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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej 

 

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy  

Porady Obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  7:30-11:30 Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka 

b)      wtorek  8:30-12:30 Urząd Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk 

c)     środa  9:00-13:00 Gminna Biblioteka w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8 c, 22-360 Rejowiec 

d)    czwartek  

I półrocze 12:00-
16:00                                           
II półrocze 7.30-
11.30 

Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm  

e)     piątek  12:00-16:00 Starostwo Powiatowe w Chełmie, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm 

Porady prawne 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce  

a)      poniedziałek  8:30-12:30 Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin 

b)     wtorek  8:30-12:30 Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta 

c)      środa  8:00-12:00 Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień 

d)     czwartek  8:30-12:30 Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole 

e)      piątek  7:30-11:30 Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź 
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Zapisy na wizyty: 

1. zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy 

Starostwa Powiatowego w Chełmie 7:30 – 15:30) 

2. za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: 

https://np.ms.gov.pl/zapisy 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 

postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji 

 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 
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  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać 

każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Edukacja prawna  

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Zaprzeczenie macierzyństwa 

Zgodnie z łacińską paremią mater semper certa est (matka jest zawsze pewna). Niestety 

czasami zdarza się, że w akcie urodzenia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodziła,. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, matką dziecka jest kobieta, która je 

urodziła. Jeśli ma miejsce sytuacja wymieniona na wstępie kobieta, która dziecka nie urodziła, można 

żądać zaprzeczenia macierzyństwa.  

Powództwo o zaprzeczenia macierzyństwa 

Gdy kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest jego matką (np. na skutek zamiany 

noworodków przez położną), dopuszczalne jest żądanie zaprzeczenia macierzyństwa. Obalenie 

pochodzenia dziecka od kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka może natomiast 

nastąpić wyłącznie w drodze postępowania o zaprzeczenie macierzyństwa. 

Legitymacja czynna i bierna w sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa 

Ze względu na szczególny charakter zaprzeczenia macierzyństwa legitymacja czynna i bierna 

została przyznana w art. 6112 § 2–5 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako „kro”),  tylko 

osobom zainteresowanym osobiście i bezpośrednio. Zwrot "interes prawny o charakterze osobistym" 

oznacza interes, który nie ma wyłącznie charakteru majątkowego. "Interes bezpośredni" oznacza 

zainteresowanie tych osób, które w świetle prawa są członkami rodziny lub na podstawie istniejącego 

stanu faktycznego mogą żądać określenia swojego stosunku rodzinnego. W procesie o zaprzeczenie 

macierzyństwa bezpośredni interes mają tylko te osoby zainteresowane osobiście, w których stanie 

cywilnym wyrok uwzględniający powództwo może wprowadzić zmianę. Najbardziej bezpośredni 

interes w uzyskaniu wyroku zaprzeczającego macierzyństwo mają strony prawnego stosunku 

macierzyństwa: dziecko i kobieta wpisana do aktu urodzenia jako jego matka. 

Zgodnie z art. 6112 § 2 k.r.o. powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa dziecko wytacza 

przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a jeżeli kobieta ta nie żyje – 

przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Zgodnie z art. 4531 ustawy Kodeks 

postępowania cywilnego (dalej jako „kp.c..”), matka dziecka ma zdolność procesową także wtedy, 

gdy jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych, jeżeli ukończyła lat 16. Dziecko może 

wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnoletności (art. 

6114 § 1 kro). 

Zgodnie z art. 61(12) § 3 k.r.o. matka wytacza powództwo przeciwko kobiecie wpisanej 

w akcie urodzenia dziecka jako jego matka i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko 

dziecku. Pomiędzy kobietą wpisaną w akcie urodzenia jako matka dziecka i dzieckiem występuje 

współuczestnictwo konieczne oraz jednolite. Należy pamiętać, że w sytuacji takiej małoletnie dziecko 

reprezentuje przedstawiciel ustawowy (art. 66 k.p.c.), czyli rodzice (art. 98 § 1 k.r.o.). Jeżeli po stronie 

pozwanej są kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka oraz dziecko, dla dziecka należy 

ustanowić kuratora. 
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Jeżeli natomiast powodem jest kobieta, która figuruje w akcie urodzenia jako matka, pozywa 

ona dziecko (art. 6112 § 4 k.r.o.). 

Legitymacja czynna matki biologicznej dziecka 

Kobieta, która twierdzi, że jest rzeczywistą (biologiczną) matką dziecka, miałaby bezpośredni 

interes prawny w uzyskaniu wyroku zaprzeczającego macierzyństwo innej kobiety tylko wtedy, gdyby 

w tym samym procesie żądała ustalenia swojego macierzyństwa (zob. art. 6110 § 1 i 3 k.r.o.). Jednakże 

SN w orzeczeniu z 26.5.1956 r. sygn. akt 1 CR 672/55, stwierdził, że zaprzeczenie i ustalenie 

macierzyństwa nie mogą być dochodzone w jednym procesie. Zgodzić się trzeba, że de lege lata 

rzeczywiście nie ma takiej możliwości. Przyjęcie stanowiska wyrażonego przez SN sprawia jednak, że 

istnieje potencjalna możliwość, że po prawomocnym zaprzeczeniu macierzyństwa biologiczna matka 

dziecka nie wystąpi z powództwem o ustalenie macierzyństwa. 

Mimo to ustawodawca, zgodnie zresztą z wcześniejszymi poglądami doktryny, przyznał w art. 

6112 § 3 k.r.o. legitymację czynną w procesie o zaprzeczenie macierzyństwa matce biologicznej 

dziecka, która wytacza powództwo przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego 

matka i przeciwko dziecku, a jeżeli kobieta ta nie żyje – przeciwko dziecku. Jednocześnie jednak 

ustawodawca nie zdecydował się na przyznanie takiej legitymacji mężowi matki biologicznej. 

