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A. Komentarz tezowy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
z dnia 25 lutego 1964 r.

t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.

(wyciąg)

Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo

(...)

Dział IA. Rodzice i dzieci

(...)

Rozdział II. Stosunki między rodzicami  
a dziećmi

(...)

Oddział 2. Władza rodzicielska

Art. 92. [Okres]
Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzi cielską.

1.  W obowiązującym stanie prawnym władza rodzicielska matki 
powstaje  z momentem urodzenia  się dziecka,  a nie  jego poczę-
cia.  Powstanie zaś władzy rodzicielskiej ojca jest zależne od tego, 
czy  dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, czy pozamałżeń
skiego.

2.  Z chwilą urodzenia dziecka władza rodzicielska nie powstaje 
w ogóle, jeśli rodzice ze względu na wiek lub ubezwłasnowolnienie 
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(całkowite, częściowe) nie posiadają pełnej zdolności do czynności 
prawnych (art. 94 § 1 KRO).

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.3.

Z mocy art. 10 § 2 KRO przez zawarcie małżeństwa małoletni uzy-
skuje pełnoletność i nie traci jej w razie późniejszego unieważnienia 
małżeństwa.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.4.

Od reguły wygaśnięcia władzy rodzicielskiej w związku z pełnolet-
nością dziecka istnieje wiele wyjątków i tak, władza rodzicielska usta-
je na skutek: śmierci rodzica lub dziecka, zaprzeczenia macierzyństwa 
lub ojcostwa, ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, uchylenia 
prawomocnego  wyroku  ustalającego  ojcostwo,  przysposobienia 
dziecka,  zawieszenia władzy  rodzicielskiej, pozbawienia władzy  ro-
dzicielskiej.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.4.

Art. 93. [Podmioty]
§ 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

§ 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalają-
cym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ogranicze-
niu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga 
rodziców. Artykuł 107 i art. 109–111 stosuje się odpowiednio.

1.  Władza  rodzicielska  przysługuje  obojgu  rodzicom  (art.  93 
§ 1  KRO). Wynika z tego, że żadne z rodziców nie może uzurpować 
sobie przy wykonywaniu tej władzy pozycji szczególnie uprzywile-
jowanej.

2.  Wyjątkiem  od  zasady  wyrażonej  w  art.  93  §  1  jest  art.  94 
§ 1 KRO.

3.  Artykuł  93  §  2  KRO mówi  ogólnie  o  ustaleniu  pochodzenia 
dziecka, zatem ma zastosowanie także w sprawach o ustalenie ma-
cierzyństwa.

4.  Naturalną  konsekwencją  elastycznego  podejścia  do  wła-
dzy  rodzicielskiej w sprawie o pochodzenie dziecka  jest  zawarte 
w omawianym przepisie odesłanie do art. 107 i 109–111 KRO, któ-
re precyzują sposoby wykonywania władzy rodzicielskiej.

5.  Ponieważ poszerzenie kognicji sądu o rozstrzygnięcia w przed-
miocie  pozbawienia,  zawieszenia  i  ograniczenia  władzy  rodziciel-
skiej nie wpływają na zmianę procesowego trybu sprawy „głównej”, 
dlatego  też  sąd  rozpoznaje  łączną  sprawę  o  pochodzenie  dziecka 
i o władzę rodzicielską w składzie jednoosobowym.
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6.  Jeśli sąd, na podstawie art. 93 § 2 KRO,  może pozbawić wła-
dzy rodzicielskiej rodziców posiadających pełną zdolność do czyn-
ności prawnych,  to  tym bardziej może pozbawić  rodziców, mają-
cych  ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych,  wycinka  tej 
władzy, wynikającego z art. 96 § 2 KRO.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.3.

Art. 94. [Rozwinięcie]
§ 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności 
do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje dru-
giemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z ro-
dziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego 
władza rodzicielska uległa zawieszeniu.

§ 2. (uchylony)

§ 3. Jeżeli żadnemu z  rodziców nie przysługuje władza rodzi-
cielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka 
opiekę.

1.  Brak władzy rodzicielskiej, ze względu na nieposiadanie pełnej 
zdolności do czynności prawnych, nie wyłącza uczestnictwa rodzi-
ców w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i jego wy-
chowywaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziec-
ka postanowi inaczej (art. 96 § 2 KRO).

