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Omawiane akty prawne:Omawiane akty prawne:Omawiane akty prawne:Omawiane akty prawne:
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Prawa, których dotyczy Prawa, których dotyczy 
nowelizacja:nowelizacja:

Prawo dziecka do tożsamościPrawo dziecka do tożsamości
Podmiotowość dziecka i prawo do wyrażaniaPodmiotowość dziecka i prawo do wyrażaniaPodmiotowość dziecka i prawo do wyrażania Podmiotowość dziecka i prawo do wyrażania 
swego zdaniaswego zdania
P d b i d i i i d iP d b i d i i i d iPrawo do przebywania z rodzicami i rodzinąPrawo do przebywania z rodzicami i rodziną
Odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców Odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców p , p ąp , p ą
kierowania i wychowania dzieckakierowania i wychowania dziecka



Prawo do tożsamościPrawo do tożsamościPrawo do tożsamościPrawo do tożsamości

KonwencjaKonwencja

art. 7art. 7
NowelizacjaNowelizacja

art. 61art. 619 9 KROKRO
„…dziecko od momentu „…dziecko od momentu 
urodzenia będzie miało urodzenia będzie miało 

d i i i id i i i i

„Matką dziecka jest kobieta, „Matką dziecka jest kobieta, 
która je urodziła”która je urodziła”

prawo do otrzymania imienia, prawo do otrzymania imienia, 
uzyskania obywatelstwa oraz, uzyskania obywatelstwa oraz, 
jeśli to możliwe prawo dojeśli to możliwe prawo do

art. 61art. 611010 §§ 1 KRO1 KRO
„…można żądać ustalenia „…można żądać ustalenia 
macierzyństwa ”macierzyństwa ”jeśli to możliwe, prawo do jeśli to możliwe, prawo do 

poznania swoich rodziców poznania swoich rodziców 
ii pozostawania pod ich pozostawania pod ich 

macierzyństwa…macierzyństwa…

opieką”opieką”



Prawo do tożsamości cdPrawo do tożsamości cdPrawo do tożsamości cd.Prawo do tożsamości cd.

KonwencjaKonwencja

art. 8art. 8
NowelizacjaNowelizacja

art. 67 KROart. 67 KRO
„…poszanowanie prawa „…poszanowanie prawa 
dziecka do zachowania jego dziecka do zachowania jego 
ż ś iż ś i

„Zaprzeczenie ojcostwa „Zaprzeczenie ojcostwa 
następuje przez wykazanie, że następuje przez wykazanie, że 
ż ki i j jż ki i j jtożsamości, w tym tożsamości, w tym 

obywatelstwa, nazwiska, obywatelstwa, nazwiska, 
stosunków rodzinnychstosunków rodzinnych

mąż matki nie jest ojcem mąż matki nie jest ojcem 
dziecka”dziecka”

stosunków rodzinnych, stosunków rodzinnych, 
zgodnych z prawem, zgodnych z prawem, 
zz wyłączeniem bezprawnych wyłączeniem bezprawnych 
ingerencji…”ingerencji…”



Prawo do tożsamości cdPrawo do tożsamości cdPrawo do tożsamości cd.Prawo do tożsamości cd.

KonwencjaKonwencja

art. 8art. 8
NowelizacjaNowelizacja

art. 78 art. 78 §§ 1 KRO1 KRO
„…poszanowanie prawa „…poszanowanie prawa 
dziecka do zachowania jego dziecka do zachowania jego 
ż ś iż ś i

§§
„Mężczyzna, który uznał „Mężczyzna, który uznał 
ojcostwo, może wytoczyć ojcostwo, może wytoczyć 