Wątpliwe jest zresztą, czy w sprawie o zaprzeczenie macierzyństwa sąd ma obowiązek zawiadomić 

o toczącym się procesie takiego mężczyznę, skoro wynik postępowania nie będzie dotyczył jego 

ojcostwa (zob. art. 4561 § 2 k.p.c.). 

Legitymacja czynna mężczyzny, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem 

macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka 

Ponieważ prawomocne zaprzeczenie macierzyństwa wywołuje skutki w zakresie ojcostwa 

związanego z tym macierzyństwem lub z macierzyństwem kobiety, która twierdzi, że jest rzeczywistą 

matką dziecka, legitymacja czynna w procesie o zaprzeczenie macierzyństwa przysługuje także 

mężczyźnie, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej 

w akcie urodzenia dziecka jako jego matka (art. 6112 § 5 k.r.o.): 

1)mężowi kobiety wpisanej do aktu urodzenia dziecka jako matka, jeżeli obejmuje go domniemanie 

prawne z art. 62 KRO; 

2)mężczyźnie, który uznał ojcostwo; 

3)mężczyźnie, którego ojcostwo zostało ustalone przez sąd lub przeciwko któremu wytoczono 

powództwo o ustalenie ojcostwa; 

Mężczyzna wytacza powództwo przeciwko dziecku i kobiecie wpisanej w akcie urodzenia 

dziecka jako jego matka, a jeżeli ona nie żyje – przeciwko dziecku. 

Termin wytoczenia powództwa 

Zgodnie z art. 6113 § 1 kro, matka albo kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego 

matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia 

sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Również mężczyzna, którego ojcostwo ustalono 
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z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, może 

wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, 

że kobieta, która figuruje w akcie urodzenia dziecka nie jest matką dziecka, nie później jednak niż do 

dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności (art. 6113 2 kro). 

Zgodnie z art. 6114 § 1 k.r.o. dziecko po osiągnięciu pełnoletności może wytoczyć powództwo 

o zaprzeczenie macierzyństwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od 

kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka. Jeżeli dziecko dowiedziało się o tej okoliczności 

przed dniem osiągnięcia pełnoletności, termin do wytoczenia powództwa biegnie od dnia osiągnięcia 

pełnoletności. Zgodnie z art. 10 Kodeksu cywilnego pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat 

osiemnaście, lub małoletni, który zawarł małżeństwo, chociażby zostało ono później unieważnione. 

Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa po śmierci dziecka 

Niedopuszczalne jest ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa po śmierci dziecka. Zgodnie 

z art. 456 § 3 k.p.c., w razie śmierci dziecka postępowanie umarza się. Chyba że dziecko, które 

wytoczyło powództwo o ustalenie macierzyństwa, pozostawiło zstępnych, co prowadzi do 

zawieszenia postępowania. Jeżeli zstępni w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia 

o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą wniosku o jego podjęcie, sąd postępowanie umorzy. 

Z brzmienia art. 6115 k.r.o. wynika, że do wstąpienia do procesu zstępnych konieczne jest 

wytoczenie powództwa przez dziecko. Jeżeli dziecko zmarło przed wniesieniem pozwu, przepis ten 

nie ma zastosowania. Możliwość kontynuowania sprawy nie dotyczy procesu o zaprzeczenie 

macierzyństwa (art. 456 § 3 k.p.c.) 

.Odmienna sytuacja natomiast, uregulowana przez przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego, wystąpi wówczas, gdy po wytoczeniu przez dziecko powództwa o ustalenie lub 

zaprzeczenie macierzyństwa nastąpi śmierć pozwanych. W takim przypadku, zgodnie z art. 456 § 2 

k.p.c., postępowanie zawiesza się do czasu ustanowienia przez sąd orzekający kuratora, który 

wstępuje do sprawy na miejsce zmarłego. 

Inicjatywa prokuratora 

Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa może wytoczyć także prokurator. 

Będzie tak, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego. Obie przesłanki nie 

muszą być spełnione łącznie. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, prokurator 

może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby 

pełnoletność. Wytoczenie przez prokuratora powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa nie jest 

dopuszczalne, jeżeli dziecko zmarło po osiągnięciu pełnoletności (art. 6116 k.r.o.). 

Skutki wyroku zaprzeczającego macierzyństwo 

Podobnie jak w przypadku wyroku ustalającego macierzyństwo niezależnie od zakładanej 

koncepcji charakteru wyroku w sprawach o prawa stanu, zasadniczo przyjmuje się wsteczną 

skuteczność zaprzeczenia macierzyństwa (wyrok konstytutywny działający ex tunc lub deklaratywny – 

który z istoty potwierdza istnienie praw i obowiązków w przeszłości).  
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Skutek wsteczny zaprzeczenia macierzyństwa w zakresie stanu cywilnego polega na 

ustaleniu, że kobieta, której wyrok ten dotyczy nie jest i nigdy nie była matką dziecka. Przyjęcie 

innego rozwiązania, zgodnie z którym dziecko miałoby w różnym czasie dwie matki lub też kobieta 

pozostawałaby matką tylko przez pewien czas, byłoby nie do pogodzenia z zasadą niepodzielności 

stanu cywilnego. 

 Konsekwentnie przyjąć należy, że skutkiem omawianego wyroku jest również wykluczenie 

ojcostwa ustalonego z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka 

jako jego matka. Skutek ten następuje niezależnie od sposobu ustalenia ojcostwa (domniemania 

pochodzenia dziecka od męża matki, uznania ojcostwa, sądowego ustalenia ojcostwa), jak również od 

tego kto był powodem w procesie o zaprzeczenie macierzyństwa. 