2.  Gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska 
– bez względu na przyczynę – albo  jeżeli  rodzice są nieznani,  tzn. 
nie zostało ustalone pochodzenie dziecka, ustanawia się dla dziecka 
opiekę.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.3.

Art. 95. [Treść]
§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek 
i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i mająt-
kiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem 
jego godności i praw.

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzi-
com posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodziel-
nie 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.
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§  4. Rodzice przed powzięciem decyzji w  ważniejszych spra-
wach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłu-
chać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości 
dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w  miarę możliwości 
jego rozsądne życzenia.

1.  Władza  rodzicielska,  jak  to wynika  z  całokształtu  przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza art. 95 § 1, art. 96 
i 98 § 1 KRO, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka 
mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego 
interesów.

2.  Władza rodzicielska to przede wszystkim zespół obowiązków 
rodziców względem dziecka. Uprawnienia rodziców w stosunku do 
dziecka są wtórnym składnikiem tej władzy.

3.  Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka i pie-
czę nad  jego osobą, zarząd  jego majątkiem oraz  jego reprezento
wanie.

4.  Do czynności z zakresu pieczy nad osobą należą w szczególno-
ści: wychowywanie i kierowanie dzieckiem (art. 96 § 1 KRO), wybór 
imienia dla dziecka (art. 50 PrASC), troska o jego szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo, zapewnienie dziecku należytej egzystencji.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.2.

Poza  zakresem  władzy  rodzicielskiej  są:  obowiązek  rodziców 
i  dzieci  wzajemnego  szacunku  i  wspierania  się,  nadanie  dziecku 
nazwiska, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem oraz 
obowiązek alimentacyjny.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.7.

5.  W najprostszej postaci władza rodzicielska sprowadza się do 
dbania o dobro dziecka, do  zapewnienia mu warunków  rozwoju 
osobowego (duchowego) i egzystencji materialnej.

6.  Treść  pojęcia  „dobro  dziecka”  odpowiada w  ogólnych  zary-
sach pojęciu nadrzędnego interesu dziecka, rekonstruowanego na 
podstawie przepisów Konwencji o prawach dziecka.

7.  Zasady dobra dziecka nie można rozumieć w ten sposób, że eli-
minuje ona całkowicie interes rodziców. Interes ten nie może być de-
cydujący dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że ochronę dobra dziecka 
da się pogodzić – nawet przy założeniu, że rozstrzygnięcie spowoduje 
pewne przejściowe ujemne skutki dla dziecka – z interesem rodziców.

8.  W noweli Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6.11.2008 r. 
położono nacisk na zaakcentowanie potrzeby racjonalnego part-
nerstwa rodziców i dzieci w zakresie wykonywania władzy rodzi-
cielskiej.  O  ile  nakaz  racjonalnego  partnerstwa  nie  nadaje  się  do 
bezpośredniego  egzekwowania,  o  tyle  ocena  jego przestrzegania 
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może wpływać na ocenę wykonywania praw we wzajemnych sto-
sunkach rodziców i dzieci.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 2.1.

Art. 96. [Rozwinięcie]
§ 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą ro-
dzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny 
i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pra-
cy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

§  2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności 
prawnych, uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad oso-
bą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze 
względu na dobro dziecka postanowi inaczej.

1.  Wychowanie  dziecka  obejmuje  wychowanie  fizyczne  i  du
chowe.

2.  Kierowanie dzieckiem obejmuje regulowanie jego trybu i spo-
sobu życia.

3.  Rozwinięciem  obowiązku  rodziców  przejawiania  troski  o  fi-
zyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowania go do pracy 
dla dobra społeczeństwa odpowiednio do uzdolnień  jest obowią-
zek alimentacyjny rodziców względem dziecka.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.2.

Artykuł 96 § 2 KRO zapewnia rodzicowi niemającemu pełnej zdol-
ności do czynności prawnej „tylko” współudział w sprawowaniu 
bieżącej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywaniu, z którym nie 
łączy się roszczenie o „dopuszczenie” do współwykonywania wła-
dzy rodzicielskiej.

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 1.3.

