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WŁADZA RODZICIELSKA

Prawa i obowiązki, które mają względem osoby małoletniej 
jej rodzice. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje 
obojgu rodzicom. 

W Polsce władzę rodzicielską regulują przepisy Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego (art. 92–112 k.r.o.).

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw opiekuńczych 
jest sąd opiekuńczy (wydział rodzinny i nieletnich w SR lub 
wydział cywilny w SO (rozwód/separacja)



WŁADZA RODZICIELSKA 
- ZAKRES

• PIECZA NAD DZIECKIEM              (ART.95 K.R.O.)

• ZARZĄD MAJĄTKIEM DZIECKA  (ART.95 K.R.O.)

• REPREZENTACJA DZIECKA          (ART. 98 K.R.O.)



INGERENCJE SĄDU WE WŁADZĘ 
RODZICIELSKĄ

• ograniczenie władzy (zarządzenia opiekuńcze)                                                                      
art.109 k.r.o. „Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd 
opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia”.

• zawieszenie władzy  
art.110 k.r.o. przemijająca przeszkoda w wykonywaniu 
władzy

• pozbawienie władzy 
art. 111 k.r.o. obligatoryjne przesłanki: trwała 
przeszkoda/nadużywanie władzy/rażące zaniedbania  
fakultatywna przesłanka : § 1a !!!



WŁADZA RODZICIELSKA

WŁADZA RODZ. ART.109 K.R.O. ART.110 K.R.O. ART.111 K.R.O.

PIECZA
+/- - -

ZARZĄD 
MAJĄTKIEM + - -

REPREZENTACJA
+ - -

PIECZA ZASTĘPCZA 
ART.109 §2 PKT.5 K.R.O.

OPIEKA PRAWNA



OPIEKUN 
ZASTĘPCZY/PRAWNY/USAMODZIELNIENIA

SKŁADNIKI 
WŁADZY 

RODZICIELSKIEJ

OPIEKUN
ZASTĘPCZY

OPIEKUN
PRAWNY

OPIEKUN
USAMODZIELN.

PIECZA
+ -/+ ?

ZARZĄD 
MAJĄTKIEM - + ?

REPREZENTACJA
- / - + + ?

ORZECZENIE SĄDU NP.W SPRAWACH 
ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM LUB 
EDUKACJĄ



A KONTAKTY?

ART.113 K.R.O.

niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz 
ich dziecko mają prawo i obowiązek 
utrzymywania ze sobą kontaktów



WŁADZA RODZICIELSKA
WŁADZA RODZ. ART.109 K.R.O. ART.110 K.R.O. ART.111 K.R.O.

PIECZA
+/- - -

ZARZĄD 
MAJĄTKIEM + - -

REPREZENTACJA
+ - -

KONTAKTY
+ + +



POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Art. 572 k.p.c.5)                                                                                                            maks. do ukończenia 18 r.ż. 

wniosek/ 
inform.

Postępowanie 
rozpoznawcze   NSM

orzeczenie
Postępowanie wykonawcze 

OPM

Postępowanie 
dowodowe
np. opinie biegłych i 
specjalistów, zaznania 
świadków, wywiad 
kuratora sądowego
Wydawanie zabezpieczeń 
np. nadzór kuratora lub 
umieszczenie w pieczy 
zastępczej
rozprawy/posiedzenia

1) Wykonanie  orzeczenia 
przez strony i podmioty np. 
kuratora sądowego, gminę, 
ORPZ,PCPR,
2) W części dotyczącej NK za 
wykonanie odpowiada kurator 
sądowy
3) Zlecanie wywiadów 
kuratorowi
4) Zwracanie się o 
informacje/opinie do innych 
podmiotów
5) Systematyczne 
monitorowanie sytuacji w 
rodzinie i decyzja o kolejnym 
postępowaniu



ART. 572 K.P.C.

§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające 
wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest 
zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim 
na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, 
notariuszach, komornikach, organach samorządu i 
administracji rządowej, organach Policji, placówkach 
oświatowych, opiekunach społecznych oraz 
organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad 
dziećmi lub osobami psychicznie chorymi. 