Zaprzeczenie macierzyństwa wywołuje skutki ex tunc również w obszarze prawa 

spadkowego. W szczególności dziecko może utracić prawo dziedziczenia po kobiecie wpisanej do 

aktu urodzenia jako jego matka, jej wstępnych lub też po mężczyźnie, którego ojcostwo zostało 

ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego 

matka bądź jego wstępnych. 

Konsekwencją zaprzeczenia macierzyństwa jest również utrata przez dziecko 

dotychczasowego nazwiska, pochodzącego od kobiety wpisanej do aktu urodzenia jako matka, 

mężczyzny, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem jej macierzyństwa, bądź też 

stanowiącego połączenie ich nazwisk. W przypadku tym zastosowanie znajdzie art. 89 § 3 k.r.o., 

zgodnie z którym nazwisko dziecka nieznanych rodziców określa sąd opiekuńczy. 

Bardziej skomplikowana – o czym świadczy dorobek doktryny oraz orzecznictwa – jest 

kwestia oceny skutków wyroku zaprzeczającego macierzyństwo w obrębie obowiązku 

alimentacyjnego. Bez wątpienia obowiązek ten ustaje wskutek wydania omawianego orzeczenia, 

wątpliwości dotyczą jednak oceny zobowiązań alimentacyjnych powstałych lub spełnionych przed 

wyrokiem sądu. W tym zakresie przywołuje się przede wszystkim dwa orzeczenia Sądu Najwyższego 

odnoszące się bezpośrednio do konsekwencji alimentacyjnych zaprzeczenia ojcostwa. W uchw. SN 

z 22.2.1980 r. sygn. akt III CZP 6/80, wskazano, że były mąż matki nie może skutecznie żądać zwrotu 

kwot wyłożonych przed zaprzeczeniem ojcostwa na utrzymanie i wychowanie dziecka. Z kolei 

w uchw. SN (7), zasada prawna, z 11.10.1982 r. sygn. akt III CZP 22/82), wyrażony został pogląd, 

zgodnie z którym mąż matki zobowiązany prawomocnym wyrokiem do świadczenia alimentów na 

rzecz dziecka, może z chwilą prawomocnego obalenia domniemania jego ojcostwa w drodze 

zaprzeczenia ojcostwa żądać ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny ustał co do świadczeń 

alimentacyjnych niespełnionych do tej chwili. 

 

Autor: Rafał Kuźma  
Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 
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3. Zaprzeczenie ojcostwa 

Domniemanie dotyczące ojcostwa 

W polskim prawie istnieje domniemanie prawne, na podstawie którego domniemywa się, że 

ojcem dziecka jest mąż matki. Oczywiście nie zawsze domniemanie takie jest zgodne z prawdą. Jeżeli 

w akcie urodzenia dziecka jako ojciec został wpisany mężczyzna, który nie jest nim w rzeczywistości, 

może się okazać, że pozew o zaprzeczenie ojcostwa będzie koniecznością, ponieważ domniemanie 

może zostać obalone wyłącznie na skutek powództwa. 

Zaprzeczenie ojcostwa to udowodnienie, że osoba prawnie uznana za ojca dziecka, nie jest 

nim w rzeczywistości. Domniemanie dotyczące ojcostwa męża matki funkcjonuje, jeśli narodziny 

dziecka miały miejsce przed upływem 300 dni od unieważnienia małżeństwa. Domniemania nie 

stosuje się jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. Możliwa jest jednak 

sytuacja, w której matka po unieważnieniu jednego małżeństwa, wyjdzie za mąż drugi raz. W takich 

okolicznościach domniemywa się, że dziecko pochodzi z drugiego małżeństwa. Domniemanie 

dotyczące ojcostwa można obalić. 

Co oznacza zaprzeczenie ojcostwa 

Zaprzeczenie ojcostwa jest to prawne podważenie biologicznego ojcostwa mężczyzny. Może 

ono dotyczyć zarówno małżonków jak i byłych małżonków. Teoretycznie ten problem może dotyczy 

każdej pary pozostającej w związku małżeńskim bądź osoby już po rozwodzie. Warto więc znać 

podstawowe informacje prawne na temat domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, 

obalenia domniemania pochodzenia dziecka a co za tym idzie unieważnienia ojcostwa. 

Zaprzeczenie ojcostwa jest instytucją prawa rodzinnego. Polega ono na udowodnieniu, że 

dany mężczyzna nie jest faktycznie ojcem danego dziecka. Co ważne, wykazanie to może zostać 

dokonane nie tylko przez mężczyznę, ale także przez matkę dziecka, pełnoletnie dziecko, a nawet 

przez prokuratora. Podstawę prawną takiej możliwości stanowi art. 62 § 3 Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego (KRiO). 

Zaprzeczenie ojcostwa dokonywane jest na drodze procesowej. Oznacza to, że do wszczęcia 

postępowania sądowego konieczne jest przygotowanie pozwu. Pismo to powinno zawierać nie tylko 

określenie stron oraz przedstawienie swojego żądania, a także jego uzasadnienie. Sądem właściwym 

jest sąd rejonowy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli pozwanych jest kilku 

i mieszkają oni w rejonie różnych sądów, powodowi przysługuje możliwość wyboru. 