Art. 961. [Zakaz stosowania kar cielesnych wobec 
dzieci] 
Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym 
opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar 
cielesnych.

1. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy z 10.6.2010 r. 
o  zmianie  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy w  rodzinie  oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842), którą wprowa-
dzono omawiany przepis, ustawodawca miał na celu zmianę po-
staw społeczeństwa  i wskazanie na  inne metody wychowawcze. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgm2tgnrwgeztc
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Tą samą nowelizacją wzmocniono środki prawa karnego material-
nego i procesowego służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie, a do samej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
wprowadzono  art.  12a,  przyznający  pracownikowi  socjalnemu 
uprawnienie do odebrania dziecka w razie bezpośredniego zagro-
żenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie 
i umieszczenia go u  innej niezamieszkującej wspólnie osoby naj-
bliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opie-
kuńczowychowawczej. 

2. Komentowany przepis znajduje się wśród przepisów o władzy 
rodzicielskiej, jednakże wyrażony w nim zakaz jest adresowany tak-
że do osób sprawujących nad dzieckiem opiekę  lub pieczę. Doty-
czy więc także opiekunów oraz osób sprawujących nad dzieckiem 
pieczę zastępczą. Niedopuszczalne z oczywistych względów byłoby 
jednak  twierdzenie,  że  innych osób on nie  dotyczy.  Jeśli  bowiem 
osoby wymienione w tym przepisie nie mogą stosować kar fizycz-
nych, mimo  że  są  uprawnione  i  zobowiązane  do wychowywania 
dziecka i kierowania nim, to tym bardziej dotyczy to osób trzecich. 

3.  Naruszenie zakazu stosowania kar cielesnych może skutkować 
zastosowaniem przez sąd opiekuńczy środków z art. 109, a w po-
ważniejszych wypadkach może wchodzić w grę pozbawienie wła-
dzy rodzicielskiej lub odpowiedzialność karna. 

Art. 97. [Wykonywanie]
§  1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, 
każde z  nich jest obowiązane i  uprawnione do jej wykony
wania.

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

1.  W art. 97 § 1 KRO została wyrażona jedna z naczelnych zasad 
wykonywania władzy rodzicielskiej – zasada autonomii rodziców, 
która  przejawia  się  w  tym,  że  każde  z  rodziców  jest  uprawnione 
i obowiązane do samodzielnego wykonywania władzy rodzicielskiej.

2. Istotną sprawę dziecka, przez przeciwieństwo, można zde-
finiować jako sprawę niezwiązaną z codzienną egzystencją i z bie-
żącym  procesem wychowawczym. Muszą  to  być  sprawy  istotne, 
a więc takie, które mają wpływ na dalszy rozwój dziecka.

3.  Do  istotnych  spraw dziecka należą  sprawy  związane  z miej-
scem pobytu dziecka. Unormowanie zawarte w art. 26 § 1 KC, do-
tyczące miejsca  zamieszkania,  nie wyłącza  potrzeby  konkretnego 
rozstrzygnięcia o miejscu pobytu.
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4.  Sprawy o rozstrzygnięcie  istotnych spraw dziecka są zastrze-
żone  dla właściwości  sądu  opiekuńczego. Mogą  być wszczynane 
zarówno na wniosek, jak i z urzędu. Wniosek podlega opłacie stałej 
w wysokości 40 zł (art. 23 pkt 1 KSCU).

 → Patrz: Rozdz. I, Część B, 2.1.

Art. 98. [Reprezentacja dziecka]
§ 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozo-
stającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje 
pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może 
działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

§  2. 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 środ-
ków utrzymania i wychowania.

§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowied-
nio w  postępowaniu przed sądem lub innym organem pań-
stwowym.

1.  Przedstawicielstwo ustawowe jest rodzajem umocowania do 
działania w cudzym imieniu, wynikającym z ustawy. Przedstawiciel 
dokonuje zatem czynności prawnych ze  skutkiem dla  reprezento-
wanego. Reprezentacja dziecka przez rodziców jest atrybutem ich 
władzy rodzicielskiej, przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej upraw-
nienie do reprezentacji zależy od zakresu i formy tego ograniczenia.

