
Księga pierwsza. Proces Art. 50530–50532 KPC 3

Art. 50530. [Dopuszczalność czynności referendarza sądowego] § 1.
(uchylony)

§ 2. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wy-
łącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane
w postaci elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym.

Art. 50531. [Skutki wniesienia pisma drogą elektroniczną] § 1. Powód
wnosi pisma wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Jeżeli pozwany dokona wyboru wnoszenia pism procesowych za po-
średnictwem systemu teleinformatycznego, dalsze pisma w sprawie wnosi
wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

§ 21. Pisma wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
nie wymagają opatrzenia ich podpisem, o którym mowa w art. 126 § 5.

§ 3. (uchylony)
§ 4. O skutkach wniesienia pisma za pośrednictwem systemu teleinfor-

matycznego sąd poucza pozwanego przy pierwszym doręczeniu.
§ 5–6. (uchylone)

Art. 50532. [Pozew, wymogi formalne] § 1. W pozwie powód powinien
wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się
do pozwu. Przepisu art. 128 nie stosuje się.

§ 2. Pozew powinien zawierać również:
1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli

jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając ta-
kiego obowiązku lub

2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku
– numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwa-
nego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we
właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego
posiadania,

3) datę wymagalności roszczenia.
§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawo-

wego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania
należytej staranności oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2
pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.

§ 4.40 Wraz z pozwem powód może złożyć wniosek o umorzenie po-
stępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub
uchylenia nakazu zapłaty.

40 Art. 50532 § 4 dodany ustawą z dnia 10.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), która
wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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Art. 50533. [Postanowienie o przekazaniu sprawy] § 1. W przypadku
braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd przekazuje sprawę do sądu
według właściwości ogólnej.

§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.
§ 3.41 Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli powód wraz z pozwem zło-

żył wniosek o umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do
wydania nakazu zapłaty. W takim przypadku sąd umarza postępowanie,
orzekając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Art. 50534. [Uchylenie nakazu zapłaty i dalsze czynności sądu]
§ 1. W przypadkach wskazanych w art. 5021 § 1 i 2 sąd z urzędu uchyla
nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej,
chyba że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu
nakazu zapłaty.

§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.
§ 3.42 Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli powód wraz z pozwem złożył

wniosek o umorzenie postępowania w przypadku uchylenia nakazu zapłaty.
W takim przypadku sąd umarza postępowanie, orzekając o kosztach jak
przy cofnięciu pozwu.

Art. 50535. [Sprzeciw od nakazu zapłaty] Do sprzeciwu od nakazu
zapłaty nie dołącza się dowodów.

Art. 50536. [Skutki prawidłowego wniesienia sprzeciwu] W razie pra-
widłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości, a sąd
przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. W takim przy-
padku nie pobiera się opłaty uzupełniającej od pozwu.

Art. 50537. [Wezwanie do usunięcia braków] § 1. Po przekazaniu
sprawy do sądu według właściwości ogólnej przewodniczący wzywa po-
woda wyłącznie do wykazania umocowania, o ile stwierdzenie umocowa-
nia przez sąd nie jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru,
do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną, lub do przedłożenia peł-
nomocnictwa, a po przekazaniu sprawy na podstawie art. 50533 § 1 lub
art. 50534 § 1 przewodniczący wzywa powoda również do uiszczenia opłaty
uzupełniającej od pozwu – w terminie dwutygodniowym od dnia doręcze-
nia wezwania pod rygorem umorzenia postępowania. W razie nieusunięcia
powyższych braków pozwu sąd umarza postępowanie.

41 Art. 50533 § 3 dodany ustawą z dnia 10.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), która
wchodzi w życie 1.03.2017 r.

42 Art. 50534 § 3 dodany ustawą z dnia 10.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311), która
wchodzi w życie 1.03.2017 r.
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§ 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez przedstawiciela ustawo-
wego, organ albo osobę wymienioną w art. 67 lub pełnomocnika przewod-
niczący wzywa pozwanego wyłącznie do wykazania umocowania, o ile
stwierdzenie umocowania przez sąd nie jest możliwe na podstawie wy-
kazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną,
lub przedłożenia pełnomocnictwa – w terminie dwutygodniowym od dnia
doręczenia wezwania. Nieusunięcie powyższych braków nie uzasadnia od-
rzucenia sprzeciwu.