ROLA/POZYCJA SĄDU I PODMIOTU 
ZATRUDNIAJĄCEGO ASYSTENTA



ROLA/POZYCJA SĄDU I ORPZ/DYREKTORA 
PLACÓWKI



OBOWIĄZKI ASYSTENTA (PIECZA) 

• opracowanie planu pracy z rodziną 
(art.15 ust. 1 pkt.2 u.w.r.) 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny 
(art. 15 ust.1 pkt.15 u.w.r.) 

• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej 
członkach (art.15 ust.1 pkt.17 u.w.r.)

• udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

• zawiadomienie sądu opiekuńczego o potrzebie 
wszczęcia postępowania opiekuńczego z urzędu 
(art. 572 § 2 k.p.c.) 



OBOWIĄZKI KOORDYNATORA (PIECZA) 

• opracowanie planu pomocy dziecku 
(art.77 ust.2 pkt.2 u.w.r.) 

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji 
o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną 
(art.77 ust.2 pkt.5 u.w.r.)

• zawiadomienie sądu opiekuńczego o potrzebie 
wszczęcia postępowania opiekuńczego z urzędu 
(art. 572 § 2 k.p.c.) 



OBOWIĄZKI ORPZ/DYR.PLACÓWKI (PIECZA) 
• [co 6 miesięcy] Informacja o całokształcie sytuacji osobistej 

dziecka oraz o sytuacji rodziny dziecka  (art. 47 ust.5 u.w.r.)

• [co 3/6 miesięcy] Opinia dotycząca zasadności dalszego pobytu 
dziecka w pieczy (art. 131 ust. 2 u.w.r.)/ wniosek dotyczący 
zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy (art. 136 ust. 2 
u.w.r.)

• [po 18 miesiącach] wniosek wraz z uzasadnieniem i opinia gminy 
o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec 
dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej (art. 47 ust. 7 
u.w.r.)/ celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających 
jego powrót do rodziny lub przysposobienia (art.100 ust 4a 
u.w.r.)

• [ORPZ gdy ustaną powody umieszczenia] informacja o 
możliwości powrotu dziecka do rodziny (art. 47 ust. 6 u.w.r.)

• Art. 572 k.p.c.



POZYCJA I ROLA OPIEKUNA ZASTĘPCZEGO W 
POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM (PIECZA) 

• Z chwilą wydania orzeczenia o ustanowieniu 
RZ/umieszczeniu w RDDz prowadzący rodzinną formę 
staje się stroną postępowania (uprawnienia strony)

• Informowanie sądu o całokształcie sytuacji dziecka, w 
tym jakości wzajemnych więzi między dzieckiem i 
rodzicami

• Art. 572 k.p.c.

• Zaspokajanie potrzeb dziecka i współdziałanie w 
zakresie stabilizacji sytuacji dziecka 



WNIOSEK - WYMOGI FORMALNE 
Art.126 k.p.c.

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, 
imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli 
ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody 
na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela 
ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.



INNE KATEGORIE SPRAW 

• Zobowiązanie do podjęcia leczenia 
odwykowego (GKRPA, Prokurator)

• Alimenty

• Umieszczenie w szpitalu 
psychiatrycznym/DPS/ZOL bez zgody 

• Ubezwłasnowolnienie (Wydział Cywilny w SO)

• Ustanowienie opieki prawnej/kurateli dla 
osoby ubezwłasnowolnionej



WŁADZA RODZICIELSKA – KONSEKWENCJE 
DLA USAMODZIELNIANEGO
WŁADZA RODZ. ART.109 K.R.O. ART.110 K.R.O. ART.111 K.R.O.

Obowiązek
alimentacyjny 
wobec rodzica

+ + - ?

Spadkobranie po 
rodzicu*) + + +

Rozliczenie
opiekuna 
prawnego z 
majątku 
małoletniego

Nie dotyczy + +

*) Od 2015 r. dziedziczy się długi do wartości spadku



BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I SOCJALNA 

• Ośrodki Pomocy Społecznej – pomoc 
materialna (kryteria dochodowe), socjalna 
(bez kryteriów dochodowych)

• Gmina – bezpłatna pomoc prawna (kryteria 
pomocy „prawo dla ubogich” od 2019 r.): 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

• PCPR – praca socjalna, pomoc prawna

• Organizacje pozarządowe

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I SOCJALNA 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Materiały zostały przygotowane w ramach projektu
„Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin 

biologicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

Kraków 2019 r.


