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WŁADZA RODZICIELSKA WEDŁUG KODEKSU RODZINNEGO I 
OPIEKUŃCZEGO  

Art. 93 § 1. Kro władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. 

Art. 95 § 1. Kro władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i 
prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz 
do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. 

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom 
posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować 
decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń 
rodziców formułowanych dla jego dobra. 

  



§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga 
dobro dziecka i interes społeczny. 

§ 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących 
osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan 
zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę 
możliwości jego rozsądne życzenia.  

Art. 96 § 1. Kro rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą 
rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy 
rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra 
społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. 

  



ROZSTRZYGANIE W ISTOTNYCH SPRAWACH DZIECKA  

Art. 97 § 1 kro jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich 
jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. 

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku 
porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. 

  



Art. 98 § 1 kro rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą 
rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może 
działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. 

§ 2 kro  jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka: 

1) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską; 

2) przy czynnościach prawnych między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba 
że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy 
należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania. 

Art. 99 kro jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozostającego pod władzą 
rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. 

 



ROZSTRZYGANIE O SPOSOBIE WYKONYWANIA WŁADZY 
RODZICIELSKIEJ 

Art. 107  
§ 1 kro jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd 
opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i 
utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, 
jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno 
wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. 

§ 2. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do 
wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy 
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie 
władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do 
określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za 
tym przemawia. 

§ 3. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 



Art. 58 § 1 kro w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej 

nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z 

dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do 

ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne 

porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu 

kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. 

Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga 

innego rozstrzygnięcia. 

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka 

do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania 

władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może 

powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę 

rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby 

dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. 

§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 



INGERENCJA W WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ  

Art. 109 § 1. Kro  

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie 
zarządzenia. 

§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w 
szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z 
rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych 
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować 
rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, 
poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 
wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;  

  



3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; 

 

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania 

zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi; 

  

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo 

pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków 

dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w 

przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić 

umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

 

§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego 

ustanowionemu w tym celu kuratorowi. 



Art. 110 § 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej 

sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie. 

§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie. 

  

Art. 111 § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej 

przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący 

zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców 

władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w 

stosunku do jednego z rodziców. 

§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej 

pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy 

rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. 

§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy 

rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. 



WYKONALNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ ORZECZEŃ SĄDU OPIEKUŃCZEGO  

Art. 578  § 1. kpc postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne 
z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania. 

  

Art. 579 kpc postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, 
ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, 
ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem mogą być 
wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to także zmiany 
rozstrzygnięć w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekającym rozwód, 
separację, unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka. 
Postanowienia takie stają się skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu się. 

  



UDZIAŁ DZIECKA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WŁADZY 
RODZICIELSKIEJ  

Art. 576 § 1 kpc przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy sąd 
opiekuńczy wysłucha przedstawiciela ustawowego osoby, której postępowanie 
dotyczy. W wypadkach ważniejszych powinien ponadto w miarę możności 
wysłuchać osoby bliskie tej osoby. 

§ 2. Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, 
jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, 
uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie 
odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. 

  



Art. 12  Konwencji o prawach dziecka  

 

§ 1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych 

własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we 

wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie 

do wieku oraz dojrzałości dziecka.  

 

§ 2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość 

wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym 

dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego 

organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego.  


