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PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO Z 1987 R.

Praca niniejsza jest ściśle dostosowana, jako podręcznik, do wymagań dydaktyki uni‐
wersyteckiej. Zawarte w niej rozważania obejmują wykładnię obowiązujących w dzie‐
dzinie prawa rodzinnego ustaw (przede wszystkim kodeksu rodzinnego i opiekuńcze‐
go) oraz zasadnicze dla tej wykładni problemy z zakresu wiedzy teoretycznej, ze wska‐
zaniem występujących niejednokrotnie rozbieżności poglądów. Ze względu na taki za‐
kres pracy z bogatej literatury przedmiotu zostały wybrane – i zawarte na wstępie
każdego rozdziału – jedynie pozycje podstawowe albo szczególnie charakterystyczne
lub nowatorskie. W szerszym (choć także ograniczonym) zakresie zostało powołane
orzecznictwo Sądu Najwyższego. Po pierwsze dlatego, że orzecznictwo to stało się –
jak to podkreślono w uzasadnieniu projektu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego –
„faktycznym współtwórcą” polskiego prawa rodzinnego. Po drugie w tym celu, aby
student tę szczególną rolę orzecznictwa w pełni sobie uświadomił. Zawarte w pod‐
ręczniku rozważania są ponadto tak ujęte, aby student, ucząc się, musiał korzystać także
z kodeksu – nie sposób bowiem opanować prawa stanowionego tylko ze źródła po‐
średniego, jakim jest podręcznik.

Przewodnią myślą podręcznika jest takie jego ujęcie, aby uczący się mógł możliwie
łatwo wyodrębnić z całej masy informacji poszczególne problemy jurydyczne i uświa‐
domił sobie, że wprawdzie prawo rodzinne jest bardziej aniżeli pozostałe działy prawa
cywilnego przesycone założeniami ideowymi i społecznymi, ale jest także bogatym
zbiorem konstrukcji i ujęć z zakresu dogmatyki prawa. Dotychczasowe doświadczenie
uczy bowiem, że studenci, pozostając pod wpływem ideowej treści prawa rodzinnego,
nie dostrzegają jego jurydycznej treści, a o swym błędzie przekonują się w terminie
spóźnionym (na egzaminie). Temu celowi ma m.in. służyć podział poszczególnych
paragrafów na punkty oznaczone liczbą rzymską, tytuły bowiem tych punktów z reguły
wskazują na problemy (pytania) egzaminacyjne.

Systematyka podręcznika jest tradycyjna. Konieczne wiadomości zostały w nim za‐
mieszczone w porządku odpowiadającym kolejności uregulowań kodeksowych. Całość
materiału została podzielona na rozdziały, te na paragrafy, a paragrafy – jak już za‐
znaczono – na tytułowane punkty. Od tego tradycyjnego schematu występują jednak
w podręczniku pewne odstępstwa, z których główne polegają na tym, że zostały wy‐
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odrębnione w oddzielny rozdział (drugi) zasady ochrony praw rodzinnych, przede
wszystkim zaś zasady wspólne dla wszystkich spraw sądowych, w których zaintereso‐
wani dochodzą swego stanu cywilnego. Ta problematyka była dotychczas traktowana
po macoszemu, co sprawiało, że student nie miał wizji tego, iż przeważająca część spraw
o prawa rodzinne niemajątkowe – tak małżeńskich, jak i mających za przedmiot po‐
chodzenie dziecka – ma wspólny mianownik. W ramach ochrony praw rodzinnych
zostały też omówione takie kategorie, jak sąd opiekuńczy i sąd rodzinny; został przy
tym położony nacisk na niektóre zasady prawa procesowego i na to, aby student wyrobił
sobie skrystalizowaną wizję procesu rodzinnego oraz rodzinnego postępowania nie‐
procesowego. Z podobnych przyczyn zostały w tymże rozdziale przedstawione wspólne
dla władzy rodzicielskiej i opieki działające u nas placówki opiekuńcze (placówki opie‐
kuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).

W podręczniku występują także dalsze odstępstwa od systematyki kodeksu. Do naj‐
ważniejszych należą: 1) skupienie w jednym rozdziale (V) wszystkich instytucji pro‐
wadzących do ustania małżeństwa (unieważnienie, rozwód, śmierć) lub mających z tym
ustaniem praktyczny związek (ustalenie nieistnienia małżeństwa); 2) zawarcie – także
w jednym rozdziale (VIII) – całości problematyki alimentacyjnej, o której kodeks ro‐
dzinny i opiekuńczy mówi w różnych miejscach. Wydaje się, że takie ujęcie pozwoli
uczącemu się na lepsze zrozumienie tych instytucji.