Termin i legitymacja do wytoczenia powództwa 

Kwestie takie jak zaprzeczenie ojcostwa reguluje prawo rodzinne. Przepisy jego dotyczące 

zawarto w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Znajdują się one w artykułach 62, 69 oraz 70. Obecnie 

dopuszczalne jest zaprzeczenie ojcostwa również po śmierci dziecka.  
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Terminy dotyczące wniesienia powództwa różnią się, w zależności od tego, kto je wnosi. Jeśli 

powództwo zamierza wnieść mąż matki, ma na to 6 miesięcy liczonych od dnia, kiedy dowiedział się 

o narodzinach dziecka. Termin ten jest taki sam, jeśli powództwo zamierza wnieść matka dziecka. 

Jeśli to mężczyzna zamierza zaprzeczyć ojcostwu, to na nim spoczywa ciężar dowodowy. Oznacza to, 

że musi on udowodnić, że nie jest ojcem dziecka. W przypadku gdy mężczyzna wytoczy powództwo, 

pozwanymi są żona oraz dziecko. Jeżeli natomiast matka dziecka nie żyje, powództwo wytacza się 

tylko przeciwko dziecku. 

W sytuacji, gdy matka chce wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa, wytaczany jest on 

przeciwko ojcu i dziecku. Jeśli pozew o zaprzeczenie ojcostwa zamierza natomiast wnieść dziecko, ma 

na to 3 lata od daty uzyskania pełnoletności. Oznacza to, że może ono złożyć pozew nie później niż 

przed ukończeniem 21. roku życia. W przypadku matki, męża matki oraz dziecka, podanych terminów 

nie można przekroczyć. Podjęcie odpowiednich działań w miarę możliwości jak najszybciej jest zatem 

niezwykle istotne. 

Jeśli to dziecko wnosi pozew, powództwo powinno być wytoczone przeciwko mężowi matki 

oraz matce. Jeśli nie żyje matka, w takim przypadku powództwo wytacza się przeciwko jej mężowi. 

Jeżeli natomiast nie żyje mąż matki, powództwo wytacza się przeciwko kuratorowi ustanowionemu 

przez sąd opiekuńczy.  

Osobą, która również może wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, jest prokurator. Nie 

musi on przestrzegać terminów do wytoczenia powództwa, które obowiązują w przypadku 

wniesienia pozwu przez matkę, męża matki czy dziecko. Prokurator może zatem wytoczyć 

powództwo w każdym czasie. Jednocześnie nie ma on obowiązku podjęcia czynności w sprawie. 

Prokurator może samodzielnie wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa, gdy z urzędu powziął informację 

o takiej potrzebie np. prowadząc inną sprawę bądź wskutek wniosku osoby zainteresowane, której 

upłynął ostateczny termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 

Niekiedy jednak zasadne jest wystąpienie o ustalenie uznania ojcostwa za bezskuteczne (tzw. 

zaprzeczenie ojcostwa po uznaniu dziecka). Jest to jednak zupełnie inna procedura niż zaprzeczenie 

ojcostwa, które ma na celu obalić domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Wynika to z 

tego, że ojcostwo można ustalić na trzy sposoby: 

 domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, 

 uznanie ojcostwa, 

 sądowe ustalenie ojcostwa. 

W wypadku uznania ojcostwa, ojciec bądź matka może być w błędzie, że dziecko pochodzi od 

danego mężczyzny. Wówczas można wytoczyć powództwo o uznanie ojcostwa za bezskuteczne. 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 

Aby rozpocząć procedurę zaprzeczenia ojcostwa należy najpierw sporządzić pozew 

o zaprzeczenie ojcostwa. W pozwie powinien być zawarty wniosek o zaprzeczenie ojcostwa. 

W pozwie o zaprzeczenie ojcostwa powinny być przytoczone okoliczności faktyczne wskazujące na to, 

że ojciec nie jest ojcem w sensie biologicznym np. zeznania świadków, prywatne badania DNA etc. 
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Do pozwu należy dołączyć także odpowiednie dokumenty, w szczególności odpis aktu 

urodzenia dziecka. Można także złożyć zaświadczenia medyczne, dokumentację medyczną, prywatne 

badania DNA itd. Pozew należy złożyć we właściwym sądzie rejonowym ze względu na miejsce 

zamieszkania pozwanego, w wydziale rodzinnym i dla nieletnich. 

Pozwany po doręczeniu mu pozwu przez sąd, składa odpowiedź na pozew w terminie do 14 

dni. Następnie wyznaczana jest rozprawa. Czas oczekiwania na rozprawę to od kilku do kilkunasty 

tygodni. 

Sądowe zaprzeczenie ojcostwa 

Procedurę sądowego zaprzeczenia ojcostwa rozpoczyna wytoczenie powództwa, czyli 

złożenie pozwu. Następnie pozew jest doręczany pozwanemu, który ma 14 dni na złożenie 

odpowiedzi. 

Kolejnym etapem jest wyznaczenie terminu rozprawy celem przeprowadzenia postępowania 

np. przesłuchania stron, przesłuchania świadków, przeprowadzenia dowodu z badań DNA itd. 

Sąd ustala: 

 kiedy urodziło się dziecko, 

 na jakiej podstawie dziecko nie pochodzi biologicznie od ojca, czyli męża matki, 

 kto wykonuje faktycznie władzę rodzicielską i opiekę nad dzieckiem, 

 kto utrzymuje dziecko, 

 czy ojciec, czyli mąż matki ma kontakt z dzieckiem itd. 

Jeżeli chodzi o czas trwania procesu, to możliwe jest zakończenie postępowania po 

przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. Zdarzają się jednak procesy, w których mamy do czynienia 

z kilkoma terminami rozpraw. Zazwyczaj sprawa o zaprzeczenie ojcostwa nie trwa dłużej niż rok 

przed sądem I instancji. Wyrok uprawomocnia się wraz z upływem 7 dni od dnia jego wydania, jeżeli 

żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie a następnie nie wniesie apelacji od wyroku. 