2.  Reprezentacja dziecka umożliwia dokonywanie w jego imieniu 
czynności  prawnych,  czynności  przed  sądami  w  sprawach  cywil-
nych, czynności przed organami administracyjnymi, jak też czynno-
ści przed sądami administracyjnymi. Reprezentacja zachodzi także 
przy wyrażaniu  przez  rodziców  zgody  na  leczenie  dziecka.  Z  ele-
mentami reprezentacji mamy też do czynienia w sprawach karnych 
(przede wszystkim wtedy, gdy dziecko  jest pokrzywdzonym) oraz 
w postępowaniu w sprawach nieletnich.

3.  Artykuł  98  § 1  zd.  2 KRO uprawnia  każdego  z  rodziców do 
samodzielnego działania. Należy  jednak pamiętać o  treści  art.  97 
§ 2 KRO,  stosownie do którego o  istotnych sprawach dziecka  ro-
dzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi 
rozstrzyga sąd opiekuńczy.
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4.  Małoletni po ukończeniu 13. roku życia nabywa ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych. Od tego wieku pewnych czynno-
ści może dokonywać samodzielnie,  inne za zgodą przedstawiciela 
ustawowego  (art.  17  KC).  Samodzielne  działanie  takiego  dziecka 
może dotyczyć czynności innych niż wymienione w art. 17 KC (a za-
tem czynności przysparzających dla dziecka), a także wymienionych 
w art. 21 i 22 KC. Zgodnie z art. 58 PrBank małoletni posiadacz ra-
chunku  oszczędnościowego,  rachunku  oszczędnościoworozlicze-
niowego lub rachunku terminowej  lokaty oszczędnościowej może 
po ukończeniu 13 lat swobodnie dysponować środkami pieniężny-
mi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu 
na piśmie jego przedstawiciel ustawowy.

5.  Jeżeli dla danej czynności prawnej wymagana jest (art. 17 KC), 
zgoda  przedstawiciela  ustawowego,  ważność  umowy  zależy  od 
potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela (art. 18 § 1 KC). 
Potwierdzenie następuje w formie wymaganej dla danej czynności 
prawnej (art. 63 § 2 KC). Zgoda może być udzielona zarówno przed, 
jak i po dokonaniu czynności (art. 63 § 1 KC).

6.  Ponieważ do zarządu majątkiem dziecka przez  rodziców nie 
należy zarobek dziecka oraz przedmioty oddane dziecku do swo-
bodnego  użytku  (art.  101  §  2  KRO),  rodzice  nie mogą  reprezen-
tować  dziecka  przy  czynnościach  dotyczących  tych  przedmiotów, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 21 i 22 KC.

7.  Wyłączenia reprezentacji mogą też wynikać z osobistego cha-
rakteru czynności, jak np. uznanie ojcostwa, zawarcie małżeństwa. 
Dotyczy to też umowy o pracę z uwagi na osobisty charakter stosun-
ku pracy. Zgodnie z art. 22 § 3 KP osoba ograniczona w zdolności do 
czynności prawnych może, bez zgody przedstawiciela ustawowego, 
nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, któ-
re  dotyczą  tego  stosunku.  Jednak  gdy  stosunek  pracy  sprzeciwia 
się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy, za zezwoleniem sądu 
opiekuńczego, może stosunek pracy rozwiązać. Wprawdzie powo-
łany przepis mówi o osobie ograniczonej w zdolności do czynności 
prawnych, ale w odniesieniu do małoletnich istnieje wyraźny zakaz 
zatrudniania osób poniżej 16. roku życia (art. 190 § 2 KP).

8.  Z wyjątkiem czynności, o których mowa w dwóch tezach po-
przedzających,  uprawnienie  dziecka  do  dokonywania  czynności 
prawnych nie wyłącza uprawnienia rodziców do reprezentacji.

9.  Wyłączenia reprezentacji wynikają także z art. 98 § 2 KRO, gdy 
zachodzi wskazane  tam wyłączenie  reprezentacji  rodziców, wów-
czas do reprezentacji dziecka przy czynności prawnej musi zostać 
ustanowiony kurator – na podstawie art. 99 KRO. Naruszenie wyłą-
czenia reprezentacji powoduje nieważność czynności prawnej.