Art. 50538. [Sąd właściwy do wznowienia postępowania] Rozpozna-
nie zażalenia na postanowienie wydane w elektronicznym postępowaniu
upominawczym następuje w składzie jednego sędziego. W postępowaniu
toczącym się na skutek zażalenia przepisy art. 50530 § 2 i art. 50531 stosuje
się odpowiednio.

Art. 50539. [Właściwość ogólna sądu, wznowienie postępowania]
W razie wniesienia skargi o wznowienie postępowania sąd przekazuje
sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Do wznowienia postępowania
właściwy jest sąd według właściwości ogólnej.

Księga druga. Postępowanie nieprocesowe

Tytuł I. Przepisy ogólne

Art. 506. [Wszczęcie] Sąd wszczyna postępowanie nieprocesowe na
wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postę-
powanie także z urzędu.

Art. 507. [Właściwość rzeczowa] Sprawy należące do postępowania nie-
procesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których
zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Art. 508. [Właściwość miejscowa] § 1. Jeżeli właściwość miejscowa
nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd
miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania –
sąd miejsca jego pobytu. Do postępowania z urzędu właściwy jest sąd
miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące podstawą wszczęcia
postępowania. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwy będzie sąd
dla m.st. Warszawy.

§ 2. W wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody
rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego
względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu
niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części.
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§ 3. Wyznaczenie następuje z urzędu albo na przedstawienie sądu wła-
ściwego, albo też na wniosek właściwego organu lub osoby zainteresowa-
nej, po wysłuchaniu w razie potrzeby innych osób zainteresowanych.

Art. 509. [Skład sądu] Sprawy o przysposobienie w pierwszej instancji
sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Art. 5091. [Referendarz sądowy] § 1. Czynności w postępowaniu wie-
czystoksięgowym może wykonywać referendarz sądowy.

§ 2. Czynności w postępowaniach należących do właściwości sądów
rejonowych prowadzących rejestry sądowe może wykonywać referendarz
sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy.

§ 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego może wyko-
nywać referendarz sądowy, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabez-
pieczenia spadku oraz przesłuchania świadków testamentu ustnego.

§ 4. Czynności w sprawach depozytowych może wykonywać referen-
darz sądowy, z wyłączeniem spraw o stwierdzenie likwidacji niepodjętego
depozytu.

Art. 510. [Uczestnicy] § 1. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czy-
ich praw dotyczy wynik postępowania, może on wziąć udział w każdym
stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Je-
żeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę dopuszczenia do
wzięcia udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

§ 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest uczestnikiem, sąd we-
zwie go do udziału w sprawie. Przez wezwanie do wzięcia udziału w spra-
wie wezwany staje się uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kura-
tora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nie-
znane, jego wyznaczenie następuje z urzędu.

Art. 511. [Wniosek] § 1. Wniosek o wszczęcie postępowania powinien
czynić zadość przepisom o pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego
należy wymienić zainteresowanych w sprawie.

§ 2. Do wniosków prokuratora o wszczęcie postępowania nie stosuje się
przepisów art. 55 i 56.

Art. 5111. [Zwrot wniosku bez wezwania] § 1. W postępowaniu wieczy-
stoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający
opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca
bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma
należy wskazać wysokość należnej opłaty stałej.
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§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie
pisma z przyczyn określonych w § 1 wnioskodawca może uiścić brakującą
opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, wniosek
wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie nastę-
puje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.

Art. 512. [Cofnięcie wniosku] § 1. Po rozpoczęciu posiedzenia albo po
złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cof-
nięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprze-
ciwili się temu w terminie wyznaczonym.

§ 2. Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne
w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu.

Art. 513. [Niestawiennictwo uczestników] Niestawiennictwo uczestni-
ków nie tamuje rozpoznania sprawy. Przepisów o wyroku zaocznym nie
stosuje się.

Art. 514. [Posiedzenia sądowe] § 1. Rozprawa odbywa się w wypadkach
wskazanych w ustawie. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy za-
leży od uznania sądu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sąd przed rozstrzy-
gnięciem sprawy może wysłuchać uczestników na posiedzeniu sądowym
lub zażądać od nich oświadczeń na piśmie.

§ 2. Jednakże nawet w wypadkach, gdy ustawa wymaga przeprowa-
dzenia rozprawy, sąd może, bez wzywania zainteresowanych do udziału
w sprawie, oddalić wniosek na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z treści
wniosku wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.

Art. 515. [Dowody] Sąd może, stosownie do okoliczności, przesłuchać
świadków i biegłych bez przyrzeczenia oraz w nieobecności uczestników,
może również zażądać od osób, które nie są uczestnikami, złożenia wyja-
śnień na piśmie.