Po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa należy dokonać uznania ojcostwa przez ojca 

biologicznego w urzędzie stanu cywilnego albo wszcząć sądowne postępowanie o ustalenie ojcostwa. 

Nie można zaprzeczyć i ustalić ojcostwa w jednym postępowaniu. 

Kiedy zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe? 

Istnieją jednak sytuacje, kiedy to pozew o zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwy. 

Zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne w stosunku do pełnoletniego dziecka. Nie można wnieść 

go również w sytuacji, gdy dziecko, którego dotyczy pozew, nie żyje. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 

jest również niemożliwy w sytuacji, kiedy dziecko zostało poczęte w wyniku procedury medycznej, na 

którą mąż matki wyraził zgodę. W przypadku spraw dotyczących uznania ojcostwa za naczelną 

wartość uchodzi dobro dziecka. Ze względu na to, by zapewnić dziecku prawną pomoc, wprowadzono 

krótkie terminy na ustalenie prawnych opiekunów dziecka. 
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Opłaty i wymogi 

W przypadku wniesienia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa konieczne są pewne opłaty. Osoba, 

która wnosi pozew, musi uiścić opłatę w wysokości 200 złotych od pozwu. Wpłata musi zostać 

dokonana w formie przelewu na konto bankowe sądu lub znaczka skarbowego. Kwotę należy uiścić 

w terminie wyznaczonym przez Sąd. Co więcej, przy wnoszeniu pozwu obowiązuje zaliczka, której 

wysokość ustalana jest przez Sąd. Podczas rozprawy możliwe jest powstanie także innych kosztów, 

które mogą być związane np. z przeprowadzeniem badań DNA. Jeśli osoba wnosząca pozew nie ma 

możliwości, by uiścić tę kwotę, może ona złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. W takiej 

sytuacji niezbędne będzie załączenie odpowiednich dokumentów, które stanowią potwierdzenie jej 

trudnej sytuacji materialnej. 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien spełniać wymogi, które określono dla pism 

wszczynających postępowania. Należy w nim w poprawny sposób wskazać strony i ich dane, a także 

uzasadnić pozew i sformułować wnioski dowodowe. 

Istnieje kilka okoliczności, które mogą również być wystarczającym dowodem na to, że 

w okresie poczęcia dziecka, małżonkowie żyli w rozłączeniu oraz niemożliwe jest to, by doszło między 

nimi do kontaktów cielesnych. Innym dowodem będzie również wykazanie, że mąż matki nie był 

w stanie obcować z nią np. ze względów zdrowotnych. W takiej sytuacji niekoniecznie wystarczające 

będzie samo przesłuchanie stron. Zazwyczaj potrzebne są również inne dowody. 

Skutki zaprzeczenia ojcostwa 

Wyrok zaprzeczający ojcostwo powoduje, że ustają prawa i obowiązki ojca wobec dziecka 

a dziecka wobec ojca. Płacone dotychczas alimenty na dziecko nie podlegają jednak zwrotowi. Matka, 

która otrzymała świadczenia i zasiłki np. rodzinne, becikowe, świadczenie wychowawcze 500+ nie 

musi ich zwracać. 

Wyrok oddalający powództwo o zaprzeczenie ojcostwa powoduje, że w sytuacji prawnej ojca 

i dziecka nic się nie zmienia. Nadal łączą ich prawa i obowiązki wynikające ze stosunku prawnego, 

jakim jest ojcostwo. 

Oczywiście matka, w razie zaprzeczenia ojcostwa, może zmienić dziecku nazwisko, może 

uznać ojcostwo w urzędzie stanu cywilnego oraz wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa dla 

swojego dziecka. 

Nowa sprawa o ustalenie ojcostwa nie jest wszczynana w sposób automatyczny. Ojciec 

biologiczny będzie wpisany w akcie urodzenia jako ojciec, gdy jego ojcostwo zostanie ustalone 

poprzez uznanie ojcostwa w urzędzie stanu cywilnego bądź w wyroku ustalającym ojcostwo. 

Autor: Rafał Kuźma  
Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 

 

 

 

 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

4
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

4. Zmiana nazwiska po rozwodzie 

Zmiana nazwiska osoby dorosłej jest zazwyczaj związana z zawarciem małżeństwa. Po ślubie 

to przeważnie kobieta przyjmuje nazwisko swojego męża i nosi wyłącznie nazwisko męża albo 

nazwisko dwuczłonowe. Na zmianę nazwiska mężowie decydują się zdecydowanie rzadziej. 

W przypadku rozwodu małżonków, rozwiązanie ich małżeństwa nie wpływa automatycznie na 

zmianę nazwiska. Kobieta w dalszym ciągu nosi nazwisko byłego męża. Dlatego warto wiedzieć, jak 

można zmienić nazwisko po rozwodzie i co jest do tego potrzebne. 

Nazwisko po ślubie 

Podstawą prawną w kwestii zmiany nazwiska są przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Zgodnie z przepisem art. 25  §  1 k.r.o. o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu 

małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

Małżonkowie takie oświadczenie mogą złożyć: 

 bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo 

 przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia 
stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego 

z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć 

z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. W przypadku, kiedy małżonkowie nie złożyli 

oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z nich zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. 

Nazwisko po rozwodzie 

Wiele osób zastanawia się co zrobić z nazwiskiem po rozwodzie. Należy wskazać, iż jest to 

decyzja indywidualna. Nie ma prawnych możliwości do „zmuszenia” ani przed ślubem przyszłej żony/ 

męża do przyjęcia nazwiska drugiego z małżonków, ani też po rozwodzie do zrezygnowania 

z wcześniej przyjętego nazwiska. 