10.  W postępowaniu cywilnym przedstawiciel ustawowy repre-
zentuje dziecko, jeśli nie ma ono zdolności procesowej (art. 66 KPC). 
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B. Część opisowa

1. Ogólna charakterystyka władzy rodzicielskiej

1.1. Uwagi terminologiczne

Termin „władza rodzicielska” jeszcze na etapie prac projektowych 
nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6.11.2008 r. miał zo-
stać zastąpiony pojęciem „piecza rodzicielska” lub „odpowiedzialność 
rodzicielska”. Ostatecznie postanowiono nie zmieniać ugruntowanej już 
terminologii. W uzasadnieniu ostatniej nowelizacji wskazano, że rodzice 
powinni dysponować „władczymi” kompetencjami wobec osoby i ma-
jątku dziecka, które ze względu na stan swojego rozwoju fizycznego, 
psychicznego i intelektualnego, brak (lub skromny zasób) doświadczenia 
życiowego nie jest w stanie podejmować samodzielnie decyzji w sposób 
odpowiedni dla jego dobra (…). Terminy „piecza” i „odpowiedzialność 
rodzicielska” eksponują nadmiernie tylko niektóre aspekty kompleksu 
praw i obowiązków składających się na sytuację prawną rodziców w re-
lacji do dziecka i osób trzecich.

O ile w odniesieniu do pieczy rodzicielskiej argumentacja powyższa 
jest przekonująca, o tyle w stosunku do terminu „odpowiedzialność ro-
dzicielska” już nie. Bez względu bowiem jak nazwiemy zespół praw 
i obowiązków rodziców względem dziecka, to bez wątpienia obowiązki 
zajmują pierwszoplanowe miejsce. Uprawnienia rodziców w stosunku 
do dziecka są niejako wtórnym składnikiem tej władzy1. Władza rodzi-
cielska eksponuje zatem to, co jest wtórne, zaś odpowiedzialność ro-
dzicielska to, co zasadnicze. Poza tym, jeśli rodzicom są przyznawane 
uprawnienia, to przecież nie dlatego, że realizują one jakąś sferę „impe-
rium” rodzica nad dzieckiem, ale dlatego, że leży to w interesie dziecka 
i służy jego dobru, a więc wynikają przede wszystkim z odpowiedzial-
ności za dziecko, a nie z władzy nad nim. Kwintesencja przyznania ro-
dzicom zespołu praw i obowiązków zawarta jest w art. 96 § 1 KRO. Na 
tej podstawie rodzice wychowują dziecko i nim kierują nie dlatego, że 
mają nad nim władzę, ale dlatego, że troszcząc się o fizyczny i duchowy 
rozwój dziecka, należycie przygotowują je do pracy dla dobra społeczeń-
stwa odpowiednio do jego uzdolnień. Stąd też, obok naczelnej dyrekty-
wy dobra dziecka, w art. 95 § 3 KRO mowa jest o interesie społecznym, 
którym także należy się kierować przy wykonywaniu rodzicielskich 
uprawnień i obowiązków.

1 Zob. uchw. SN z 9.6.1976 r., III CZP 46/75, OSNCPiUS 1976, Nr 9, poz. 184.
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Ugruntowane pojęcie władzy rodzicielskiej, na które powoływano się 
w uzasadnieniu projektu nowelizacji z 6.11.2008 r., w gruncie rzeczy 
jest sztuczną konstrukcją, gdyż z całokształtu praw i obowiązków ro-
dziców wobec dzieci wyłącza takie zagadnienia, jak alimentacja dzieci 
i kontakty z dzieckiem, umiejscawiając te zagadnienia poza problema-
tyką należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. Jest to zresztą nie 
dość konsekwentne, skoro zarówno niealimentacja, jak i nieutrzymywa-
nie z dzieckiem kontaktów mogą stanowić podstawę do pozbawienia 
rodziców władzy rodzicielskiej jako przejaw rażącego niedopełnienia 
obowiązków względem dziecka. Wprawdzie można twierdzić, że prze-
cież art. 111 § 1 KRO mówi o rażącym niedopełnianiu obowiązków 
rodzicielskich, to jednak sąd nie pozbawia ich praw rodzicielskich, tylko 
władzy rodzicielskiej. Skutek nie jest więc pochodną przyczyny, skoro 
w zakresie władzy rodzicielskiej rodzice nie dopuścili się żadnych rażą-
cych zaniedbań.