Jerzy Ignatowicz



PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO

Niniejszy podręcznik jest kontynuacją dzieła Profesora Jerzego Ignatowicza, opartą na
trzech pierwszych wydaniach „Prawa rodzinnego”. Podręcznik wydawany w latach
1987–1996 zyskał uznanie studentów prawa, prawników – praktyków i pracowników
naukowych. Profesor Jerzy Ignatowicz miał ogromny wpływ na kształt, treść, wykład‐
nię oraz stosowanie polskiego prawa rodzinnego jako uczony, sędzia Sądu Najwyższego
oraz ekspert komisji ustawodawczych. Aby umożliwić poznanie prawniczych poglą‐
dów Profesora – wybitnego znawcy prawa rodzinnego i opiekuńczego – podjąłem się
aktualizacji następnych wydań podręcznika w 2000 r. (IV wydanie) i w 2001 r. (V wy‐
danie).

Kolejne nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz zmiany innych ustaw
wymagały tak obszernych uzupełnień i licznych aktualizacji treści podręcznika, że
uzasadniona stała się formuła współautorstwa (I wydanie – 2005 r.; II wydanie – 2006 r.;
III wydanie – 2010; IV wydanie – 2012 r.). Obecne, piąte wydanie podręcznika, uka‐
zujące się po 20 latach od III wydania z 1996 r. (z 1987 r.), które po raz ostatni aktu‐
alizował Profesor Jerzy Ignatowicz, uwzględnia dwadzieścia sześć nowelizacji kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, wyroki Trybunału Konstytucyjnego oddziałujące na treść
unormowań kodeksu oraz zmiany pozakodeksowych unormowań dotyczących spraw
rodzinnych z lat 1975–2016.

Profesor Jerzy Ignatowicz omówił trzy pierwsze nowelizacje kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego z lat 1975, 1986 i 1995, w przygotowaniu których uczestniczył. Stwier‐
dził przy tym, iż „należy liczyć się z dalszymi korektami kodeksu” i wskazywał kierunki
pożądanych zmian. Nigdy natomiast nie sformułował opinii o potrzebie zastąpienia
obowiązującego kodeksu nową ustawą i nie proponował przeniesienia unormowań
prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego, uznając je za „wyspecjalizowaną część” pra‐
wa cywilnego. Takie stanowisko zajmował Profesor nie tylko jako uczony, lecz także
jako sędzia stosujący prawo.

Po trzech pierwszych nowelizacjach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego omówionych
przez Profesora Jerzego Ignatowicza nastąpiły dwadzieścia trzy kolejne nowelizacje.
Pierwotna treść podręcznika musiała więc ulec obszernym zmianom. Aktualizując



24 Przedmowa do wydania piątego

i uzupełniając pierwotny tekst napisany przez Profesora Jerzego Ignatowicza, zacho‐
wałem sformułowane przez Niego wnioski interpretacyjne i oceny prawa nadal aktu‐
alne mimo zmian ustawodawstwa. Układ treści podręcznika i jej podział na poszcze‐
gólne rozdziały został utrzymany z konieczną korektą i uzupełnieniem podrzędnymi
jednostkami redakcyjnymi (między innymi dodany został fragment poświęcony eu‐
ropejskiemu kontekstowi polskiego prawa rodzinnego). Przysposobienie nadal jest
omawiane w rozdziale VI zatytułowanym „Macierzyństwo i ojcostwo”. Profesor Jerzy
Ignatowicz lapidarnie ujmował jego istotę, mówiąc, iż przysposobienie „polega na
tworzeniu między przysposabiającym (przysposabiającymi) a przysposobionym ta‐
kiego stosunku prawnego, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem”. W obecnym
wydaniu podręcznika znacznie poszerzone i częściowo zmienione zostało natomiast
omówienie pojęć rodziny i powiązań rodzinnych, niejednolicie ujmowanych w usta‐
wodawstwie – w przepisach Konstytucji, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz
w odrębnych ustawach dotyczących spraw rodziny. Należało przy tym uwzględnić
zróżnicowanie poglądów społecznych, opinii doktrynalnych i rozstrzygnięć sądowych
odnoszących się do pojmowania więzi rodzinnych, w szczególności wobec wzrostu
liczby nieformalnych związków partnerskich i tzw. rodzin rekonstruowanych, two‐
rzonych przez rozwiedzionych małżonków z kolejnymi partnerami i z dziećmi pocho‐
dzącymi z obu związków. Istotnych zmian wymagało ponadto dotychczasowe opra‐
cowanie problematyki stanu cywilnego i dochodzenia praw stanu cywilnego. Koniecz‐
ne bowiem stało się uwzględnienie unormowań nowego prawa o aktach stanu cywil‐
nego z 2014 r. w powiązaniu z wcześniejszymi zmianami prawa filiacyjnego (wraz
z przepisami dotyczącymi ukształtowania nazwiska dziecka) oraz małżeńskiego prawa
osobowego (w zakresie regulacji odnoszących się do nazwiska małżonków i unieważ‐
nienia małżeństwa z powodu wad oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński).

