
Pani x chciałaby wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem przeciwko swojemu byłemu 
partnerowi o pozbawienie go władzy rodzicielskiej wobec ich małoletniej córki oraz o 
ograniczenie mu kontaktów z córką. Zastanawia się jednak, czy będzie zmuszona 
zakładać w sądzie dwie osobne sprawy, czy będzie mogła ograniczyć się do obu tych 
kwestii w ramach jednego postępowania.    

Pani x prosi o poradę w kwestii możliwości prowadzenia sprawy o pozbawienie władzy 
rodzicielskiej i ograniczenia kontaktów w ramach jednego postępowania.  

Jak stanowi art. 219 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd może zarządzić połączenie kilku 
oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także 
rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem. 

Jeszcze kilka lat temu nie było możliwości, aby sąd prowadził w ramach jednego postępowania 
sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej i o ograniczenie kontaktów. Wynikało to z faktu, 
że przepisy przewidywały odmienny skład orzekający w tych dwóch rodzajach spraw - w 
przedmiocie władzy rodzicielskiej sąd orzekał w składzie jednego sędziego zawodowego i 
dwóch ławników, a w sprawie kontaktów - jednego sędziego zawodowego. Wiązała się z tym 
konieczność dwukrotnego przeprowadzania postępowania dowodowego, przesłuchiwania 
świadków, stron, itd.  

Jednakże dzięki nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 29 
sierpnia 2015 r., ujednolicono składy orzekające w tych dwu kategoriach spraw, dlatego też z 
punktu widzenia procedury nie ma obecnie żadnych przeszkód, aby sąd rozpoznał łącznie 
sprawę dotyczącą władzy rodzicielskiej i kontaktów, bez konieczności dwukrotnego 
powtarzania czynności procesowych.  

Co istotne należy jednak pamiętać, że choć obie sprawy będą prowadzone w ramach jednego 
postępowania, z formalnego punktu widzenia nadal mamy do czynienia z dwiema sprawami, 
więc od każdej z nich należy uiścić oddzielnie opłaty sądowe - które zgodnie ze 
znowelizowanymi przepisami wynoszą po 100 zł za każdą z tych spraw - łącznie zatem 200 zł.  

Opłatę sądową od wniosku uiścić można będzie w kasie sądu lub przelewem na rachunek sądu.  

 