Art. 516. [Orzeczenia] Orzeczenia sądu w postępowaniu nieprocesowym
zapadają w formie postanowień, chyba że przepis szczególny stanowi ina-
czej.

Art. 517. [Uzasadnianie i doręczanie] Sąd uzasadnia i doręcza posta-
nowienia stosownie do art. 357, jednakże nie doręcza się postanowienia
uczestnikowi, który będąc obecny na posiedzeniu, po ogłoszeniu postano-
wienia zrzekł się jego doręczenia.

Art. 518. [Zaskarżanie] Od postanowień sądu pierwszej instancji orze-
kających co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Na inne postanowienia
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sądu pierwszej instancji, w wypadkach wskazanych w ustawie, przysługuje
zażalenie.

Art. 5181. [Skarga na orzeczenie referendarza]
§ 1–2. (uchylone)
§ 3. W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej wpis nie

traci mocy. Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego
wykreślenie i dokonanie nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym
zaskarżony wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części
i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie
umarza.

§ 3a. W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Są-
dowego oraz rejestru zastawów w razie wniesienia skargi na orzeczenie
referendarza zarządzające wpis, pozostaje ono w mocy do chwili rozpa-
trzenia skargi przez sąd rejonowy rozpoznający sprawę jako sąd pierwszej
instancji. Rozpoznając sprawę, sąd wydaje postanowienie, w którym za-
skarżone orzeczenie i dokonany na jego podstawie wpis utrzymuje w mocy
albo uchyla w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź
odrzuca, względnie postępowanie umarza.

§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym:
1) od dnia czynności, gdy uczestnik był przy niej obecny lub był o jej

terminie zawiadomiony;
2) w innych wypadkach niż wymienione w pkt 1 – od dnia doręczenia

zawiadomienia uczestnika o dokonaniu czynności;
3) w przypadku braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się o do-

konaniu czynności, z tym że w postępowaniu o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego dla uczestników postępowania, którym postano-
wienia co do istoty sprawy nie doręcza się, termin do wniesienia
skargi biegnie od daty wpisu w Rejestrze.

§ 5–6. (uchylone)

Art. 519. [Termin] Dla uczestnika, który zrzekł się doręczenia, termin
do wniesienia środka odwoławczego biegnie od ogłoszenia postanowienia.

Art. 5191. [Skarga kasacyjna] § 1. Od wydanego przez sąd drugiej in-
stancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przed-
miocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących postę-
powanie w sprawie – w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego
i spadkowego – przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
skarga kasacyjna przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz
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o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między
małżonkami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych.

§ 3. W postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie
od postanowień sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreśle-
nia z rejestru podmiotu podlegającego rejestracji.

§ 4. Skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących:
1) przepadku rzeczy;
2) zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem;
3) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów

spadkowych, zarządu spadku nieobjętego oraz zwolnienia wykonawcy
testamentu;

4) zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu
zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych;

5) likwidacji niepodjętych depozytów.

Art. 5192. [Niezgodność z prawem prawomocnego postanowienia co
do istoty sprawy] § 1. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem
prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy sądu drugiej instancji
kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie
została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego postanowienia
w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest
możliwe.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika
z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych
wolności albo praw człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia
niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy
sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego postępowanie w spra-
wie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych,
chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie postanowienia w drodze in-
nych przysługujących stronie środków prawnych.

Art. 520. [Koszty] § 1. Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania
związane ze swym udziałem w sprawie.

§ 2. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wy-
niku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo
rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczest-
ników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożo-
nych przez uczestników.

§ 3. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na
uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek
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zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Prze-
pis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesu-
miennie lub oczywiście niewłaściwie.

Art. 521. [Skuteczność i wykonalność] § 1. Jeżeli przepis szczególny
inaczej nie stanowi, postanowienie orzekające co do istoty sprawy staje
się skuteczne, a jeżeli wymaga wykonania – także wykonalne, po uprawo-
mocnieniu się.

§ 2. Jeżeli postanowienie takie ulega z mocy ustawy wykonaniu przed
uprawomocnieniem się, sąd, który wydał postanowienie, może stosownie
do okoliczności wstrzymać jego wykonanie.

Art. 522. [Rozwinięcie] Postanowienia wydane w sprawie, która może
być wszczęta z urzędu, podlegają wykonaniu z urzędu.