Sygnalizowaną sztuczność konstrukcyjną pogłębiają jeszcze bar-
dziej znowelizowane przepisy o kontaktach z dzieckiem. Trzymając się 
sztywnego założenia, że kontakty rodziców z dziećmi nie są elemen-
tem władzy rodzicielskiej, ich unormowanie zamieszczono w odrębnym 
Oddziale 3 Rozdziału II Tytułu II KRO. Uzasadniając ten legislacyjny 
zabieg, odwołano się do ugruntowanych stanowisk doktryny i orzecz-
nictwa, ujmujących kontakty z dzieckiem jako atrybut niezależny od 
władzy rodzicielskiej, ale przecież na gruncie prawa sprzed nowelizacji 
z 6.11.2008 r. nie mogło być innego „ugruntowanego stanowiska”. To 
właśnie wspomnianą nowelizacją zaprzepaszczono – przynajmniej na 
jakiś czas – szansę nowego spojrzenia na proces wychowawczy, dosto-
sowany do standardów międzynarodowych, o których poniżej. Zresztą 
z owym „ugruntowanym” stanowiskiem jest trochę przesady, gdyż po-
mija się jedno z nowszych stanowisk Sądu Najwyższego, wyrażone 
w uchwale SN (7) z 8.3.2006 r.2, w której stwierdzono, że utrzymywa-
nie osobistej styczności z dzieckiem warunkuje prawidłowość działań 
wychowawczych i jest niezbędne dla właściwego wykonywania władzy 
rodzicielskiej. W zakresie, w jakim osobiste kontakty stanowią obiek-
tywną potrzebę dziecka, utrzymywanie osobistej styczności z dzieckiem 
jest obowiązkiem rodziców i należy on do normatywnych składników 
władzy rodzicielskiej. Stąd też Sąd Najwyższy stwierdził wprost, że 
„w czasie trwania władzy rodzicielskiej nie występuje odrębne od niej 
prawo do kontaktów osobistych”. Zasada odrębności osobistej styczno-
ści od władzy rodzicielskiej dotyczy okresu przed powstaniem władzy 
rodzicielskiej oraz po jej ustaniu, kiedy styczność osobista może istnieć 
samodzielnie.

Warto zwrócić też uwagę na to, że kontakty z dzieckiem ujęto nie tyl-
ko jako prawo, ale także i obowiązek rodziców, co z kolei „jest w pełni 

2 III CZP 98/05, OSNCPiUS 2006, Nr 10, poz. 158.
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zgodne z charakterem władzy rodzicielskiej i ułatwić powinno stoso-
wanie prawa dotyczącego kontaktów jako instytucji zbliżonej w miarę 
możliwości swym charakterem do instytucji władzy rodzicielskiej, która 
także stanowi prawo i obowiązek3.

Ponieważ terminologia przyjęta na gruncie prawa krajowego wywo-
łuje kontrowersje, warto odwołać się do prawodawstwa międzynarodo-
wego. W konwencji z 20.11.1989 r. o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. 
Nr 120, poz. 526 ze zm.), którą z powodzeniem można określić mianem 
Konstytucji Praw Dziecka, nie ma mowy o władzy rodziców, a o odpo-
wiedzialności za wychowanie i rozwój dziecka (art. 18 zd. 1). Z art. 27 
zd. 2 konwencji można nawet wyprowadzić wniosek, że istotnym elemen-
tem odpowiedzialności rodzicielskiej jest dostarczanie dziecku środków 
utrzymania i wychowania4. Tak samo rzecz ujmuje europejska konwen-
cja z 25.1.1996 r. o wykonywaniu praw dzieci (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, 
poz. 1128), odwołując się do odpowiedzialności rodzicielskiej. Do od-
powiedzialności rodzicielskiej odwołuje się także rozporządzenie Rady 
z 27.11.2003 r. Nr 2201/2003/WE (Dz.Urz. UE L z 2003 r. Nr 338, s. 1) 
dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w spra-
wach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności ro-
dzicielskiej, uchylające rozporządzenie Nr 1347/2000/WE (Dz.Urz. UE 
L z 2003 r. Nr 160, s. 19). Charakterystyczne dla przywołanych aktów 
prawodawczych jest to, że na ich podstawie widać, że problem nie jest 
tylko natury terminologicznej, gdyż zrywają one ze sztucznym podzia-
łem na atrybuty praw i obowiązków rodziców względem dziecka, z któ-
rych jedne przynależą do władzy rodzicielskiej, a inne nie. Traktują je 
jako całość odpowiedzialności rodziców za rozwój dziecka i jego dobro. 
W art. 2 pkt 7 rozporządzenia z 29.5.2000 r. Nr 1347/2000/WE mowa jest 
wprost, że odpowiedzialność rodzicielska oznacza wszystkie prawa i obo-
wiązki odnoszące się do osoby i majątku dziecka. Określenie to obejmuje 
również prawo do opieki i prawo do kontaktów z dzieckiem. Należy też 
wspomnieć o rekomendacji RE Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności 
rodzicielskiej, w której zakres znaczeniowy terminu „odpowiedzialność 
rodzicielska” obejmuje wszelkie prawa i obowiązki rodzicielskie, także 
te, które według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie są elementem 
władzy rodzicielskiej, a więc i obowiązek alimentacyjny, i prawo do oso-
bistej styczności z dzieckiem.

