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OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Art.109. §1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie 
zarządzenia.

§2.Sąd opiekuńczy może wszczególności:/…/ 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.

§4.W przypadku, o którym mowa w§2 pkt 5, a także w razie zastosowania innych 
środków określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd 
opiekuńczy zawiadamia o wydaniu orzeczenia właściwą jednostkę organizacyjną 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, która udziela rodzinie małoletniego 
odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez 
ten sąd, sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w tym 
prowadzonej pracy z rodziną, a także współpracuje z kuratorem sądowym.



ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

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.

POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

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 pkt5, a w szczególności gdy rodzice trwale 
nie interesują się dzieckiem.§2.Wrazie ustania przyczyny, która była podstawą 
pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

/…/



RODZINY ZASTĘPCZE

SPRAWOWANIE PIECZY NAD DZIECKIEM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINIE 
ZASTĘPCZEJ

Art.1121.§1. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad 
dzieckiem:1)umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i 
reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu 
świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny 
zastępczej /…/. Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy 
rodzicielskiej należą do rodziców dziecka.

§2.Przepisu §1nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.

/…/



UMIESZCZENIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

Art.112-3.§ 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie 
wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki /…/ oraz formy pomocy rodzicom 
dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba 
że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z 
poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub 
zdrowia.

§2.Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z 
powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne.

CEL UMIESZCZENIA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

Art.112-4.Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia 
warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w 
rodzinie przysposabiającej.



KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Art.112-5.§1. Sąd może powierzyć sprawowanie pieczy zastępczej małżonkom albo 
osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy są wstępnymi albo rodzeństwem 
dziecka. Sprawowanie pieczy zastępczej sąd może także powierzyć małżonkom albo 
osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo 
rodzeństwem dziecka, jeżeli osoby te zostały wpisane do rejestru osób 
zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 
niezawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo pełnią już funkcję rodziny 
zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny 
dom dziecka.

§2.Jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka sąd może tymczasowo, nie dłużej jednak 
niż na 6miesięcy, powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom albo osobie 
niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo rodzeństwem 
dziecka, niespełniającym warunku niezbędnych szkoleń, określonego w przepisach o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących rodzin zastępczych.

Art.112-6.Piecza zastępcza nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o 
niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności jest powierzana przede wszystkim rodzinie zastępczej zawodowej.

/…/



KONTAKTY DZIADKÓW Z WNUCZĘTAMI.

DZIADKOWIE MAJĄ PRAWO DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WNUCZĘTAMI. MAJĄ TO PRAWO TEŻ RODZICE, GDY 
ICH DZIECKO JEST UMIESZCZONE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ U DZIADKÓW.

Art.113.§1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo iobowiązek utrzymywania ze 
sobą kontaktów.

§2.Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie 
dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, 
korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, wtym ze środków komunikacji elektronicznej.

Art.113-1.§1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem 
przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne 
życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

§2.Przepisy §1stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim 
sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Art.113-2.§1. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z 
dzieckiem.

§2.Sąd opiekuńczy może wszczególności:1)zakazać spotykania się zdzieckiem;2)zakazać zabierania dziecka poza 
miejsce jego stałego pobytu;3)zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo 
opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;4)ograniczyć kontakty do określonych 
sposobów porozumiewania się na odległość;5)zakazać porozumiewania się na odległość.



Art.113-3.Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie
zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Art.113-4.Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem,
może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności
skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią
rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z
jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych
zarządzeń.

Art.113-5.Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie
kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Art.113-6.Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do
kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także
innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad
dzieckiem.



OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Art.128.Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a wmiarę potrzeby 
także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w 
linii prostej oraz rodzeństwo.

Art.129.§1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a 
wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych –
obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.§2. Krewnych w tym samym 
stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich 
możliwościom zarobkowym i majątkowym.

/…/ 



Art.132.Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje 
dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy 
osoba ta nie jest wstanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie 
od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe 
lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
Art.133.§1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem 
dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że 
dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i 
wychowania.
§2.Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest 
tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
§3.Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka 
pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub 
jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego 
utrzymania się.
/…/



Art.135.§1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb 
uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§2.Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze wstanie 
utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w 
części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku 
świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w 
części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

§3.Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1)świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z 
dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów/…/;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy 
zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3)świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci;

4)świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych;

5)rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31stycznia 2019r. o 
rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

/../



Art.144.§1. Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża 
swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom 
współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w 
stosunku do żony swego ojca, niebędącej jego matką.

§2.Mąż matki dziecka, niebędący jego ojcem, może żądać od dziecka 
świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania i 
utrzymania dziecka, a żądanie jego odpowiada zasadom współżycia 
społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, 
niebędącej matką dziecka.§3.Do obowiązku świadczeń przewidzianego w 
poprzedzających paragrafach stosuje się odpowiednio przepisy 
oobowiązku alimentacyjnym między krewnymi.

Art.144-1. Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku 
alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku 
rodziców względem ich małoletniego dziecka.



Art. 931 § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni 
w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. 

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom 
w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. 

Art. 932 § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. 

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości 
spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego 
małżonkiem, wynosi połowę spadku. 

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. 

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada 
rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. 

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między 
dalszych zstępnych spadkodawcy. 

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział 
spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku. 

Art. 933

§ 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, 
wynosi połowę spadku. 

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi 
spadkodawcy. 



Art. 934

§ 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy 
cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. 

§ 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który 
by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które 
dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. 

§ 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych. 

Art. 9341 . W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, 
spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z 
rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. 

Art. 935 W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, 
powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania 
spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania 
spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy 
ustawowemu. 

/…/



Art. 938. Dziadkowie spadkobiercy, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie 
mogą otrzymać należnych im środków utrzymania od osób, na których 
ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od 
spadkobiercy nie obciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w 
stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. 
Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że 
zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości 
jednej czwartej części swojego udziału spadkowego. 

/…/



WAŻNOŚĆ TESTAMENTU

Art. 945 § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i 
wyrażenie woli; 

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby 
spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu 
tej treści; 

3) pod wpływem groźby. 

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się 
powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym 
interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po 
upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku. 



DZIADKOWIE POMINIĘCI W DZIEDZICZENIU TESTAMENTOWYM

Art. 966 . Gdy na mocy testamentu spadek przypadł spadkobiercy nie 
obciążonemu ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym względem 
dziadków spadkodawcy, dziadkowie, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie 
mogą otrzymać środków utrzymania od osób, na których ciąży ustawowy 
obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy środków 
utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału 
spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w 
ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną 
odpowiadającą wartości jednej czwartej części swego udziału 
spadkowego. 



WYDZIEDZICZENIE

Art. 1008

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli 
uprawniony do zachowku: 

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 

Art. 1009

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. 

Art. 1010

§ 1. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. 

§ 2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, 
gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

Art. 1011

Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. 


