współpracę między właściwy-
mi władzami w celu zapewnienia niezwłocznego powrotu dzieci oraz 
realizacji innych celów wskazanej Konwencji. W szczególności powinny 
one bezpośrednio lub przy pomocy jakiegokolwiek pośrednictwa podej-
mować wszelkie odpowiednie środki w celu:

a) ustalenia miejsca przebywania dziecka bezprawnie uprowadzonego 
lub zatrzymanego;

b) zapobieżenia dalszemu zagrożeniu dla dziecka lub dalszym szko-
dom dla zainteresowanych stron przez podjęcie lub spowodowanie 
podjęcia środków tymczasowych;

c) zapewnienia dobrowolnego wydania dziecka lub doprowadzenia do 
polubownego rozwiązania sporu;

d) jeżeli okaże się to potrzebne – wymiany informacji dotyczących sy-
tuacji społecznej dziecka;

e) przekazywania informacji o  charakterze ogólnym dotyczących 
przepisów ustawodawstwa ich państwa, odnoszących się do stoso-
wania Konwencji haskiej;

7 Zgodnie z art. 6 Konwencji haskiej każde umawiające się państwo wyznaczy organ 
centralny w celu realizacji obowiązków wynikających dla niego z tej Konwencji.



22 Marcin Białecki

f) wszczęcia lub ułatwienia wszczęcia postępowania sądowego lub ad-
ministracyjnego w celu uzyskania powrotu dziecka, a w stosownych 
wypadkach – ustalenia lub skutecznego wykonywania prawa do od-
wiedzin;

g) przyznania lub ułatwienia, w stosownych wypadkach, pomocy są-
dowej i prawnej, łącznie z udziałem adwokata i doradcy prawnego;

h) podjęcia niezbędnych działań administracyjnych, jakie mogą być 
konieczne i  pożądane do zapewnienia bezpiecznego powrotu 
dziecka;

i) wzajemnego informowania się na temat funkcjonowania Konwen-
cji haskiej oraz, tak dalece jak to jest możliwe, usuwania wszelkich 
przeszkód powstałych przy jej stosowaniu.

Zgodnie z art. 5 u.w.n.c.o.c. Minister Sprawiedliwości przyjmuje wnioski 
składane przez wnioskodawcę lub zagraniczny organ centralny oraz za-
wiadamia zagraniczny organ centralny o wpłynięciu wniosku złożonego 
bez pośrednictwa tego organu, chyba że sprzeciwia się temu wniosko-
dawca. Oznacza to zatem, że wniosek może zostać złożony bezpośrednio 
do polskiego organu centralnego, z pominięciem zagranicznego organu 
centralnego, i tylko wtedy pojawia się ustawowy obowiązek zawiadomie-
nia zagranicznego organu centralnego o jego wpłynięciu, co związane 
jest z koniecznością współpracy organów centralnych z sądem prowa-
dzącym postępowanie. W czasie badań aktowych nie odnotowałem ani 
jednego przypadku zgłoszenia sprzeciwu wnioskodawcy w trybie art. 5 
ust. 2 u.w.n.c.o.c.

W postępowaniu przed polskim organem centralnym wnioskodawcę 
mogą reprezentować pełnomocnicy. Takie sytuacje zdarzają się sto-
sunkowo często na tym etapie postępowania, szczególnie wtedy, gdy 
wnioskodawcą jest zagraniczna instytucja lub agencja sprawująca bez-
pośrednią opiekę nad dzieckiem. Pełnomocnikami mogą być adwokat 
lub radca prawny, a także małżonek wnioskodawcy, rodzeństwo, zstęp-
ni lub wstępni wnioskodawcy oraz osoby pozostające z wnioskodawcą 
w stosunku przysposobienia. Pełnomocnik przedkłada polskiemu orga-
nowi centralnemu pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny mogą sami uwierzytelnić 
odpis udzielonego im pełnomocnictwa i rozwiązanie to jest szczególnie 
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przydatne, gdy mocodawca nie przebywa na terytorium RP w czasie 
składania wniosku (art. 4 ust. 1–3 u.w.n.c.o.c.).

Wniosek o zwrot dziecka sporządzany jest zazwyczaj przez wniosko-
dawcę lub organ centralny wzywający i skierowany jest do organu cen-
tralnego wezwanego, czyli do polskiego organu centralnego według 
właściwości, jeśli doszło do bezprawnego uprowadzenia lub zatrzyma-
nia na terytorium RP. Wniosek taki zawiera: szczegółowe dane osobowe 
dziecka i jego rodziców, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia dziec-
ka, miejsce stałego pobytu przed uprowadzeniem, numer paszportu/
dowodu tożsamości, rysopis i  fotografię, miejsce prawdopodobnego 
pobytu dziecka i informacje o osobie, która uprowadziła lub zatrzymała 
dziecko, czas i miejsce, datę i okoliczności uprowadzenia lub bezpraw-
nego zatrzymania dziecka, podstawy faktyczne lub prawne uzasadniają-
ce wniosek, wykaz postępowań cywilnych w toku, adres, gdzie dziecko 
powinno być oddane, zaproponowane porozumienia w celu powrotu 
dziecka, inne uwagi, wyliczenie przedstawionych załączników (np. foto-
grafie, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o uczęszczaniu do 
przedszkola/szkoły), datę i podpis wnioskodawcy.

Kwalifikowane wymogi formalne wniosku wynikają z art. 8 Konwencji 
haskiej. Wniosek złożony w trybie tych przepisów powinien zawierać:

a) informacje dotyczące tożsamości wniosk odawcy, dziecka oraz oso-
by, co do której istnieje domniemanie, że uprowadziła lub zatrzy-
mała dziecko;

b) datę urodzenia dziecka, jeśli jest to możliwe do ustalenia;
c) podstawy, na które powołuje się wnioskodawca, żądając powrotu 

dziecka;
d) wszelkie dostępne informacje dotyczące miejsca przebywania 

dziecka oraz tożsamości osoby, co do której istnieje domniemanie, 
że dziecko z nią przebywa.

Do wniosku można dołączyć lub uzupełnić go o:
e) uwierzytelnione odpisy jakiegokolwiek orzeczenia lub ugody, przy-

datne dla sprawy;
f) zaświadczenie lub poświadczone oświadczenie pochodzące od 

organu centralnego lub innej właściwej władzy państwa stałego 
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Aktualne wyzwania i perspektywy 
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Przedmiotem rozważań zamieszczonych w publikacji jest analiza przepi
sów Kodeksu postępowania cywilnego po kolejnych nowelizacjach, w tym po 
tzw. dużej nowelizacji z 2019 r. Autorzy odnoszą się do problemów postępo
wania cywilnego procesowego i nieprocesowego, w tym budzących wiele 
wątpliwości postępowania dowodowego oraz postępowania egzekucyjnego. 

Książka porusza zagadnienia orzekania w tzw. sprawach haskich, tj. dotyczących 
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę oraz alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów, w tym postępowania arbitrażowego. Odnosi się 
także do kwestii wyzwań, jakie w praktyce pojawiają się przed szeroko rozu
mianym wymiarem sprawiedliwości. 

Monografia stanowi zbiór tekstów opracowanych przede wszystkim przez prak
tyków prawa, którzy w życiu zawodowym nieustannie mierzą się z problemem 
stosowania przepisów prawa procesowego cywilnego. Dzięki temu rozważania 
zawarte w publikacji stanowią rzeczywistą odpowiedź na najważniejsze pytania, 
jakie stawiają sobie przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych. 
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