ód l iód l itożsamości, w tym tożsamości, w tym 
obywatelstwa, nazwiska, obywatelstwa, nazwiska, 
stosunków rodzinnychstosunków rodzinnych

powództwo o ustalenie powództwo o ustalenie 
bezskuteczności uznania bezskuteczności uznania 
ww terminie sześciu miesięcyterminie sześciu miesięcystosunków rodzinnych, stosunków rodzinnych, 

zgodnych z prawem, zgodnych z prawem, 
zz wyłączeniem bezprawnych wyłączeniem bezprawnych 

ww terminie sześciu miesięcy terminie sześciu miesięcy 
od dnia, w którym dowiedział od dnia, w którym dowiedział 
się, że dziecko od niego nie się, że dziecko od niego nie 

ingerencji…”ingerencji…” pochodzi”pochodzi”



Podmiotowość dzieckaPodmiotowość dzieckaPodmiotowość dzieckaPodmiotowość dziecka

KonwencjaKonwencja

preambułapreambuła
NowelizacjaNowelizacja

art. 87 KROart. 87 KROpp
„…uznanie wrodzonej „…uznanie wrodzonej 
godności (…) wszystkich godności (…) wszystkich 
ł kó d ił kó d i

„Rodzice i dzieci są „Rodzice i dzieci są 
obowiązani do wzajemnego obowiązani do wzajemnego 

k i i i i ”k i i i i ”członków rodziny członków rodziny 
ludzkiej…”ludzkiej…”

szacunku i wspierania się”szacunku i wspierania się”



Prawo do własnego zdaniaPrawo do własnego zdaniaPrawo do własnego zdaniaPrawo do własnego zdania

KonwencjaKonwencja

art. 12 ust. 1art. 12 ust. 1
NowelizacjaNowelizacja

art. 95 art. 95 §§ 4 KRO4 KRO
„…prawo do swobodnego „…prawo do swobodnego 
wyrażania własnych wyrażania własnych 

l dó ki hl dó ki h

§§
„Rodzice przed powzięciem „Rodzice przed powzięciem 
decyzji w ważniejszych decyzji w ważniejszych 

h d h bh d h bpoglądów we wszystkich poglądów we wszystkich 
sprawach dotyczących sprawach dotyczących 
dziecka przyjmując jedziecka przyjmując je

sprawach dotyczących osoby sprawach dotyczących osoby 
lub majątku dziecka powinni lub majątku dziecka powinni 
je wysłuchać jeżeli rozwójje wysłuchać jeżeli rozwójdziecka, przyjmując je dziecka, przyjmując je 

zz należytą wagą, stosownie należytą wagą, stosownie 
do wieku oraz dojrzałości do wieku oraz dojrzałości 

je wysłuchać, jeżeli rozwój je wysłuchać, jeżeli rozwój 
umysłowy, stan zdrowia umysłowy, stan zdrowia 
ii stopień dojrzałości dziecka stopień dojrzałości dziecka 

dziecka”dziecka” na to pozwala, oraz na to pozwala, oraz 
uwzględnić w miarę uwzględnić w miarę 
żli ś i j dżli ś i j dmożliwości jego rozsądne możliwości jego rozsądne 

życzenia”życzenia”



Prawo do własnego zdania cdPrawo do własnego zdania cdPrawo do własnego zdania cd.Prawo do własnego zdania cd.

KonwencjaKonwencja

art. 12 ust. 2art. 12 ust. 2
NowelizacjaNowelizacja

art. 216art. 21611 i 576 i 576 §§ 2 KPC2 KPC
„…dziecko będzie miało „…dziecko będzie miało 
ww szczególności zapewnioną szczególności zapewnioną 
żli ść i d i iżli ść i d i i

§§
„Sąd w sprawach „Sąd w sprawach 
dotyczących osoby lub dotyczących osoby lub 

j k d i k ł h jj k d i k ł h jmożliwość wypowiadania się możliwość wypowiadania się 
w każdym postępowaniu w każdym postępowaniu 
sądowym i administracyjnymsądowym i administracyjnym

majątku dziecka wysłucha je, majątku dziecka wysłucha je, 
jeżeli jego rozwój umysłowy, jeżeli jego rozwój umysłowy, 
stan zdrowia i stopieństan zdrowia i stopieńsądowym i administracyjnym, sądowym i administracyjnym, 

dotyczącym dziecka…„ dotyczącym dziecka…„ 
stan zdrowia i stopień stan zdrowia i stopień 
dojrzałości na to pozwala, dojrzałości na to pozwala, 
uwzględniając w miarę uwzględniając w miarę 
możliwości jego rozsądne możliwości jego rozsądne 
życzenia”życzenia”