Art. 523. [Prawomocność] Prawomocne postanowienie orzekające co
do istoty sprawy nie może być zmienione ani uchylone, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej. Jednakże prawomocne postanowienie oddala-
jące wniosek sąd może zmienić w razie zmiany okoliczności sprawy.

Art. 524. [Wznowienie postępowania] § 1. Uczestnik postępowania
może żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym po-
stanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, jednakże wznowienie po-
stępowania nie jest dopuszczalne, jeżeli postanowienie kończące postępo-
wanie może być zmienione lub uchylone.

§ 2. Zainteresowany, który nie był uczestnikiem postępowania zakoń-
czonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy,
może żądać wznowienia postępowania, jeżeli postanowienie to narusza
jego prawa. W takim wypadku stosuje się przepisy o wznowieniu postę-
powania z powodu pozbawienia możności działania.

Art. 525. [Przeglądanie akt] Akta sprawy dostępne są dla uczestników
postępowania oraz za zezwoleniem przewodniczącego dla każdego, kto
potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach
dopuszczalne jest:

1) sporządzanie i otrzymywanie odpisów i wyciągów z akt sprawy;
2) otrzymywanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z akt sprawy.

Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego

Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego

Art. 526. [Właściwość sądu] § 1. W sprawach o uznanie za zmarłego
właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku
tej podstawy – sąd wskazany w art. 508 § 1.
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§ 2. Jeżeli wskutek tego samego zdarzenia zaginęła większa liczba
osób, Sąd Najwyższy na wniosek Ministra Sprawiedliwości może wyzna-
czyć jeden sąd jako wyłącznie właściwy do rozpoznania spraw będących
w związku z tym zdarzeniem. Postanowienie Sądu Najwyższego podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Art. 527. [Wnioskodawca] Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmar-
łego uprawniony jest każdy zainteresowany.

Art. 528. [Termin składania wniosku] Wniosek o uznanie za zmarłego
można zgłosić nie wcześniej niż na rok przed końcem terminu, po upływie
którego zaginiony może być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za
zmarłego może nastąpić po upływie roku lub krótszego niż rok terminu
od zdarzenia, które uzasadnia prawdopodobieństwo śmierci zaginionego,
wniosek o uznanie za zmarłego zgłosić można dopiero po upływie tego
terminu.

Art. 529. [Treść] § 1. Wniosek o uznanie za zmarłego, oprócz danych
koniecznych dla wniosku o wszczęcie postępowania, powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i wiek zaginionego, imiona jego rodziców oraz na-
zwisko rodowe matki;

2) ostatnie znane miejsce zamieszkania i pobytu zaginionego.
§ 2. Okoliczności uzasadniające wniosek należy uprawdopodobnić.

Art. 530. [Ogłoszenie o postępowaniu] § 1. Jeżeli według treści wnio-
sku istnieją przesłanki do uznania zaginionego za zmarłego, sąd zarządzi
ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

§ 2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania powinno zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy;
2) dane dotyczące osoby zaginionego oraz istotne okoliczności znane

z akt sprawy, które mogą przyczynić się do wykrycia zaginionego;
3) wezwanie skierowane do zaginionego, aby w oznaczonym terminie,

nie krótszym niż trzy, a nie dłuższym niż sześć miesięcy, zgłosił się,
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego;

4) wezwanie skierowane do wszystkich osób, które mogą udzielić wia-
domości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je są-
dowi.

Art. 531. [Rozwinięcie] § 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje
publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego
w sposób na tym obszarze przyjęty.
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§ 2. Sąd może zarządzić zamieszczenie ogłoszenia w innych jeszcze
pismach oraz podać je do publicznej wiadomości również w inny sposób,
jaki uzna za odpowiedni.

Art. 532. [Termin rozpoznania] Dalsze postępowanie może toczyć się
przed upływem terminu podanego w ogłoszeniu, nie może jednak być
zakończone wcześniej niż po upływie:

1) terminów przewidzianych w kodeksie cywilnym;
2) trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia;
3) miesiąca od końca terminu wyznaczonego w ogłoszeniu.

Art. 533. [Wysłuchanie bliskich] Przed wydaniem postanowienia uzna-
jącego zaginionego za zmarłego sąd powinien wysłuchać w miarę możno-
ści osoby bliskie zaginionego.

Art. 534. [Zmiana trybu rozpoznania] Jeżeli w toku postępowania
o uznanie za zmarłego okaże się, że śmierć zaginionego jest niewątpliwa,
sąd przeprowadzi dalsze postępowanie z urzędu według przepisów od-
działu następnego.

Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu

Art. 535. [Odesłanie] Do postępowania o stwierdzenie zgonu osoby, któ-
rej śmierć mimo niesporządzenia aktu zgonu jest niewątpliwa, stosuje się
odpowiednio przepisy oddziału poprzedzającego ze zmianami przewidzia-
nymi w oddziale niniejszym.

Art. 536. [Termin składania wniosku] Wniosek o stwierdzenie zgonu
może być zgłoszony w każdym czasie.

Art. 537. [Ogłoszenie o postępowaniu] § 1. Zarządzenie ogłoszenia
o wszczęciu postępowania nie jest obowiązkowe.

§ 2. Sąd może jednak, jeżeli uzna to za celowe, zarządzić dokonanie
ogłoszenia w określony przez siebie sposób. Do ogłoszenia stosuje się
wówczas odpowiednio przepis art. 530 § 2; termin wyznaczony w ogło-
szeniu nie może być krótszy niż miesiąc ani dłuższy niż trzy miesiące.

§ 3. W wypadku przewidzianym w paragrafie poprzedzającym postę-
powanie nie może być zakończone wcześniej niż po upływie miesiąca od
ukazania się ogłoszenia i dwóch tygodni od końca terminu wyznaczonego
w ogłoszeniu.

Art. 538. [Orzeczenie] § 1. W postanowieniu stwierdzającym zgon na-
leży chwilę śmierci ściśle oznaczyć, stosownie do wyników postępowania.
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§ 2. Jeżeli dokładne ustalenie chwili śmierci nie jest możliwe, przyjmuje
się chwilę najbardziej prawdopodobną.

Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego
lub stwierdzenie zgonu

Art. 539. [Zakres postępowania] Dowód, że osoba uznana za zmarłą
albo której zgon został stwierdzony pozostaje przy życiu lub że śmierć
jej nastąpiła w innej chwili niż chwila oznaczona w orzeczeniu, może
być przeprowadzony tylko w postępowaniu unormowanym w niniejszym
oddziale.

Art. 540. [Właściwość] Właściwy jest sąd, który w pierwszej instancji
orzekł uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu.

Art. 541. [Wniosek] § 1. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekają-
cego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego zgon może zgłosić każdy
zainteresowany. Sąd może także uchylić je z urzędu.

§ 2. Sąd wzywa do udziału w sprawie uczestników postępowania, w któ-
rym zapadło postanowienie o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu
zgonu.

Art. 542. [Uchylenie postanowienia] W razie przeprowadzenia dowodu,
że osoba uznana za zmarłą albo której zgon został stwierdzony pozostaje
przy życiu, sąd postanowienie uchyli. W wypadku udowodnienia innej
chwili śmierci niż oznaczona w postanowieniu o uznaniu za zmarłego, sąd
uchyla postanowienie o uznaniu za zmarłego tylko wówczas, gdy równo-
cześnie stwierdza zgon.

Art. 543. [Rozwinięcie] Jeżeli osoba, którą uznano za zmarłą lub której
zgon stwierdzono, zjawi się osobiście w sądzie i wykaże swoją tożsa-
mość, sąd niezwłocznie i bez dalszego postępowania uchyli postanowienie
orzekające uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu.

Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie

Oddział 1. Przepisy ogólne

Art. 544. [Właściwość] § 1. Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do
właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech
sędziów zawodowych.

§ 2. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby,
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca za-
mieszkania – sąd miejsca jej pobytu.
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Art. 545. [Uprawnieni do składania wniosku] § 1. Wniosek o ubez-
własnowolnienie może zgłosić:

1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
3) jej przedstawiciel ustawowy.

§ 2. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie
mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawo-
wego.

§ 3. Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na
rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubez-
własnowolnienie.

§ 4. Kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lek-
komyślnie, podlega karze grzywny.

Art. 546. [Uczestnicy postępowania] § 1. Uczestnikami postępowania
o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:

1) osoba, której dotyczy wniosek;
2) jej przedstawiciel ustawowy;
3) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

§ 2. Postępowanie toczy się z udziałem prokuratora.

§ 3. Organizacje pozarządowe, do których zadań statutowych należy
ochrona praw osób niepełnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom
lub ochrona praw człowieka, mogą wstąpić do postępowania w każdym
jego stadium.

Art. 547. [Wysłuchanie podlegającego ubezwłasnowolnieniu] § 1.
Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać
niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się
w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia
osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neuro-
loga.

§ 2. W celu wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwła-
snowolnienie, sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie tej osoby na
rozprawę albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego. Na postano-
wienie sądu o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozprawę przysługuje
zażalenie.