Oryginalnym wkładem Profesora Jerzego Ignatowicza w nauczanie prawa rodzinnego,
oprócz uwzględnienia w szerokim zakresie prawa procesowego i orzecznictwa sądo‐
wego, jest włączenie do wykładu prawa rodzinnego zagadnień prawa dotyczącego ro‐
dziny. Jego omówienie zawiera przede wszystkim rozdział II, zatytułowany „Ochrona
praw rodzinnych”.

W niniejszym wydaniu podręcznika wyodrębniona została charakterystyka kolejnych
(dwudziestu sześciu) nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przypadków
derogującej wykładni przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanej przez
Trybunał Konstytucyjny i ewolucji prawa dotyczącego rodziny. Poznanie genezy oraz
przebiegu zmian prawa rodzinnego (i prawa dotyczącego rodziny) powinno ułatwić
zrozumienie i ocenę instytucji prawnych lub ich elementów omawianych w dalszym
toku wykładu.

Kontynuując metodę wykładu obraną przez Profesora Jerzego Ignatowicza, polegającą
na ukazywaniu również praktycznych aspektów prawa materialnego, odsyłam do
unormowań prawa procesowego i orzecznictwa. Piśmiennictwo zostało wskazane
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przede wszystkim w ogólnej prezentacji (§ 2) i w szczegółowych zestawieniach za‐
mieszczonych na początku każdego rozdziału. Ponadto w nowych fragmentach pod‐
ręcznika znalazły się bieżące odesłania do literatury. Między unormowaniami prawa
rodzinnego zachodzą wielokierunkowe wzajemne powiązania, a z prawem rodzinnym
w funkcjonalnym związku pozostaje obszerne prawo dotyczące rodziny. Dlatego w to‐
ku wykładu pojawia się, częściej niż w omawianiu problematyki innych działów prawa
cywilnego, potrzeba wewnętrznych odesłań do odpowiednich fragmentów podręcz‐
nika. Takie tekstowe „linki” dookreślają szerszy prawny kontekst omawianego zagad‐
nienia, ograniczając przy tym powtórzenia. Wyszukiwanie fragmentów podręcznika
wskazywanych w odsyłaczach powinno ułatwić powoływanie w nich, oprócz numeracji
podstawowych jednostek redakcyjnych, także numerów bocznych mniejszych frag‐
mentów tekstu.

Tezy i informacje mające istotne znaczenie są zaznaczone pogrubioną czcionką. Frag‐
menty podręcznika będące uzupełnieniem zasadniczego toku wykładu zostały sfor‐
matowane z zastosowaniem małej czcionki. Redakcja Wydawnictwa zaproponowała
dodatkowe oznaczenia w postaci piktogramów.

Obecne, piąte wydanie podręcznika uwzględnia stan prawny z 1 października 2016 r.

Mirosław Nazar



Rozdział I

RODZINA I PRAWO RODZINNE

Literatura: Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?, Materiały
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 r. w Kato‐

wicach, red. B. Czech, Katowice 1997; B. Dobrzański, Kodeks rodzinny i opiekuńczy a kodeks cywil‐
ny, SC 1966, nr 7; F. Dziedzic, Krąg rodziców i dzieci uprawnionych do posiadania Karty Dużej Rodziny
a konstytucyjna zasada równości wobec prawa, SP 2015, z. 3; P. Fiedorczyk, Prawo opiekuńcze w pra‐
cach nad unifikacją prawa cywilnego w Polsce w latach 1945–1946, KPP 2005, z. 3; S. Grobel, J.M.
Łukasiewicz, R. Łukasiewicz, J. Wiktor, Instytucje prawa rodzinnego, red. J.M. Łukasiewicz, Warszawa
2014; S. Grzybowski, O rzeczywistej i rzekomej nowoczesności rozwiązań zastosowanych w polskim
kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w: Prace z prawa cywilnego wydane dla uczczenia pracy naukowej
Profesora Józefa Stanisława Piątowskiego, Wrocław 1985; tenże, Z problematyki usytuowania prawa
rodzinnego w systemie prawa cywilnego (zagadnienia przepisów części ogólnej oraz oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński), w: Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiąt‐
kowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, Studia Iuridica, t. 21, Warszawa 1994; J. Haberko,
Dziadkowie – wnuki. Osobista więź prawnorodzinna i relacja prawnospadkowa, RPEiS 2012, z. 3;
J. Haberko, A. Agaciak, Współczesne wyzwania prawa rodzinnego w kontekście problemu zmiany
płci, w: Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej
rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015; E. Holewińska-Łapińska,
Uwagi na temat przedstawionego w „Zielonej Księdze” usytuowania prawa rodzinnego w przyszłej
kodyfikacji, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi
Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, t. 2, War‐
szawa 2009; taż, Samodzielność kodeksowa prawa rodzinnego, w: Prawo cywilne – stanowienie, wy‐
kładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ig‐
natowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015; J. Ignatowicz, Kilka uwag o przyszłych zmianach kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, w: Prace cywilistyczne (poświęcone profesorowi J. Winiarzowi), Warszawa
1990; S. Kaleta, Teoretyczne i praktyczne znaczenie sporu o miejsce prawa rodzinnego w systemie
praw, SC 1969, nr 13–14; M. Kosek, Pojęcie rodziny w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym i negatywne
skutki jej redefinicji w wybranych aktach prawnych, w: W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci
Profesor Wandy Stojanowskiej, red. M. Kosek, J. Słyk, Warszawa 2008; M. Łączkowska, Kilka uwag
na temat nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanych w ostatniej dekadzie, w: Kodeks
rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, red. M. Andrzejewski, Acta Iuris Stetinensis 6, Ze‐