Często zdarza się, iż z powodu: niechęci, negatywnych uczuć do byłego małżonka i jego 

rodziny bądź też chęci powrotu do nazwiska panieńskiego, rodowego czy też noszonego przed 

małżeństwem, albo pragnienia zerwania z dotychczasowym życiem i rozpoczęcia całkowicie nowego 

etapu, rozwodnicy decydują się na zmianę nazwiska. Występują jednak sytuacje kiedy zmiana 

nazwiska może być problematyczna. Przyczyny braku zmiany nazwiska po rozwodzie to przede 

wszystkim: 

 długotrwałe noszenie danego nazwiska, 

 noszenie danego nazwiska przez dzieci, 

 uzyskanie uprawnień zawodowych, dyplomów, certyfikatów itd. na noszone 
nazwisko, 

 niechęć do wymiany dokumentów takich jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy 
itd., 

 niechęć do zmiany nazwy firmy, zmian w KRS, CEIDG itd., 

 niechęć do zmiany szyldów, pieczątek, wizytówek etc., 
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 niechęć do informacji społeczeństwa o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. 

Przepisy prawa w Polsce przewidują dwa tryby zmiany nazwiska po rozwodzie: tryb 

uproszczony oraz tryb kwalifikowany. 

Żona/ mąż po rozwiązaniu małżeństwa może: 

 pozostać przy dotychczas noszonym nazwisku panieńskim/kawalerskim, męża/żony, 
dwuczłonowym; 

 zmienić nazwisko na noszone przed zawarciem małżeństwa; 

 zmienić nazwisko na inne niż panieńskie/kawalerskie np. nazwisko swojej dalszej rodziny. 

Decyzja o zmianie nazwiska jest wyłączną decyzją żony/męża i drugiemu z małżonków, nie 

przysługuje żaden środek prawny w postaci wyegzekwowania zmiany nazwiska przez byłego 

partnera. W Polsce statystycznie najczęściej żona pozostaje przy noszonym nazwisku, tj. nazwisku 

męża. Jednak w ostatnich latach, z uwagi na duża liczbę dzieci pochodzących od rozwiedzionych 

małżonków i wychowywanych w związkach partnerskich, kobiety coraz częściej decydują się na 

powrót do nazwiska panieńskiego. 

Warto wiedzieć, że kobieta/ mężczyzna może zmienić nazwisko także w trakcie trwania 

małżeństwa, bez konieczności wszczęcia postępowania o rozwód lub zmienić je jeszcze w trakcie 

postępowania o rozwód. Nie jest do tego potrzebny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód. 

Dokumenty potrzebne do zmiany nazwiska 

Aby rozpocząć procedurę zmiany nazwiska, należy przygotować następujące dokumenty: 

1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okazujemy, by potwierdzić swoją 
tożsamość, 

2. dowód opłaty skarbowej – można zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na 
odpowiednie konto urzędu, 

3. informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa i dacie uprawomocnienia się 
orzeczenia sądu o rozwodzie (te informację można przekazać urzędnikowi ustnie), 

4. jeśli składamy oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu 
o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką 
o rozwodzie), 

5. kierownik USC lub konsul informuje, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy 
rozwód został orzeczony przez sąd za granicą). 

Dokumenty należy złożyć: 

 w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC, 

 jeśli jesteśmy za granicą – w polskim konsulacie, przed konsulem. 
 

Termin i opłaty 

W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek 

rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może je 

zmienić. W tym celu składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że chce 

powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

6
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

 

Jeśli doszło do przekroczenia 3 miesięcznego terminu zmiana nazwiska może nastąpić tylko 

według ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po 

uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że nie można wystąpić z orzeczeniem 

o zmianie nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Nie można także, żądać od sadu, 

aby w wyroku orzekł o zmianie nazwiska. Zmiana nazwiska bowiem odbywa się przed kierownikiem 

urzędu stanu cywilnego. 

Jeżeli chodzi o opłaty to przedstawiają się one następująco: 

1. jeśli załatwiamy sprawę przed kierownikiem USC – 11 zł opłaty skarbowej, 
2. jeśli załatwiamy sprawę przed konsulem – 50 EUR opłaty konsularnej. Płacimy w walucie, 

w której pobierane są opłaty. Walutę i dokładną kwotę podaje konsul. 

Ile trwa procedura 

Kierownik USC albo konsul od razu przyjmuje oświadczenie o powrocie do nazwiska, które 

było noszone przed ślubem. Następnie przygotuje protokół, który podpisuje osoba zmieniająca 

nazwisko i urzędnik. Kierownik USC albo konsul prześle go do kierownika USC, który sporządził nasz 

akt małżeństwa, żeby dołączył on wpis o nazwisku (czyli wzmiankę dodatkową). Kiedy ta informacja 

(wzmianka) zostanie naniesiona, odpis skrócony tego aktu będzie zawierał aktualne nazwisko. Od 

momentu wpisu w akcie małżeństwa można już używać poprzedniego nazwiska (tego, które było 

noszone przed ślubem). 

 

Autor: Rafał Kuźma  
Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 
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5. Zmiany w systemie dozoru elektronicznego od 2023 roku 

Karę pozbawienia wolności można odbywać nie tylko w zakładzie karnym, ale również 

w domu w ramach systemu dozoru elektronicznego. System dozoru elektronicznego (s.d.e.) jest 

jednym z systemów wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Polega na 

kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu 

elektronicznej aparatury monitorującej. 