§ 3. Niemożność porozumienia się z osobą, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie, stwierdza się w protokole po wysłuchaniu biegłego
lekarza i psychologa uczestniczących w posiedzeniu.
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Oddział 2. Doradca tymczasowy

Art. 548. [Podstawa powołania] § 1. Jeżeli wniosek o ubezwłasnowol-
nienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postę-
powania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić
dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej
osoby lub mienia.

§ 2. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać
osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

§ 3. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim mał-
żonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie
wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

§ 4. Sąd może zwrócić się do organizacji pozarządowej wymienionej
w art. 546 § 3 o wskazanie osoby, która mogłaby być ustanowiona doradcą
tymczasowym.

§ 5. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego staje się sku-
teczne z chwilą doręczenia go osobie, której dotyczy wniosek. W wypad-
kach określonych w art. 556 postanowienie staje się skuteczne z chwilą
wydania.

Art. 549. [Skutki] § 1. Osoba, dla której ustanowiono doradcę tymczaso-
wego, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych na równi z osobą
ubezwłasnowolnioną częściowo.

§ 2. Do doradcy tymczasowego stosuje się przepisy o kuratorze osoby
częściowo ubezwłasnowolnionej.

Art. 550. [Uchylenie] § 1. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tym-
czasowego traci moc z chwilą, gdy:

1) wniosek o ubezwłasnowolnienie został prawomocnie oddalony lub od-
rzucony albo postępowanie umorzono;

2) na skutek orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu ustanowiony został opie-
kun lub kurator.

§ 2. Sąd odwołuje doradcę tymczasowego, jeżeli ustała potrzeba dalszej
ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub jej
mienia.

Art. 551. [Zawiadomienie sądu opiekuńczego] § 1. O ustanowieniu
lub odwołaniu doradcy tymczasowego należy z urzędu zawiadomić sąd
opiekuńczy.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie ustanowienia lub odwołania do-
radcy tymczasowego przysługuje zażalenie.
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Oddział 3. Postępowanie

Art. 552. [Świadectwo lekarskie] § 1. Jeżeli według wniosku ubezwła-
snowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedo-
rozwoju umysłowego, sąd przed zarządzeniem doręczenia wniosku zażąda,
w wyznaczonym terminie, przedstawienia świadectwa lekarskiego wyda-
nego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepełno-
sprawności umysłowej tej osoby. Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić
z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia poradni
przeciwalkoholowej, a jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu
narkomanii – zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień.

§ 2. Sąd odrzuca wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli treść wniosku
lub dołączone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniają istnienia
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub występowania innego
rodzaju zaburzeń psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwła-
snowolnienie albo w razie niezłożenia żądanego świadectwa, opinii lub
zaświadczenia, chyba że złożenie takich dokumentów nie jest możliwe.

Art. 553. [Postępowanie dowodowe] § 1. Osoba, której dotyczy wniosek
o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychia-
trę lub neurologa, a także psychologa.

§ 2. Opinia biegłego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub
zaburzeń psychicznych albo rozwoju umysłowego osoby, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, powinna zawierać umotywowaną ocenę
zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem
i prowadzenia swoich spraw, uwzględniającą postępowanie i zachowanie
się tej osoby.

Art. 554. [Rozwinięcie] § 1. Sąd może, jeżeli na podstawie opinii dwóch
biegłych lekarzy uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie osoby, której do-
tyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, pod obserwację w zakładzie lecz-
niczym na czas nie dłuższy niż sześć tygodni. W wyjątkowych wypadkach
sąd może termin ten przedłużyć do trzech miesięcy.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia sąd wysłucha uczestników postę-
powania.

§ 3. Na postanowienie zarządzające oddanie do zakładu przysługuje
zażalenie.

Art. 5541. [Rola postępowania dowodowego] § 1. Postępowanie dowo-
dowe powinno ustalić przede wszystkim stan zdrowia, sytuację osobistą,
zawodową i majątkową osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnie-
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nie, rodzaj spraw wymagających prowadzenia przez tę osobę oraz sposób
zaspokajania jej potrzeb życiowych.

§ 2. Sąd może zobowiązać osoby pozostające we wspólnocie domo-
wej z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, do złożenia
wykazu majątku należącego do tej osoby oraz do złożenia przyrzeczenia.
Przepisy art. 913, 915–917 stosuje się odpowiednio.