28 Rozdział I. Rodzina i prawo rodzinne

szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 821, Szczecin 2014; J. Mazurkiewicz, M. Zaporowska,
Z. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, Wieniec laurowy dla Profesora Jerzego Ignatowicza (pięć prawniczych
miniatur), w: Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia
setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015; A. Mączyński,
Nowa regulacja międzynarodowego prawa rodzinnego, w: Rozprawy prawa prywatnego oraz nota‐
rialnego. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dań‐
ko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014; P. Mostowik, Jak nie ujednolicać międzyna‐
rodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego, czyli o projektach rozporządzeń unijnych do‐
tyczących majątkowych ustrojów małżeńskich i skutków związków partnerskich, Europejski Przegląd
Handlowy 2011, nr 11; tenże, Kwestie kompetencji Unii Europejskiej oraz warunków pomocniczości
i proporcjonalności prawodawstwa unijnego na tle projektów rozporządzeń o jurysdykcji, prawie właś‐
ciwym i skuteczności zagranicznych orzeczeń w majątkowych sprawach małżeńskich i partnerskich,
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2001, nr 3; M. Nazar, Problemy nowe‐
lizacji prawa rodzinnego, Rejent 2005, nr 9; tenże, O znaczeniu adekwatnego rekonstruowania zasad
prawa rodzinnego, w: Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla
uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015; Prawa
rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych, Materiały Krajowej Konferencji
Naukowej, Toruń, 22–23 października 1998, red. T. Jasudowicz, Toruń 1999; Prawa rodziny – prawa
w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Zbiór dokumentów, tłum. i oprac. T. Jasudowicz,
Toruń 1999; Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Orzecz‐
nictwo strasburskie, wybór i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 1999; Z. Radwański, Miejsce prawa rodzin‐
nego w systemie prawa, PiP 2008, z. 1; Z. Radwański, Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, w:
Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łącz‐
kowska, A.N. Szulz, Toruń 2008; Z. Radwański, Zmiany konstytucji PRL dotyczące rodziny, RPEiS
1977, z. 2; tenże, Kodeks cywilny a prawo regulujące zagadnienia rodziny, ZNIBPS 1983, nr 19–29;
tenże, Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, PiP 2008, z. 1 Problemy kodyfikacji prawa ro‐
dzinnego, w: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci W. Czachórskiego, Warszawa
1985; tenże, Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. I, Prawo rodzinne, red. M. Safjan;
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i stosunki rodzinnoprawne, w: System pr. pryw. (11), rozdz. II; tenże,
Rodzina i prawo rodzinne – współczesne i przyszłe dylematy polskiego ustawodawcy (100-lecie urodzin
Profesora Jerzego Ignatowicza), w: Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pa‐
miątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin
2015; T. Sokołowski, Pojęcie europejskiego prawa rodzinnego, w: Z zagadnień prawa rodzinnego i re‐
jestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007; W. Stojanowska, M. Safjan, Euro‐
pejskie standardy prawne a polskie prawo rodzinne, Jurysta 1996, nr 4; A. Szlęzak, Prawnorodzinna
sytuacja pasierba, Poznań 1985; A.N. Schulz, O współczesnych dylematach tworzenia międzynarodo‐
wych standardów Rady Europy dotyczących relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, w: Acta Iuris Steti‐
nensis 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, nr 821; A. Sylwestrzak, Konwencja
o prawach osób niepełnosprawnych a unormowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w: Acta Iuris
Stetinensis 6, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, nr 821; B. Walaszek, Dobro dziec‐
ka jako przesłanka niektórych uregulowań w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, SP 1970, nr 26–27;
R. Zegadło, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego i jej działalność ze szczególnym uwzględnieniem
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prawa rodzinnego, w: Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk,
Lublin 2005.