Sąd wyznacza każdemu skazanemu indywidualnie, szczegółowy harmonogram odbywania 

kary, zgodnie z którym skazany musi przebywać w danym miejscu odbywania kary. W godzinach 

wskazanych w harmonogramie (nie więcej niż 12 godzin), skazany może przebywać poza miejscem 

odbywania kary, w celu podjęcia pracy, kontynuacji nauki lub wykonywania innych obowiązków 

życiowych i rodzinnych. Ponadto w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w SDE skazany ma 

obowiązek określonego zachowania się, w szczególności noszenia nadajnika oraz udzielania 

wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania 

kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków. 

Aktualne warunki SDE 

Aktualnie o dozór elektroniczny ubiegać się mogą osoby, wobec których wymierzono karę nie 

wyższą niż jeden rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Uwypuklić należy, iż musi to być kara, 

która wynika z wyroku sądu, a nie kara pozostała do odbycia np. po okresie tymczasowego 

aresztowania. Warunek maksymalnej kary 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności odnosi się też do 

sumy kar wynikających z różnych wyroków sądów. 

Kolejnym warunkiem, by uzyskać tzw. „bransoletę" to wyrażenie na piśmie zgody przez 

wszystkich dorosłych domowników, na odbywanie kary pozbawienia wolności w domu przez 

skazanego. Co ważne, z dozoru elektronicznego nie mogą korzystać osoby skazane w ramach 

recydywy wielokrotnej z art. 64 § 2 k.k.  

Na dozór elektroniczny może wyrazić zgodę sąd penitencjarny tylko wtedy, gdy w miejscu 

zamieszkania osoby ubiegającej się o dozór zostaną spełnione warunki techniczne - chodzi tu 

o wystarczającą moc sygnału do i z odbiornika instalowanego na ręce/nodze. 

Wydaje się, że jednym z najważniejszych warunków, aby uzyskać zgodę na odbywanie kary 

pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest przede wszystkim przekonanie sądu, 

że cele kary pozbawienia wolności będą osiągnięte pomimo, że nie będzie ona efektywnie wdrożona 

w zakładzie karnym. Chodzi o to, aby sędzia nabrał pewności/przekonania, że skazany już więcej nie 

popełni przestępstwa. 

Nowe warunki SDE od 1 stycznia 2023 r. 

Jak wskazuje ustawodawca celem zmian dotyczących dozoru elektronicznego zawartych 

w ustawie Kodeks karny wykonawczy jest poszerzenie stosowania systemu dozoru elektronicznego 

i usprawnienie postępowań w przedmiocie udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary 

pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 
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Zgodnie z nowelizacją, dozór elektroniczny będzie stosowany kiedy: 

 wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku 
i 6 miesięcy albo kiedy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze 
niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary 
w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 
Kodeksu karnego (dawniej kara nie mogła przekraczać 1 roku i 6 miesięcy); 

 odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na 
przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie 
zostaną osiągnięte cele kary (przesłanka stanowiąca o tym, że odbycie kary w systemie 
dozoru ma być wystarczające dla osiągnięcia celów kary - została uchylona); 

 skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; 

 osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, w formie pisemnej na 
wykonywanie przez taką osobę kary w systemie dozoru elektronicznego w miejscu ich 
wspólnego zamieszkania. Zgoda obejmuje również oświadczenie o umożliwieniu 
przeprowadzania czynności kontrolnych przez podmiot dozorujący; 

 odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na 
przeszkodzie warunki techniczne, obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych 
nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. 

Dodatkowe regulacje starania się o dozór elektroniczny od 1 stycznia 2023 r. 

Ponadto Skazanemu, który nie rozpoczął wykonywania kary w zakładzie karnym, można 

udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli 

względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają 

za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym. 

Podobnie jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym skazanemu, który rozpoczął już 

odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru 

elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa 

postawa i zachowanie skazanego. Zgoda powinna być przedłożona do sądu penitencjarnego albo 

komisji penitencjarnej. 

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 

elektronicznego pomimo braku zgody, wyrażonej w formie pisemnej na wykonywanie przez taką 

osobę kary w systemie dozoru elektronicznego w miejscu ich wspólnego zamieszkania, jeżeli 

wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi 

trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym 

stopniu. 

Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej 

niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno: 

 nieprzekraczających w sumie 1 roku i 6 miesięcy, 

 których suma jest niższa niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część 
tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy 

- a żadna kara nie została orzeczona za przestępstwo popełnione w warunkach przewidzianych w art. 

64 § 2 Kodeksu karnego. 



 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

9
 

www.oic.lublin.pl 

POWIAT  

CHEŁMSKI 

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie zezwolenia, o którym mowa 

w art. 43la, w tej samej sprawie, złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia 

o odmowie udzielenia tego zezwolenia, pozostawia się bez rozpoznania. 

Ważną zmianą jest to, że dozór może zostać orzeczony przy spełnieniu pozostałych 

przesłanek, kiedy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego 

roku i 6 miesięcy albo wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności w wymiarze niższym 

niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym 

niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (dawniej kara nie 

mogła przekraczać 1 roku i 6 miesięcy). 

Kiedy należy złożyć wniosek o dozór elektroniczny 

Skazany może ubiegać się o możliwość odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego po 

orzeczeniu kary pozbawienia wolności (uprawomocnieniu się orzeczenia) jak również w trakcie 

odbywania kary w więzieniu. Najlepiej jednak rozważyć złożenie wniosku zaraz po orzeczeniu kary 

pozbawienia wolności przez Sąd (oraz jego uprawomocnieniu się). Nie warto zostawiać tej kwestii na 

sam koniec z uwagi na ryzyko otrzymania wezwania do stawienia się do odbycia kary przed 

rozpoznaniem wniosku o dozór elektroniczny. 

