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I. Władza rodzicielska - prawa
i obowiązki

Władza rodzicielska stanowi zestaw praw i obowiązków rodziców
względem małoletniego dziecka. Ma na celu zapewnienie małoletniemu
odpowiedniej pieczy i strzeżenie jego interesów. Stanowi stosunek
prawny łączący rodziców z dzieckiem, polegający na pieczy,
reprezentacji i zarządzie jego majątkiem. Władza rodzicielska wygasa
wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności, może być również
ograniczona, zawieszona lub odebrana w wyniku orzeczenia sądu
opiekuńczego z urzędu, w wyniku zawiadomienia go o takiej potrzebie,
np. poprzez szkołę lub policję albo na wniosek drugiego z rodziców.
Powinna być sprawowana w taki sposób, który jest zgodny z dobrem
dziecka i jego interesem społecznym. Przedstawiciele ustawowi
dziecka podejmując decyzje w jego sprawach powinni brać pod uwagę
rozsądne zdanie dziecka. Przykładowymi decyzjami podejmowanymi
przez rodziców w związku z ich władzą rodzicielską jest wybór
placówki edukacyjnej, do której będzie uczęszczać dziecko, języka
jakiego będzie się uczyć oraz czy ma być leczone i w jaki sposób.

Reprezentacja dziecka przez rodziców stanowi atrybut ich władzy
rodzicielskiej i pozwala na dokonywanie w jego imieniu czynności
prawnych,tj. reprezentację przed sądami, organami administracyjnymi
oraz innymi instytucjami. Zgodnie z art. 98 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka
pozostającego pod ich władzą rodzicielską. W sytuacji kiedy dziecko
pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może
działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Ustawa
jednak przewiduje enumeratywnie wymienione wyjątki w których
żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka, takie jak:
- czynności prawne między dziećmi pozostającymi pod ich władzą
rodzicielską;
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- czynności prawne między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego
małżonkiem, chyba, że czynność prawna polega na bezpłatnym
przysporzeniu na rzecz dziecka (np. darowizna) albo dotyczy należnych
dziecku od drugiego z rodziców alimentów.

W wymienionych sytuacjach do reprezentowania interesów
małoletniego dziecka zostanie przez sąd wyznaczony kurator, który np.
biorąc udział w sprawie sądowej będzie wyrażał stanowisko zgodne
z dobrem małoletniego dziecka. Jako kuratorzy małoletnich wyznaczani
są często z urzędu adwokaci oraz radcy prawni, a wynagrodzenie za ich
udział w sprawie pokrywane jest z budżetu Skarbu Państwa.

W sytuacji kiedy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i sąd orzeka
o władzy rodzicielskiej, pozostawi ją obojgu rodzicom jeśli wykażą, że
są w stanie zgodnie współpracować przy podejmowaniu decyzji
dotyczących dziecka, kierując się jego dobrem lub zostanie zawarte
porozumienie rodzicielskie. Jeżeli dziecko zamieszkuje z jednym
z rodziców, a kontakt pomiędzy rodzicami nie pozwala sądzić, że będą
w stanie współpracować przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej - sąd
może ograniczyć ją osobie niezamieszkującej z dzieckiem, na wniosek
drugiego z rodziców. Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej
powinien być indywidualnie dobrany do sytuacji rodziny, jednak częstą
praktyką jest ograniczenie rodzicowi niezamieszkującemu z dzieckiem
władzy rodzicielskiej do możliwości współdecydowania
o najważniejszych kwestiach dotyczących dziecka, takich jak np.
edukacja. W pozostałych, drobnych sprawach życia codziennego w tej
sytuacji zaś decyduje wyłącznie rodzic, z którym dziecko zamieszkuje.
Powszechną praktyką jest również ograniczenie władzy rodzicielskiej

II. Przesłanki do ograniczenia,
zawieszenia i pozbawienia władzy
rodzicielskiej
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do możliwości dowiadywania się o istotnych sprawach dziecka, takich
jak np. wyniki w nauce i stan zdrowia oraz dostęp do dokumentacji
medycznej.