Tendencja międzynarodowa jest zatem czytelna i jednoznaczna w od-
niesieniu do podejścia i nazewnictwa całokształtu praw i obowiązków 
rodziców względem dzieci. Jeśli jej zasadność budzi wątpliwości, to 
można odwołać się do niekończącej się dyskusji w kraju na temat kar-
cenia dzieci klapsem. Sama dyskusja na ten temat jest konsekwencją 
ignorowania trendów międzynarodowych, gdyż z punktu widzenia 

3 Zob. uzasadnienie z 15.7.2008 r. projektu nowelizacji z 6.11.2008 r., RiP 2006, Nr 2, s. 69 i n. 
4 Zob. J. Strzebińczyk, [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 12, Prawo 

rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s. 233. 



1. Ogólna charakterystyka władzy rodzicielskiej

37

odpowiedzialności rodzicielskiej nawet symboliczny klaps jest przeja-
wem bezsilności rodziców wobec dziecka, którą skrywa się i uzasadnia 
właśnie niczym innym, jak władzą rodzica nad dzieckiem.

1.2. Pojęcie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska, jak to wynika z całokształtu przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1, 
stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu 
zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Rodzice 
mają jednak względem dziecka także prawa i obowiązki nieobjęte wła-
dzą rodzicielską, niestanowiące jej elementu, jak np. prawo do osobistej 
styczności z dzieckiem5. Skoro osobista styczność z dzieckiem nie jest 
atrybutem władzy rodzicielskiej, to prawo do tego rodzice mają nawet 
wtedy, gdy władzy rodzicielskiej rodzice zostali pozbawieni6.

Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców 
w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak tego 
wymaga dobro i interes dziecka7. W uchwale pełnego składu Izby 
Cywilnej z 9.6.1976 r.8 Sąd Najwyższy zawarł uniwersalne spostrzeże-
nia, że władza rodzicielska według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
to przede wszystkim zespół obowiązków rodziców względem dziec-
ka. Uprawnienia rodziców w stosunku do dziecka są niejako wtórnym 
składnikiem tej władzy. Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw 
dziecka i pieczę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem oraz jego repre-
zentowanie. Do rodziców w szczególności należy nadawanie zasadnicze-
go kierunku wychowania dziecka. Przy wychowywaniu dziecka rodzice 
powinni współdziałać ze szkołą oraz z organizacjami młodzieżowymi.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodziciel-
skiej. W art. 95 § 1 KRO odwołano się jedynie do wskazania elementów 
władzy rodzicielskiej, zastrzegając jednocześnie, że wskazane w treści 
przepisu atrybuty władzy nie mają charakteru wyczerpującego. Na pod-
stawie tego przepisu, uwzględniając pozostałe przepisy kodeksu, władza 
rodzicielska obejmuje ogół praw i obowiązków rodziców wobec dziecka 
służących wykonywaniu pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do 
wychowywania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw dla do-
bra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Aby rodzice mogli 
wykonywać tak rozumianą władzę rodzicielską, prawodawstwo rodzinne 
wyposaża ich w prawo reprezentowania dziecka w czynnościach praw-
nych i faktycznych oraz przed sądami, organami państwowymi i samo-
rządowymi, krótko mówiąc – w stosunkach zewnętrznych.