Komisja Penitencjarna 

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. dotyczące wykonywania dozoru elektronicznego 

wskazują, że w sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności 

w systemie dozoru elektronicznego właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany 

przebywa, albo komisja penitencjarna działająca w zakładzie karnym, w którym skazany przebywa. 

W sprawach związanych z wykonaniem postanowienia sądu albo decyzji komisji 

penitencjarnej o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 

elektronicznego i ich uchyleniem właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu kara jest 

wykonywana, z wyjątkiem uchylenia zezwolenia z następujących powodów: 

 skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi 
dozorującemu gotowości, do instalacji środków technicznych albo uchyla się od 
niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący rejestratora lub od założenia 
nadajnika; 

 skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył 
porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub 
uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych 
nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub 
przepadku; 

 odwołano przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny, dla której przerwa została udzielona; 

 skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem 
tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie. 

Sąd penitencjarny może odstąpić od uchylenia zezwolenia, o których mowa powyżej, 

w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. 
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Krótkoterminowe kary pozbawienia wolności 

 

W nowo obowiązujących przepisach kodeksu karnego wykonawczego Komisja penitencjarna 

może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 

elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy, a nie 
zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego; 

2. skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym; 
3. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na 

przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie 
zostaną osiągnięte cele kary; 

4. za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego 
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności; 

5. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; 
6. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, na odbycie przez 

skazanego kary w miejscu zamieszkania; 
7. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na 

przeszkodzie warunki techniczne; 

Komisja penitencjarna wydaje decyzję w przedmiocie udzielenia skazanemu zezwolenia na 

odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w terminie 14 dni od dnia 

wpływu wniosku o udzielenie zezwolenia. Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie 

zezwolenia, w toku postępowania przed komisją penitencjarną, w tej samej sprawie, złożony przed 

upływem miesiąca od dnia wydania decyzji o odmowie udzielenia tego zezwolenia, pozostawia się 

bez rozpoznania. 

W sprawach związanych z udzieleniem skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia 

wolności w systemie dozoru elektronicznego, dla których do rozpoznania właściwa jest komisja 

penitencjarna, wyłącznie właściwa jest komisja penitencjarna. Jeżeli jednak w chwili złożenia wniosku 

skazany nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, w sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia 

właściwy jest sąd penitencjarny. 

Na decyzję komisji penitencjarnej w przedmiocie udzielenia skazanemu zezwolenia na 

odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skarga przysługuje także 

obrońcy skazanego, prokuratorowi, jak również sądowemu kuratorowi zawodowemu lub 

dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o udzielenie zezwolenia. Rozpoznając skargę sąd 

penitencjarny bierze pod uwagę w szczególności czy odbywaniu kary pozbawienia wolności 

w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w 

razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary oraz czy za udzieleniem 

zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary 

pozbawienia wolności. 
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Według twórców ustawy, zaangażowanie komisji penitencjarnej oraz zwiększenie możliwości 

orzeczenia dozoru w większej liczbie spraw przyczyni się również do sprawniejszego procedowania 

wniosków o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego, co wiąże się z faktem, iż więcej osób 

skazanych będzie miało szansę na odbycie resocjalizacji poza Zakładem Karnym, w ich własnym 

środowisku oraz w warunkach kontroli elektronicznej. 

Złożenie wniosku skazanego o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego nie podlega 

opłacie. 

Sprzeciw prokuratora co do wykonywania kary pozbawienia wolności przez skazanego w miejscu 

odbywani kary 

Co istotne, decyzja komisji penitencjarnej o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary 

pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będzie wykonalna z chwilą jej wydania, 

chyba że prokurator najpóźniej na posiedzeniu po ogłoszeniu decyzji o udzieleniu skazanemu 

zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego oświadczy, że sprzeciwia się takiemu 

udzieleniu, w takiej sytuacji decyzja komisji penitencjarnej staje się wykonalna z chwilą 

uprawomocnienia. Reguła ta zawarta została w nowowprowadzonym art. 43llb § 3 Kodeksu karnego 

wykonawczego. Takie samo rozwiązanie zostało wprowadzone również w stosunku do rozstrzygnięć 

w zakresie stosowania systemu dozoru elektronicznego podejmowanych przez sąd penitencjarny. 

Zostało to uregulowane w art. 43lj § 1a Kodeksu karnego wykonawczego. Jeżeli prokurator 

oświadczy, najpóźniej na posiedzeniu po ogłoszeniu postanowienia o udzieleniu skazanemu 

zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, że sprzeciwia 

się udzieleniu zezwolenia, postanowienie, sądu staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia."; 

Kto decyduje o dozorze elektronicznym? 

Zgoda na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego udzielana jest na mocy zezwolenia 

Sądu penitencjarnego lub komisji penitencjarnej. Sądem penitencjarnym właściwym dla złożenia 

wniosku jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu skazany przebywa, a również w określonych 

sytuacjach komisja penitencjarna. Wówczas są może zezwolić na zamianę kary pozbawienia wolności 

odbywanej w zakładzie karnym na odbycie jej w warunkach dozoru elektronicznego. 

Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd lub w określonych wypadkach komisja 

penitencjarna wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary, zgodnie z którym osoba objęta 

dozorem musi przebywać w miejscu zamieszkania lub innym miejscu odbywania kary w ściśle 

określonych godzinach. 

W czasie odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności sąd może nałożyć określone 

obowiązki w ramach ustalenia warunków wykonywania kar. Naruszenie warunków odbywania kary  

w konsekwencji może spowodować uchyleniem SDE i zarządzeniem wykonania kary w zakładzie 

karnym. 

 

Autor: Rafał Kuźma  
Radca Prawny/Doradca Obywatelski/Mediator 

 