Powodów ograniczenia władzy rodzicielskiej może być wiele,
natomiast często dochodzi do takiego orzeczenia sądu z uwagi na:
konflikt pomiędzy rodzicami dziecka, brak kontaktów rodzica
z dzieckiem, negatywny wpływ rodzica na dziecko, uzależnienie
rodzica od alkoholu lub środków odurzających.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to najsurowszy środek ingerencji
sądu, który może zostać orzeczony w sytuacji kiedy nie może być ona
wykonywana z powodu trwałej przeszkody, albo jeżeli jest nadużywana
przez rodzica lub zaniedbuje on w sposób rażący swoje obowiązki
względem dziecka.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic, którego
prawa rodzicielskie zostały zawieszone, nie może ich wykonywać
pomimo, że zarówno prawa, jak i obowiązki wynikające z tej władzy
nadal istnieją. Do zawieszenia władzy rodzicielskiej dochodzi
w sytuacji istnienia przemĳającej przeszkody w jej sprawowaniu.

Reasumując, rodzic pozbawiony praw rodzicielskich, mający
zawieszone prawa rodzicielskie lub ograniczone w tym zakresie nie
może zarządzać majątkiem dziecka, sprawować nad nim pieczy, albo
reprezentować dziecka w trakcie obowiązywania takich orzeczeń sądu.

III. Wpływ zdolności do czynności
prawnych nabywanych przez dziecko
na zakres reprezentacji dziecka
przez rodziców
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Należy przypomnieć, że dziecko od urodzenia do ukończenia 13
roku życia nie posiada zdolności do czynności prawnych, co oznacza,
że nie może w sposób prawnie wiążący, ważny i skuteczny samodzielnie
podejmować różnych działań, które przez prawo identyfikowane są
jako czynności prawne. W tym przypadku przy dokonywaniu wszelkich
czynności prawnych będą reprezentowani przez swoich przedstawicieli
ustawowych, najczęściej rodziców posiadających pełnię władzy
rodzicielskiej. Po ukończeniu 13 roku życia dzieci nabywają
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że mogą
zawierać samodzielnie drobne umowy w życiu codziennym, takie jak
np. sprzedaż książki, wymiana gier komputerowych, czy też
rozporządzenie własnymi zarobkami. Warto wskazać, że już osoby
o ograniczonych zdolnościach do czynności prawnych mogą pracować
na podstawie umowy zlecenie po ukończeniu 13 roku życia, natomiast
od 15 roku życia na podstawie umowy o pracę, natomiast zawarcie
takiej umowy przez osobę niepełnoletnią musi zostać potwierdzone
przez jej przedstawiciela ustawowego. Możliwość podjęcia pracy przez
takie osoby jest również ograniczona w zakresie branż w jakich mogą
pracować do branży sportowej, reklamowej, kulturalnej i artystycznej.

Często zadawane przez rodziców pytanie dotyczy wpływu
ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej na obowiązek
alimentacyjny. Należy wskazać, że pozbawienie, ograniczenie lub
zawieszenie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek
alimentacyjny, który pozostaje aktualny w każdym przypadku,
natomiast jego wysokość jest ustalana przez sąd przy uwzględnieniu
potrzeb uprawnionego do alimentacji dziecka oraz możliwości
zarobkowych zobowiązanego rodzica. Istotnym jest również fakt, że
obowiązek alimentacyjny nie ogranicza się jedynie do okresu

IV. Wpływ ograniczenia, zawieszenia
lub pozbawienia władzy rodzicielskiej
na obowiązek alimentacyjny rodzica
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pozostawania pod władzą rodzicielską przez dziecko, tj. maksymalnie
do ukończenia osiemnastego roku życia. Rodzice mają obowiązek
dostarczać środków utrzymania i wychowania dziecku w czasie kiedy
nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać oraz pobiera naukę, chyba,
że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego
utrzymania i wychowania. Należy jednak podkreślić, iż istnieją wyjątki
od tej reguły, np. niepełnosprawność dziecka, które pomimo, iż nie
pobiera nauki nie jest zdolne do pracy, a czasami również do
samodzielnego funkcjonowania, w tym przypadku obowiązek
alimentacyjny nie będzie ograniczony w czasie.

