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From: Dariusz Prządka  
To: biuro@forummatek.pl  
Cc: Marek Walczak ; Robert Kumor  
Sent: Friday, February 07, 2014 3:08 PM 
Subject: odpowiedź na zapytanie 
 
Szanowna Pani Prezes!  
W odpowiedzi korespondencję mailową z dnia 1 lutego 2014 r. dotyczące uprawnień Policji w związku 
z postanowieniami sądów w zakresie ustalania sposobu kontaktowania się z rodziców z dziećmi 
cBiuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP,  przedstawia stanowisko w przedmiotowej sprawie. 
Jednocześnie pragnę podkreślić, Ŝe niniejsze stanowisko uwzględnia aktualne regulacje prawne w 
omawianym obszarze   i nie jest oceną działań Policji w konkretnej sprawie. Taka ocena nie jest 
moŜliwa z uwagi na brak materiału pozwalającego na jej dokonanie.  
        Na wstępie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe kwestie związane z kontaktami z dzieckiem zostały 
uregulowane w Rozdziale II Stosunki między rodzicami a dziećmi, Oddziale 3 Kontakty z dzieckiem, 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 788, z późn. 
zm.), zwanej dalej „kro”.  
        Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem zostały uregulowane    w Rozdziale 2 
Oddział 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 
z późn. zm.) zwanej dalej „kpc”. W myśl zawartych tam przepisów: „JeŜeli osoba, pod której pieczą 
dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo 
z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd 
opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz 
osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pienięŜnej za kaŜde naruszenie 
obowiązku” (art. 59815 § 1 kpc).  JeŜeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty 
oznaczonej sumy pienięŜnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej 
zapłatę naleŜnej sumy pienięŜnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Sąd moŜe  w 
wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy pienięŜnej, o której mowa   w art. 59815, ze względu 
na zmianę okoliczności (art. 59816 § 1 kpc). Wszczęcie postępowania przez sąd opiekuńczy w 
omawianym zakresie następuje na wniosek. Jak widać z cytowanych przepisów ustawodawca 
przewidział opisywaną przez Panią sytuację i wskazał sposób postępowania stronom.  
         Policja nie posiada uprawnień do przymusowego odebrania dziecka i przekazania go osobie 
uprawnionej do kontaktu z nim. Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 
pozostającej pod opieką na polecenie sądu wykonuje wyłącznie kurator sądowy. Jednak takie 
odebranie następuje wyłącznie na polecenie sądu wydane w drodze postanowienia. Zatem nawet 
kurator sądowy, który w pewnych okolicznościach moŜe uczestniczyć w czasie kontaktów rodzica z 
dzieckiem nie posiada uprawnień ani narzędzi przymuszających do umoŜliwienia kontaktu.  
        W przypadku kiedy zobowiązany utrudnia bądź uniemoŜliwia kontakt   z dzieckiem, ale nie ma 
bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia i zdrowia dziecka lub nie dochodzi do naruszeń prawa rozumianych 
jako przestępstwo lub wykroczenie, policjant zobowiązany jest do pouczenia stron o prawnych 
moŜliwościach rozwiązania sytuacji konfliktowej oraz udokumentowania czynności słuŜbowych w 
notatniku słuŜbowym. Na Ŝądanie osoby składającej wniosek, o którym mowa    w art. 59818 § 1 i 59819 
§ 1 kpc, Policja potwierdzi okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.  
Mając zatem powyŜsze na uwadze, proszę nie upatrywać złej woli w działaniach Policji a mieć wzgląd 
na postanowienia art. 7 Konstytucji RP, który stanowi Ŝe organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa.  
 z powaŜaniem  
mł. insp. Dariusz Prządka  
radca Wydziału Prewencji  
BPiRD KGP  
 