§ 1. Rodzina i powiązania rodzinne

I. Rodzina – II. Powiązania rodzinne i więzi podobne do rodzinnych

I. Rodzina

 Termin: „prawo rodzinne” wskazuje jednoznacznie na to, że ten dział prawa zajmuje
się rodziną, ściślej – stosunkami prawnymi, jakie wynikają z jej istnienia i funkcjono‐
wania; zarówno stosunkami wewnątrz rodziny, jak i z osobami trzecimi, zarówno nie‐
majątkowymi, jak i majątkowymi. To sprawia, że podstawową kategorią tego działu
prawa jest rodzina. Jest to wprawdzie przede wszystkim zjawisko socjologiczne, ale jest
ono także w nie mniejszym stopniu przedmiotem zainteresowania prawa. To zainte‐
resowanie nie zawsze było jednakowe.

Różnie także pojmowano w rozwoju historycznym samo pojęcie rodziny. W szczegól‐
ności niejednakowo był ujmowany krąg osób wchodzących do grupy rodzinnej.
Z chwilą gdy zaczęły się rozpadać szersze związki, zwane rodami, miejsce ich zajęła
rodzina w sensie związków krwi wiążących jej członków bez względu na stopień po‐
krewieństwa, a więc tak dalece, jak to tylko dało się wykazać. W skład rodziny w takim
znaczeniu wchodzili więc nie tylko rodzice i dzieci, ale także dalsi krewni (dziadkowie,
wnuki, stryjowie). Wzajemne stosunki w ramach takiej rodziny, zwanej rodziną wielką,
a także poczucie przynależności do niej były bardzo żywe. Reminiscencją tego były
np. przepisy kodeksu cywilnego francuskiego, które przewidywały dziedziczenie mię‐
dzy krewnymi aż do 12. stopnia (art. 755).

 Z czasem więzy (uczuciowe, gospodarcze) łączące rodzinę wielką zaczęły słabnąć,
a żywe stosunki zachowały się tylko między najbliższymi krewnymi, przede

wszystkim tymi, którzy pozostawali we wspólnym gospodarstwie. To doprowadziło do
wytworzenia się, jako komórki żywej, tzw. rodziny małej, tzn. związku złożonego
z małżonków i ich dzieci. Z tej przyczyny kodeks rodzinny i opiekuńczy, stanowiąc
o rodzinie, odnosi się przede wszystkim do rodziny małej (zob. art. 23 i 27 k.r.o.)
i w zasadzie z tym tylko pojęciem łączy swoje unormowania. Do pojęcia rodziny
w szerszym zakresie nawiązują tylko nieliczne jego przepisy. Są to przede wszystkim
przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi (art. 128 k.r.o.); podobnie
art. 149 § 2 k.r.o., dotyczący krewnych, spośród których należy powołać opiekuna
dziecka, uwzględnia także dalszych krewnych, w zasadzie bez ograniczenia.
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 W związku z powyższym ujęciem rodziny przez kodeks rodzinny i opiekuńczy wyma‐
gają wyjaśnienia dwie kwestie: 1) sposobu powstania rodziny oraz 2) jej składu oso‐
bowego.

Gdy chodzi o pierwsze zagadnienie, to każdy ustawodawca musi przede wszystkim
rozstrzygnąć, czemu dać pierwszeństwo: czy faktycznemu funkcjonowaniu związku
złożonego z rodziców i dzieci, czy też przesłankom formalnym. Na rzecz pierwszego
systemu można by przytoczyć ten argument, że w razie jego przyjęcia (rodziny fak‐
tyczne) stan prawny pokrywałby się z istniejącą rzeczywistością. Jednakże ze względu
na doniosłe znaczenie rodziny, tak dla zainteresowanych jednostek, jak i dla społe‐
czeństwa (o czym niżej), a także z uwagi na poglądy religijne poszczególnych społecz‐
ności, przyjmuje się system drugi. Tak też czyni kodeks rodzinny i opiekuńczy, gdyż
w świetle jego przepisów rodziną jest podstawowa komórka społeczna, której po‐
wstanie jest sformalizowane; powstaje ona na skutek zawarcia przez kobietę i męż‐
czyznę małżeństwa (zob. zwłaszcza art. 23 i 27 k.r.o.).

 Związki faktyczne (konkubinat; związek partnerski) nie stanowią rodziny w rozu‐
mieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zob. § 8a, I). Konkubenci mogą nato‐
miast wspólnie wykonywać władzę rodzicielską nad ich małoletnimi dziećmi (art. 107
§ 1 k.r.o.). Każde z rodziców pozostaje jednak w odrębnym stosunku władzy rodzi‐
cielskiej, a między konkubentami z racji „wspólnego” wykonywania władzy rodziciel‐
skiej nie powstaje stosunek prawnorodzinny. Rodzina według unormowań kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego kształtuje się zasadniczo wskutek powstania więzi mał‐
żeństwa i najbliższego pokrewieństwa między rodzicami i dziećmi, które może zostać
zastąpione więzią z przysposobienia (rodzina mała), a w szerszym znaczeniu – z po‐
wiązań wynikających z dalszego pokrewieństwa i powinowactwa (rodzina duża, wie‐
lopokoleniowa). Faktyczne pożycie w konkubinacie (związku partnerskim) i więź
bliskości z niego wynikająca mogą być natomiast traktowane w odrębnych przepisach
jako równoważne ze sformalizowanymi więziami rodzinnymi w niektórych praw‐
nych aspektach (w kwestii powiązań rodzinnych i quasi-rodzinnych zob. niżej pkt II).