Warto wskazać jaki wpływ na zakres ustalanych przez sąd
kontaktów mają orzeczenia o ograniczeniu, zawieszeniu lub
pozbawieniu władzy rodzicielskiej. W tym celu należy rozważyć
przyczyny takich orzeczeń, ponieważ będą analizowane przez sąd
orzekający i przyczynią się do podjęcia decyzji. Zasadniczo - zakres
kontaktów rodzica z dzieckiem ustalany jest przy uwzględnieniu wieku
i stopnia rozwoju małoletniego, jego relacji z rodzicem, predyspozycji
wychowawczych oraz oceny wpływu rodzica na dziecko.

W sytuacji kiedy przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej był
wyłącznie konflikt istniejący pomiędzy rodzicami dziecka i brak
porozumienia w zakresie istotnych metod wychowawczych i decyzji
związanych z wychowaniem dziecka orzeczenie o zakresie kontaktów
rodzica z dzieckiem nie powinno być uzależnione od tego ograniczenia.
Taki rodzic pomimo ograniczenia władzy rodzicielskiej ma pełne prawo
i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jeżeli natomiast

V. Wpływ ograniczenia, zawieszenia
lub pozbawienia władzy rodzicielskiej
na prawo i obowiązek utrzymywania
kontaktów z dzieckiem przez rodziców
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zakresu kontaktów nie uda się zgodnie ustalić z rodzicem
zamieszkującym na co dzień z dzieckiem, może zostać ustalony przez
sąd. Przypadek zawieszenia władzy rodzicielskiej z uwagi
na przemĳającą przeszkodę i jego wpływ na wykonywanie
kontaktów z dzieckiem, powinien być każdorazowo analizowany
indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn zawieszenia.

Odnosząc się zaś do sytuacji, w której doszło do pozbawienia
władzy rodzicielskiej, sąd każdorazowo będzie odnosił się do przyczyn
takiego orzeczenia. Jeżeli do pozbawienia władzy rodzicielskiej doszło
z uwagi na demoralizujący wpływ rodzica na dziecko, z uwagi na np.
uzależnienie od alkoholu lub innych środków odurzających,
nieobyczajne zachowania, stosowanie przemocy lub znęcanie się nad
dzieckiem, rażący brak zainteresowania sytuacją i potrzebami dziecka,
z pewnością będzie miało to wpływ na orzeczenie o zakresie kontaktów
takiego rodzica z dzieckiem.
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Aktualnie powszechnym problemem jest brak porozumienia
rodziców dziecka żyjących w rozłączeniu, przy podejmowaniu istotnych
decyzji dotyczących dziecka, takich jak: wybór placówki
edukacyjnej, miejsca zamieszkania, sposobów spędzania czasu
wolnego, wyboru metod leczenia, reprezentacji oraz zarządu
majątkiem dziecka. W takiej sytuacji konieczna może okazać się
pomoc sądu przy ustaleniu spornych kwestii. Warto wskazać również,
że w wyroku rozwodowym kwestie takie jak: zakres władzy
rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi pochodzącymi z małżeństwa,
wysokość obowiązku alimentacyjnego, zakres kontaktów z dzieckiem
rodzica, który nie zamieszkuje z nim na co dzień oraz miejsce
zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców będą uregulowane
obligatoryjnie. Ustawodawca tym samym wskazuje, że ze względu na
dobro dziecka, w sytuacji rozwodu rodziców jego sytuacja prawna
powinna być ściśle uregulowana.

Warto również wskazać na istotną zmianę w przepisach prawa
dotyczącej nieletnich. 31 sierpnia 2022 r. została uchylona dotychczas
obowiązująca ustawa o postępowaniu w sprawie nieletnich, a zastąpiła
ją obowiązująca od 1 września 2022 r. Ustawa o wspieraniu
i przeciwdziałaniu demoralizacji nieletnich. Określa ona sposób
postępowania w sprawie osób nieletnich, które ukończyły 13 rok życia,
ale nie ukończyły 17 roku życia i dopuściły się popełnienia czynu
zabronionego oraz osób, które ukończyły 10 rok życia i zostało
w stosunku do nich wszczęte postępowanie w sprawie demoralizacji.

VI.Podsumowanie
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