Prawo do przebywania z Prawo do przebywania z 
rodzicamirodzicami

KonwencjaKonwencja

art. 9 ust. 1art. 9 ust. 1
NowelizacjaNowelizacja

art. 96 art. 96 §§ 2 KRO2 KRO
„Państwa„Państwa--Strony zapewnią, Strony zapewnią, 
aby dziecko nie zostało aby dziecko nie zostało 

dd i l d i hdd i l d i h

§§
„Rodzice, którzy nie mają „Rodzice, którzy nie mają 
pełnej zdolności do pełnej zdolności do 

ś i hś i hoddzielone od swoich oddzielone od swoich 
rodziców wbrew ich woli…”rodziców wbrew ich woli…”

czynności prawnych czynności prawnych 
uczestniczą w sprawowaniu uczestniczą w sprawowaniu 
bieżącej pieczy nad osobąbieżącej pieczy nad osobąbieżącej pieczy nad osobą bieżącej pieczy nad osobą 
dziecka i w jego dziecka i w jego 
wychowaniu…”wychowaniu…”



Prawo do przebywania z Prawo do przebywania z 
rodzicami cd.rodzicami cd.

KonwencjaKonwencja

art. 9 ust. 3art. 9 ust. 3
NowelizacjaNowelizacja

art. 113 art. 113 §§ 1 KRO1 KRO
„…prawo dziecka „…prawo dziecka 
odseparowanego od jednego odseparowanego od jednego 
l b b j d i ó dl b b j d i ó d

§§
„Niezależnie od władzy „Niezależnie od władzy 
rodzicielskiej rodzice oraz ich rodzicielskiej rodzice oraz ich 
d i k jd i k jlub obojga rodziców do lub obojga rodziców do 

utrzymywania regularnych utrzymywania regularnych 
stosunków osobistychstosunków osobistych

dziecko mają prawo dziecko mają prawo 
ii obowiązek utrzymywania ze obowiązek utrzymywania ze 
sobą kontaktów”sobą kontaktów”stosunków osobistych stosunków osobistych 

ii bezpośrednich kontaktów bezpośrednich kontaktów 
zz obojgiem rodziców…”obojgiem rodziców…”

sobą kontaktówsobą kontaktów



Prawo do kontaktów z rodzinąPrawo do kontaktów z rodzinąPrawo do kontaktów z rodzinąPrawo do kontaktów z rodziną

KonwencjaKonwencja

art. 5art. 5
NowelizacjaNowelizacja

art. 113art. 11366 KROKRO
„… odpowiedzialność, „… odpowiedzialność, 
prawo i obowiązek (…) prawo i obowiązek (…) 
ł kó d l j d ił kó d l j d i

„ Przepisy niniejszego „ Przepisy niniejszego 
oddziału stosuje się oddziału stosuje się 

d i d i d k k ód i d i d k k óczłonków dalszej rodziny członków dalszej rodziny 
(…) do zapewnienia mu (…) (…) do zapewnienia mu (…) 
możliwości ukierunkowaniamożliwości ukierunkowania

odpowiednio do kontaktów odpowiednio do kontaktów 
rodzeństwa, dziadków, rodzeństwa, dziadków, 
powinowatych w liniipowinowatych w liniimożliwości ukierunkowania możliwości ukierunkowania 

go i udzielenia mu rad…”go i udzielenia mu rad…”
art. 8art. 8

powinowatych w linii powinowatych w linii 
prostej…”prostej…”
art. 58 art. 58 §§ 1 i art. 107 1 i art. 107 §§ 2 KRO2 KRO

„…poszanowanie prawa „…poszanowanie prawa 
dziecka do (…) stosunków dziecka do (…) stosunków 

§§ §§
„… Rodzeństwo powinno „… Rodzeństwo powinno 
wychowywać się wspólnie…”wychowywać się wspólnie…”

rodzinnych…”rodzinnych…”