 Konstytucja nie definiuje pojęcia rodziny, chociaż normuje szereg kwestii dotyczą‐
cych rodziny i życia rodzinnego (zob. np. art. 18, 33 ust. 1, 47, 48, 53, 71 Konstytucji).
Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny (wyroku z dnia 12 kwietnia 2011 r., SK 62/08,
OTK-A 2011, nr 3, poz. 22) przepisy konstytucyjne nie stwarzają podstawy do odstą‐
pienia od powszechnego znaczenia pojęcia rodziny i jej postaci, jakie ukształtowały się
w języku polskim. Za „rodzinę” w znaczeniu przyjmowanym w Konstytucji według
Trybunału Konstytucyjnego należy zatem uznać „każdy trwały związek dwóch lub
więcej osób, składający się z co najmniej jednej osoby dorosłej i dziecka, oparty na
więzach emocjonalnych, prawnych, a przeważnie także i na więzach krwi. Rodzina
może być «pełna», w tym «wielodzietna» lub «niepełna». Rodzina «pełna» składa się
z dwojga osób dorosłych pozostających we wspólnocie domowej i związanych więzami
uczuciowymi oraz wychowywanego przez nie wspólnego dziecka (dzieci). Rodzinę
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«niepełną» tworzy natomiast jeden dorosły i wychowywane przez niego dziecko (dzie‐
ci)”. Związki faktyczne niebędące małżeństwem, według Trybunału Konstytucyjne‐
go, korzystają także z konstytucyjnej ochrony rodziny, a w szczególności wskazanej
w art. 71 Konstytucji.

 Z powyższych ustaleń nie wynika niezgodność unormowań kodeksu rodzinnego i opie‐
kuńczego, wąsko ujmujących pojęcie rodziny, z przepisami Konstytucji. Regulacje
kodeksowe w kwestii rodziny zostały zawężone zasadniczo do tych więzi osobowych,
które według ustawodawcy mają szczególnie istotne znaczenie społeczne. Więź fak‐
tycznego partnerstwa życiowego za taką w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie
została uznana. Natomiast odrębne ustawy ze względu na ich cele mogą inaczej, aniżeli
wynika to z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, definiować rodzinę i szerzej ujmować
„życie rodzinne”. Takie unormowania nie powinny jednak prowadzić, chociażby
pośrednio, do osłabienia trwałości więzów rodzinnych, preferując we wspieraniu
materialnym i przyznawaniu ulg finansowych rodziny niepełne i wychowywanie dzie‐
ci przez jednego tylko rodzica albo nawet przez oboje rodziców, ale niepozostających
w związku małżeńskim. Regulacje, o których mowa, mogłyby bowiem motywować do
niezawierania związków małżeńskich lub ich rozwiązywania albo skłaniać do pozoro‐
wania faktycznego rozpadu więzi między małżonkami (zob. np. uzasadnienie wyroku
z dnia 12 kwietnia 2011 r., SK 62/08). W wyroku z dnia 18 maja 2005 r., K 16/04, OTK-A
2005, nr 5, poz. 51, Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (w pierwotnym brzmieniu –
Dz. U. Nr 228, poz. 2255), które przyznawały dodatek do zasiłku rodzinnego rodzicowi
niepozostającemu w związku małżeńskim lub pozostającemu w separacji orzeczonej
przez sąd, jeżeli złożył oświadczenie, że drugi rodzic nie uczestniczy w wychowywaniu
dziecka.

 Pojęcie rodziny w odrębnych ustawach zależnie od przyjętych w nich założeń i wyznaczonych celów
bywa ukształtowane zarówno w powiązaniu z więzią małżeńską, jak i z uwzględnieniem tylko fak‐
tycznego związku osób, z zastrzeżeniem ewentualnie wymogu wspólnego zamieszkiwania i gospo‐
darowania albo także – wychowywania i utrzymywania wspólnego dziecka lub wspólnych dzieci.

W rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 163 z późn. zm.) rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w fak‐
tycznym związku (art. 6 pkt 14 u.p.s.), wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a osobą samotną
jest osoba samotnie gospodarująca niepozostająca w związku małżeńskim i nieposiadająca wstępnych
ani zstępnych (art. 6 pkt 9 u.p.s.). Rodzinę uprawnioną do świadczeń z pomocy społecznej tworzą
więc w szczególności konkubenci wspólnie zamieszkujący i gospodarujący.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 785)
posługuje się pojęciem rodziny wielodzietnej, w której – według ustawy – rodzic (rodzice) lub
małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku
życia, a gdy dziecko uczy się – w wieku do ukończenia 25. roku życia lub bez ograniczeń wiekowych
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w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu nie‐
pełnosprawności (art. 4 ust. 1 u.K.D.R.). Członkami rodziny wielodzietnej są: rodzic (rodzice), mał‐
żonek rodzica i dziecko (art. 4 ust. 2 u.K.D.R.). Rodzinę wielodzietną mogą więc tworzyć nie tylko
małżonkowie, ale również konkubenci. Oboje konkubenci wraz z dziećmi będą jednak rodziną
wielodzietną tylko wtedy, gdy mają na utrzymaniu przynajmniej troje wspólnych dzieci. Jeżeli
natomiast związek konkubencki istniał między partnerami, mającymi mniej niż troje wspólnych
dzieci, to nawet, gdyby zarazem jeden z partnerów miał na utrzymaniu troje lub więcej własnych
dzieci (z poprzednich związków), rodzinę wielodzietną tworzyłby tylko on (jego partner nie miałby
prawa do uzyskania Karty Dużej Rodziny; zob. art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 u.K.D.R.). Ustawa
preferuje więc wsparcie dla rodzin wielodzietnych opartych na związku małżeńskim. Rodzinę
wielodzietną tworzą bowiem małżonkowie, jeżeli przynajmniej jedno z nich ma na utrzymaniu
troje własnych dzieci, i to nawet wtedy, gdy nie utrzymują żadnego wspólnego dziecka; w takim
wypadku „bezdzietny” małżonek rodzica trojga dzieci również otrzymuje Kartę (zob. art. 4 ust. 1 i 2
oraz art. 11 ust. 1 u.K.D.R.).

Przedstawioną językową wykładnię przepisów przyjętą w praktyce przez organy administracji sa‐
morządowej (Kartę Dużej Rodziny wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta – art. 3 w zw. z art. 9
u.K.D.R.) zakwestionował ostatnio WSA w Bydgoszczy (II SA Bd 56/16; zob. http:// www. rp. pl/
Rodzina/ 304299897- Gminy- odmawiaja- Karty- duzej- rodziny- konkubentom- jesli- nie- maja-
wspolnych- dzieci. html; dostęp: 29.04.2016). Zdaniem tego Sądu trudno uznać, iż nie tworzą rodziny
wielodzietnej partnerzy z nieformalnego związku mający na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje
dzieci, ale mniej niż troje wspólnych dzieci. Wydaje się jednak, że celowa byłaby nowelizacja ustawy
o Karcie Dużej Rodziny harmonizująca występujące w niej pojęcie rodziny z pojęciem rodziny two‐
rzonej przez partnerów z nieformalnego związku, przyjętym w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o po‐
mocy państwa w wychowywaniu dzieci (zob. niżej). Są to bowiem akty prawne normujące podobne
sprawy z tej samej dziedziny wsparcia rodzin mających dzieci, które są utrzymywane przez rodziców.

W kwestii uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie przyznawanych im
Kart Dużej Rodziny zob. § 2, II i § 3, IV.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)
określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500 zł na dziecko)
zawiera jeszcze inną definicję rodziny. Termin rodzina używany jest w przepisach ustawy, o której
mowa, jak stanowi art. 2 pkt 16 u.p.p.w.dz., do oznaczenia następujących członków rodziny: mał‐
żonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujących wspólnie z tymi
osobami, pozostających na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także
dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu nie‐
pełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do
członków rodziny według tego samego przepisu (art. 2 pkt 16) nie zalicza się natomiast dziecka
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie
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z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących
w separacji albo żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obyd‐
wojga rodziców. Za osobę samotną wychowującą dziecko ustawa uznaje pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwie‐
dzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 2 pkt 13
u.p.p.w.dz.). Według ustawy rodziną mogą więc być wspólnie mieszkający z dziećmi pozostającymi
na utrzymaniu, zarówno małżonkowie, jak i konkubenci, ale konkubenci tylko wtedy, jeżeli wy‐
chowują wspólnie co najmniej jedno wspólne dziecko. Jeżeli konkubenci wychowują dzieci, z któ‐
rych żadne nie jest ich dzieckiem wspólnym, to według ustawy – odmiennie niż w wypadku rodziców
pozostających w związku małżeńskim – każde z nich będzie traktowane jak osoba samotnie wy‐
chowująca dziecko i tylko z tym własnym dzieckiem (dziećmi) będzie tworzyć rodzinę (wniosek
z zestawienia art. 2 pkt 13 u.p.p.w.dz. i art. 2 pkt 16 u.p.p.w.dz.). Ponieważ świadczenie wychowawcze
przysługuje „na dziecko w rodzinie” (art. 5 ust. 1 u.p.p.w.dz.), a na pierwsze dziecko tylko wtedy,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza określonej w ustawie kwoty progowej
(800 zł; art. 5 ust. 3 u.p.p.w.dz.), to w wypadku rodzin zwanych potocznie zrekonstruowanymi
(„patchworkowymi”), złożonych z partnerów i ich dzieci pochodzących z poprzednich związków
każdego z nich lub także dzieci wspólnych z obecnego związku, zakres praw do świadczenia wycho‐
wawczego będzie zależeć w szczególności od charakteru związku łączącego rodziców.