5 Zob. post. SN z 5.5.2000 r., II CKN 761/00, PS 2001, Nr 9, s. 122. 
6 Zob. uchw. SN z 26.9.1983 r., III CZP 46/83, OSNCPiUS 1984, Nr 4, poz. 49. 
7 Zob. uchw. SN z 14.6.1988 r., III CZP 42/88, OSNCPiUS 1989, Nr 10, poz. 156. 
8 III CZP 46/75, OSNCPiUS 1976, Nr 9, poz. 184. 
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Na podstawie art. 96 § 1 KRO rodzice wychowują dziecko i kierują 
nim, troszcząc się o jego fizyczny i duchowy rozwój, w celu należytego 
przygotowania dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio 
do jego uzdolnień. Stąd też obok naczelnej dyrektywy dobra dziecka 
w art. 95 § 3 KRO mowa jest o interesie społecznym, którym także 
należy się kierować przy wykonywaniu rodzicielskich uprawnień i obo-
wiązków. Wynika z tego, że wychowanie dzieci przez rodziców stanowi 
także realizację przez nich funkcji społecznej.

Wychowanie dziecka obejmuje wychowanie fizyczne i duchowe. W ra-
mach wychowania fizycznego rodzice powinni zadbać o zdrowie i życie 
dziecka, jego pełną sprawność fizyczną. Wychowanie duchowe obejmuje 
w szczególności wpajanie dziecku zasad moralnych i współżycia społecz-
nego, kształtowanie prawego charakteru, wyrabianie w dziecku sumien-
ności, pracowitości i poczucia obowiązku, miłości do ojczyzny, nawyku 
poszanowania cudzej własności, zapewnienie dziecku odpowiedniego 
do jego uzdolnień wykształcenia i przygotowania do pracy zawodowej. 
Kierowanie dzieckiem obejmuje regulowanie jego trybu i sposobu życia, 
kontrolowanie, w jakim przebywa towarzystwie, jak spędza czas, jakim 
oddaje się rozrywkom, jaką czytuje literaturę, na jakie filmy uczęszcza. 
Podany przykładowy za J. Ignatowiczem9 katalog, w dobie Internetu, na-
leży uzupełnić o regulowanie dostępu do stron internetowych.

Rozwinięciem obowiązku rodziców przejawiania troski o fizyczny i du-
chowy rozwój dziecka oraz przygotowania go do pracy dla dobra społe-
czeństwa odpowiednio do uzdolnień jest obowiązek alimentacyjny, który 
nie jest ograniczony żadnym terminem, w szczególności nie jest związany 
z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności10. Jednak z mocy dodanego 
nowelą z 6.11.2008 r. do art. 133 KRO § 3 rodzice mogą uchylić się od 
świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one 
połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie do-
kłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

Z niezrozumiałych względów treścią władzy rodzicielskiej nie są 
kontakty rodziców z dziećmi oraz obowiązek dostarczania im środków 
utrzymania i wychowania11. Poza zakresem władzy rodzicielskiej pozo-
stają także takie zagadnienia, jak: nazwisko dziecka, wzajemny obowią-
zek szacunku, wspierania się rodziców i dziecka (art. 87 KRO), udział 
dziecka w zaspokajaniu potrzeb rodziny (art. 91 KRO). Do czynności 
z zakresu władzy rodzicielskiej (pieczy nad osobą) należą natomiast 
w szczególności:
1) wychowywanie i kierowanie dzieckiem (art. 96 § 1 KRO),
2) wybór imienia dla dziecka (art. 58 PrASC),
3) troska o jego szeroko rozumiane bezpieczeństwo,
4) zapewnienie dziecku należytej egzystencji.

 9 Zob. J. Ignatowicz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2003, s. 813–814. 
10 Zob. art. 133 § 1  KRO. 
11 Zob. uwagi Część B, Rozdz. I, 1.1. oraz 1.7.1. 