Prawo rodziców do kierowania Prawo rodziców do kierowania 
ii wychowania dzieckawychowania dziecka

KonwencjaKonwencja

art. 5art. 5
NowelizacjaNowelizacja

art. 95 art. 95 §§ 2 KRO2 KRO
„…odpowiedzialność, prawo „…odpowiedzialność, prawo 
i obowiązek rodziców (…) i obowiązek rodziców (…) 
d i id i i

§§
„Dziecko pozostające pod „Dziecko pozostające pod 
władzą rodzicielską winno władzą rodzicielską winno 

d i ł ńd i ł ńdo zapewnienia mu, do zapewnienia mu, 
ww sposób odpowiadający sposób odpowiadający 
rozwojowi jego zdolnościrozwojowi jego zdolności

rodzicom posłuszeństwo, rodzicom posłuszeństwo, 
aa ww sprawach, w których sprawach, w których 
może samodzielniemoże samodzielnierozwojowi jego zdolności, rozwojowi jego zdolności, 

możliwości ukierunkowania możliwości ukierunkowania 
go i udzielenia mu rad…”go i udzielenia mu rad…”

może samodzielnie może samodzielnie 
podejmować decyzje podejmować decyzje 
ii składać oświadczenia woli, składać oświadczenia woli, 
powinno wysłuchać opinii powinno wysłuchać opinii 
ii zaleceń rodziców zaleceń rodziców 
f ł h dl jf ł h dl jformułowanych dla jego formułowanych dla jego 
dobra”dobra”



Prawo rodziców do kierowania Prawo rodziców do kierowania 
ii wychowania dziecka cd.wychowania dziecka cd.

KonwencjaKonwencja

art. 18 ust. 1art. 18 ust. 1
NowelizacjaNowelizacja

art. 95 art. 95 §§ 1 KRO1 KRO
„ …oboje rodzice ponoszą „ …oboje rodzice ponoszą 
wspólną odpowiedzialność za wspólną odpowiedzialność za 

h i i ój d i kh i i ój d i k

§§
„Władza rodzicielska „Władza rodzicielska 
obejmuje w szczególności obejmuje w szczególności 

b i k i d i ób i k i d i ówychowanie i rozwój dziecka. wychowanie i rozwój dziecka. 
Rodzice (…) ponoszą Rodzice (…) ponoszą 
główną odpowiedzialność zagłówną odpowiedzialność za

obowiązek i prawo rodziców obowiązek i prawo rodziców 
do wykonywania pieczy nad do wykonywania pieczy nad 
osobą i majątkiem dzieckaosobą i majątkiem dzieckagłówną odpowiedzialność za główną odpowiedzialność za 

wychowanie i rozwój dziecka. wychowanie i rozwój dziecka. 
Jak najlepsze zabezpieczenie Jak najlepsze zabezpieczenie 

osobą i majątkiem dziecka osobą i majątkiem dziecka 
oraz do wychowania dziecka, oraz do wychowania dziecka, 
z poszanowaniem jego z poszanowaniem jego 

interesów dziecka ma być interesów dziecka ma być 
przedmiotem ich największej przedmiotem ich największej 

ki”ki”

godności i praw”godności i praw”

troski”troski”



PodsumowaniePodsumowaniePodsumowaniePodsumowanie

Nowelizacja Nowelizacja 
i li j l hi li j l hwzmacnia realizację szeregu praw uregulowanych wzmacnia realizację szeregu praw uregulowanych 

ww Konwencji o prawach dziecka;Konwencji o prawach dziecka;
jest zgodna z duchem i literą Konwencji;jest zgodna z duchem i literą Konwencji;
jest zgodna z zaleceniami Komitetu Praw Dziecka;jest zgodna z zaleceniami Komitetu Praw Dziecka;j gj g
dostosowuje prawo do przemian społecznych i postępu dostosowuje prawo do przemian społecznych i postępu 
naukowego.naukowego.naukowego.naukowego.



DziękujęDziękujęę jęę ję