W kwestii nabycia i zachowania prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego funkcji zob. też § 2,
III, nb 70 i § 3, IV, nb 133.

Europejski Trybunał Praw Człowieka, interpretując i stosując art. 8 EKPCz gwaran‐
tujący każdemu prawo do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego i mieszkania,
uwzględnia także faktyczne więzi osobiste partnerów, i to nawet tej samej płci (zob.
np. X, Y, Z przeciwko Wielkiej Brytanii, orzeczenie z dnia 22 kwietnia 1997 r., skarga
nr 21830/93; Karner przeciwko Austrii, orzeczenie z dnia 26 lipca 2003 r., skarga
nr 40016/98).

 Gdy chodzi o skład osobowy rodziny, to stwierdzić przede wszystkim należy, że
rodzinę tworzą już sami małżonkowie od chwili zawarcia związku małżeńskie‐

go; małżeństwo bezdzietne jest więc także rodziną. W skład rodziny wchodzą dalej
wspólne dzieci małżonków, ale tylko małoletnie, a spośród pełnoletnich te, które się
jeszcze nie usamodzielniły. W naszej praktyce społecznej znajduje to wyraz przede
wszystkim w tym, że dzieci te nadal, mimo uzyskania pełnoletności, zamieszkują z ro‐
dzicami; dla dalszego prawidłowego kształtowania osobowości młodych ludzi ma to
szczególne znaczenie. Na równi ze wspólnymi dziećmi małżonków są z omawianego
punktu widzenia traktowane dzieci przez nich przysposobione, one więc także wchodzą
w skład rodziny.

 Nie należą do rodziny natomiast, według innego poglądu, dzieci jednego z małżonków,
choćby były w rodzinie przez nich założonej wychowywane, a także dzieci wzięte na
wychowanie, lecz nieprzysposobione (tzw. wychowańcy). Wydaje się, że ten biolo‐
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Prof. dr hab. Jerzy Ignatowicz (1914–1997) – wybitny prawnik i znawca prawa 
cywilnego, rodzinnego i spółdzielczego, profesor UMCS w Lublinie i dr h.c. UMCS, 
sędzia Sądu Najwyższego, członek Rady Legislacyjnej i Komisji do spraw Reformy 
Prawa Cywilnego, autor i współautor licznych publikacji, w szczególności: Sys-
temu prawa cywilnego, Systemu prawa rodzinnego i opiekuńczego, podręczni-
ków akademickich, komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego oraz prawa spółdzielczego. 

Prof. dr hab. Mirosław Nazar – kierownik Katedry Prawa Cywilnego UMCS, autor 
publikacji z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego i lokalowego; od 1997 r. do 
2002 r. członek zespołu prawa rodzinnego Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Cywil-
nego, a w latach 2002–2006 członek KKPC i przewodniczący jej zespołu proble-
mowego prawa rodzinnego.

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego 
Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie wydanie 
zaktualizowane przez samego Profesora – w 1996 r., a dwa następne uaktual-
nione wydania – w latach 2000 i 2001. Kolejne nowelizacje Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego oraz zmiany innych ustaw spowodowały konieczność opraco-
wania podręcznika w zmienionej postaci (I wydanie – 2005 r.; II wydanie – 2006 r.; 
III wydanie – 2010 r.; IV wydanie – 2012 r.).

W obecnym piątym wydaniu zostały uwzględnione wszystkie dotychczasowe 
nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z lat 1975–2016 oraz zmiany 
odrębnych unormowań dotyczących spraw rodzinnych. Zawiera ono również 
inne uzupełnienia i zmiany tekstu poprzedniego wydania oraz uwzględnia naj-
nowsze orzecznictwo i literaturę.

W celu ułatwienia śledzenia toku wykładu zostały wprowadzone piktogramy 
wskazujące na charakter wywodów, a także pogrubienie czcionki podkreślające 
ważne partie materiału. Fragmenty podręcznika będące uzupełnieniem za-
sadniczego toku wykładu są sformatowane z zastosowaniem małej czcionki. 
Wewnętrzna numeracja w tekście podręcznika powinna ułatwić odnalezienie 
pojęć ze skorowidza i orientację w odesłaniach.

Jerzy Ignatow
icz, M
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