Art. 555. [Rozprawa] Orzeczenie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 556. [Wysłuchanie podlegającego ubezwłasnowolnieniu] § 1. Sąd
może zaniechać doręczenia pism sądowych, wezwania lub wysłuchania
osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli uzna to za
niecelowe ze względu na stan zdrowia tej osoby, określony w opiniach
biegłego lekarza psychiatry lub neurologa oraz psychologa wydanych po
przeprowadzeniu badania. Nie dotyczy to wysłuchania, o którym mowa
w art. 547. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

§ 2. W wypadkach wskazanych w § 1 sąd orzekający, w celu ochrony
w toku postępowania praw osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasno-
wolnienie, ustanowi kuratora, chyba że ma ona przedstawiciela ustawo-
wego, który nie jest wnioskodawcą. Przepisy art. 548 § 3 i 4 stosuje się
odpowiednio. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 557. [Orzeczenie] W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd
orzeka, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite, czy też częściowe i z ja-
kiego powodu zostaje orzeczone.

Art. 558. [Zawiadomienie sądu opiekuńczego] § 1. Sąd, który orzekł
ubezwłasnowolnienie, zarządza z urzędu przesłanie sądowi opiekuńczemu
odpisu prawomocnego postanowienia, którym orzekł ubezwłasnowolnie-
nie.

§ 2. W razie oddalenia wniosku o ubezwłasnowolnienie sąd zawiada-
mia sąd opiekuńczy o potrzebie ustanowienia kuratora dla osoby niepeł-
nosprawnej.

Art. 559. [Uchylenie] § 1. Sąd uchyli ubezwłasnowolnienie, gdy ustaną
przyczyny, dla których je orzeczono; uchylenie może nastąpić także
z urzędu.

§ 2. Sąd może w razie poprawy stanu psychicznego ubezwłasnowol-
nionego zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie
pogorszenia się tego stanu – zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na
całkowite.
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§ 3. Z wnioskiem o uchylenie albo zmianę ubezwłasnowolnienia może
wystąpić także ubezwłasnowolniony.

Art. 560. [Zaskarżenie] § 1. Do zaskarżania postanowień uprawniony
jest sam ubezwłasnowolniony nawet wówczas, gdy ustanowiony został do-
radca tymczasowy albo kurator.

§ 2. Do środków odwoławczych wnoszonych przez osobę, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie stosuje się art. 368. Środka odwoław-
czego wniesionego przez osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowol-
nienie, nie odrzuca się z powodu nieusunięcia braków formalnych.

Art. 5601. [Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu]
W sprawach o ubezwłasnowolnienie, o uchylenie oraz zmianę ubezwłasno-
wolnienia sąd może ustanowić dla osoby, której dotyczy wniosek o ubez-
własnowolnienie lub dla osoby ubezwłasnowolnionej, adwokata lub radcę
prawnego z urzędu, nawet bez jej wniosku, jeżeli osoba ta ze względu na
stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złożenia wniosku, a sąd uzna
udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny.

Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego
i kurateli

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie

Art. 561. [Zezwolenie na zawarcie małżeństwa] § 1. Zezwolenia na
zawarcie małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu
udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu ze-
zwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być
zmienione ani uchylone.

§ 2. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psy-
chiczną albo niedorozwojem umysłowym oraz osobom powinowatym w li-
nii prostej udziela sąd na wniosek tych osób.

§ 3. W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia wymienia się osobę,
z którą małżeństwo ma być zawarte. Przed wydaniem postanowienia roz-
strzygającego taki wniosek sąd wysłucha wnioskodawcę, osobę, z którą
małżeństwo ma być zawarte, oraz w razie potrzeby osoby bliskie przy-
szłych małżonków. Gdy chodzi o udzielenie zezwolenia osobie dotkniętej
chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym, sąd zasięgnie opinii
biegłego lekarza, w miarę możności psychiatry.

Art. 5611. [Wywiad środowiskowy] W sprawach, o których mowa
w art. 561, sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego
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wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją osoby
ubiegające się o udzielenie zezwolenia.

Art. 562. [Zwolnienie z przedłożenia dokumentu] Zwolnienia od obo-
wiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do za-
warcia małżeństwa udziela sąd na wniosek osoby obowiązanej do złożenia
dokumentu.

Art. 563. [Ustanowienie pełnomocnika] Do zgłoszenia wniosku o ze-
zwolenie na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu
w związek małżeński uprawniona jest osoba, która zamierza udzielić peł-
nomocnictwa.

