
Dostałam pismo z sądu w sprawie wyznaczenia terminu rozprawy w sprawie o 
ograniczenie praw rodzicielskich. Jakie są przesłanki wydania takiego orzeczenia? 

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy władza rodzicielska przysługuje 

obojgu rodzicom i trwa ona, aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. 

W pewnych sytuacjach można ograniczyć jednemu lub obojgu rodzicom władzę rodzicielską. 

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może złożyć jeden z rodziców, a także 

postępowanie w tej sprawie może zostać wszczęte z urzędu. 

Na podstawie art. 109 KRiO sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie w przedmiocie 

ograniczenia władzy rodzicielskiej, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone.  

Sąd opiekuńczy może w szczególności: 

- 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; 

- określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, 

albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun; 

 - poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; 
 - skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania 

zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi; 
 - 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. 
-Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym 

celu kuratorowi. 

Jak widać katalog możliwych rozstrzygnięć jest szeroki, a o zastosowaniu każdego środka 

zawsze będzie decydowało dobro dziecka. 
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