
W orzeczonym wyroku nie zastosowano się do : 

artykułów zmienionych w prawie  na druku sejmowym 3104 

- Zmienionych 29 sierpnia 2015r. Art. 58 i Art. 107 KRiO, które mówią że należy orzekać opiekę 

naprzemienną nawet przy braku zgody drugiego rodzica 

 

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) 

uchwaloną przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjętą przez Naród w 

referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., a zwłaszcza zgodnie z Art. 32 i Art 33: 

Rozdział II. Wolności, Prawa i Obowiązki Człowieka i Obywatela: 

Art. 32. 1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne. 

2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 

jakiejkolwiek przyczyny, 

Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, 

politycznym, społecznym i gospodarczym. 2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo 

do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej 

wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz 

uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń,  

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483  

 

- Traktatu Lizbońskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U. UE. C. z 2007, Nr 306, poz. 1), który 

stwierdza, że Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, 

wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w 

tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w 

społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności 

oraz na równości kobiet i mężczyzn, 

 

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092031569  

 

- Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 

listopada 1950 r., (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284) zmienioną następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz 

uzupełnioną Protokołem nr 2, a zwłaszcza zgodnie z Art. 8 Prawo do poszanowania życia prywatnego 

i rodzinnego 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 

mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w 

korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w 

demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne 

lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i 

moralności lub ochronę praw i wolności osób, 



Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930610284  

 

- Rezolucji 2079 (2015) Rady Europy w sprawie Równości i wspólnej odpowiedzialności rodzicielskiej 

jaką jest: 

rola ojców z dnia 2 października 2015r., a zwłaszcza w związku z Art. 3 Zgromadzenie pragnie 

podkreślić, iż poszanowanie życia rodzinnego jest podstawowym prawem zawartym w Artykule 8 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ETS nr 5) oraz wielu międzynarodowych instrumentach 

prawnych. Dla rodzica i dziecka możność bycia razem stanowi konieczny element życia rodzinnego. 

Rozdzielenie dziecka i rodzica niesie za sobą nieodwracalne skutki dla relacji między nimi. O takim 

rozdzieleniu powinny orzekać wyłącznie sądy i tylko w wyjątkowych okolicznościach wiążących się z 

poważnym ryzykiem dla interesu dziecka,. 

Źródło: http://assembly.coe.int/.../XRef/Xref-DocDetails-EN.asp... 

(Oryginalny tekst rezolucji) 

 

Źródło https://ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/miekkie-prawo-miedzynarodowe/prawo-rodzinne/    

(Rezolucja przetłumaczona na język polski przez Ministerstwo Sprawiedliwości) 

 

- Karty Praw Podstawowych z dnia 14 grudnia 2007 r. (Dz. U. UE. C. z 2007, Nr 304, poz. 1), która 

potwierdza, że Unia Europejska przyczynia się do ochrony różnorodności kultur i tradycji narodów 

Europy, uznając przy tym, że godność człowieka jest nienaruszalna oraz że musi ona być szanowana i 

chroniona; że każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; że każdy posiada prawo do 

wolności myśli, sumienia i religii oraz ich uzewnętrzniania; że każdy ma prawo do wolności 

wypowiedzi oraz stowarzyszania się i zgromadzeń; że wszyscy są wobec prawa równi. Karta Praw 

Podstawowych, jako akt prawnie wiążący, zakazuje wszelkiej dyskryminacji, w szczególności zaś ze 

względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, przynależność państwową, 

cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 

przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną. KPP jest dokumentem, który podkreśla, że Unia szanuje różnorodność 

kulturową, religijną, językową, a także zasadę równości ludzi oraz równości wszystkich wobec prawa, 

- Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie 

równego traktowania (Dz. U. z 2010 r., Nr 254, poz. 1700), która wskazuje, że zgodnie z zasadą 

równego traktowania zakazane jest nierówne traktowanie osób fizycznych ze względu na płeć, rasę, 

pochodzenie etniczne lub narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, 

orientację seksualną w zakresie m.in. dostępu i warunków korzystania ze świadczeń socjalnych, 

kształcenia, opieki zdrowotnej, dostępności i warunków korzystania z instrumentów i usług rynku 

pracy. 

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541700   

 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do 

spraw Równego Traktowania (Dz. U. z 2008, Nr 75, poz. 450 z późn. zm.) określającym zadania 

Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, polegające m.in. na przeciwdziałaniu dyskryminacji w 

szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, 



poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualna, stan cywilny oraz rodzinny; 

podejmowaniu działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w skutku 

naruszenia zasady równego traktowania; inicjowaniu, realizowaniu, koordynowaniu, monitorowaniu 

działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania, a także ochrony przed dyskryminacją; 

promowaniu, upowszechnianiu i propagowaniu problematyki równego traktowania, 

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080750450   

 

- Konwencją o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 

20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526), a zwłaszcza zgodnie z Art. 18: 1. Państwa-Strony 

podejmą w szelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną 

odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach 

opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak 

najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. 2. W celu 

zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa-Strony będą 

okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich 

obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług 

w zakresie opieki nad dziećmi, 

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19911200526 

 