Art. 564. [Przeszkody małżeńskie; odmowa czynności] Postanowie-
nie rozstrzygające o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika
urzędu stanu cywilnego wyłącza zawarcie małżeństwa, a także o tym, czy
okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uza-
sadniają odmowę:

1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
2) wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie

małżeństwa, o których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego,

3) wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu,
o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

4) sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego,

5) wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem pol-
skim można zawrzeć małżeństwo,

sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 565. [Rozstrzygnięcie o sprawach rodziny] § 1. Rozstrzygnięcie
o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków, jak rów-
nież udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności, do której jest po-
trzebna zgoda drugiego małżonka lub której drugi małżonek sprzeciwił się,
może nastąpić dopiero po umożliwieniu złożenia wyjaśnień małżonkowi
wnioskodawcy, chyba że jego wysłuchanie nie jest możliwe lub celowe.

§ 2. To samo dotyczy nakazu sądu, aby wynagrodzenie za pracę albo
inne należności przypadające jednemu małżonkowi były w całości lub
w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się także do rozstrzygnięcia o wyłączeniu od-
powiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego
z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb
rodziny, jak również do uchylenia postanowienia w tym przedmiocie.
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Art. 5651. [Ustalenie warunków] W sprawach, o których mowa
w art. 565, sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego
wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją mał-
żonkowie.

Art. 566. [Podział majątku] W sprawie o podział majątku wspólnego
po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd
miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego
z małżonków – sąd spadku.

Art. 567. [Rozwinięcie] § 1. W postępowaniu o podział majątku wspól-
nego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga
także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku
wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku
wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

§ 2. W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku
wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.

§ 3. Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspól-
ności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postę-
powania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się
odpowiednio przepisy o dziale spadku.

Art. 5671. [Separacja; właściwość sądu] W sprawach o separację na
zgodny wniosek małżonków, a także w sprawach o zniesienie separacji
właściwe rzeczowo są sądy okręgowe. W sprawach tych miejscowo wła-
ściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamiesz-
kanie, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu.
Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu,
wniosek należy zgłosić w sądzie właściwym dla jednego z małżonków,
zgodnie z art. 508.

Art. 5672. [Umorzenie postępowania] § 1. W sprawie o separację na
zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji w razie
cofnięcia wniosku albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzecze-
nie separacji lub na zniesienie separacji przez któregokolwiek z małżon-
ków postępowanie umarza się. Przepisu art. 512 § 1 nie stosuje się.

§ 2. W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się.

Art. 5673. [Postanowienie o separacji] § 1. Postanowienie o separacji
sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

§ 2. W toku postępowania sąd nakłania małżonków do pojednania. Je-
żeli pojednanie nie nastąpi, a odroczenie rozprawy nie byłoby celowe, sąd
przystępuje do rozpoznania sprawy.
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Art. 5674. [Zniesienie separacji] Postanowienie o zniesieniu separacji
sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 5675. [Wstrzymanie eksmisji] Z chwilą wszczęcia postępowania
o zniesienie separacji zawiesza się z urzędu postępowanie w sprawie
o eksmisję jednego z małżonków pozostających w separacji ze wspólnego
mieszkania, jak również postępowanie w sprawie o korzystanie przez mał-
żonków pozostających w separacji ze wspólnego mieszkania. Z chwilą
uprawomocnienia się orzeczenia o zniesieniu separacji postępowanie uma-
rza się z urzędu.

Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze

Oddział 1. Przepisy ogólne

Art. 568. [Sąd rodzinny] Sądem opiekuńczym jest sąd rodzinny.

Art. 569. [Właściwość] § 1. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy
miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku
miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak
i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

§ 2. W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu wszelkie
potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jego
właściwości miejscowej, zawiadamiając o tym sąd opiekuńczy miejscowo
właściwy.

Art. 570. [Wszczęcie postępowania] Sąd opiekuńczy może wszcząć po-
stępowanie z urzędu.

Art. 5701. [Wywiad środowiskowy] § 1. Sąd opiekuńczy może zarzą-
dzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego,
a także zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania ro-
dziny i systemu pieczy zastępczej o informacje dotyczące małoletniego
i jego środowiska, a w szczególności dotyczące zachowania się i warun-
ków wychowawczych małoletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu
nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów
środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowa-
nych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku
uzależnień małoletniego.

§ 2. W przypadku gdy z rodziną małoletniego asystent rodziny prowadzi
pracę określoną w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej, sąd opiekuńczy zwraca się o informacje, o których mowa w § 1,
do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
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