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SŁOWO WSTĘPNE
Niniejsza publikacja stanowi próbę syntetycznej i zwięzłej prezentacji zespołu norm regulujących problematykę prawa rodzinnego. Książka nawiązuje do wydanej w 2014 r.
monografii pt. Instytucje prawa rodzinnego, w której zawarte informacje zdecydowano
się uaktualnić, zmodyfikować i pogłębić.
Zamieszczone w pracy objaśnienia rysunkowe ujawniają zamierzone ambicje autorów do traktowania niniejszego opracowania jako przystępnej „lektury dla każdego”.
Książka adresowana jest zarówno do osób, które po raz pierwszy stykają się z materią prawa rodzinnego, jak również do tych wszystkich, którzy pragną swą wiedzę
usystematyzować, pogłębić bądź też próbują skomplikowane zagadnienia teoretyczne
dostrzec w ujęciu praktycznym. Nieprzypadkowo pracę wzbogacają liczne objaśnienia
graficzne, wzory dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń, a także wzory pism procesowych z jednoczesnym ich omówieniem w formie krótkich komentarzy. Autorzy
wyeksponowali przy tym liczne zagadnienia związane z problematyką prawa o aktach
stanu cywilnego, procedury cywilnej oraz inne zagadnienia szczególne. Równocześnie
zwrócono uwagę na wiele kontrowersyjnych problemów społeczno-obyczajowych (takich jak zmiana płci, macierzyństwo zastępcze czy też legalizacja związków jednopłciowych), stanowiących przedmiot ożywionych dyskusji wśród specjalistów zajmujących
się wyzwaniami współczesnego prawa.
Źródłem inspiracji dla autorów niniejszej monografii były opracowania akademickie
autorstwa: J. Ignatowicza i M. Nazara, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, M. Andrzejewskiego, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, T. Smyczyńskiego i M. Andrzejewskiego, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020, T. Sokołowskiego, Prawo
rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, J.F. Strzebinczyka, Prawo rodzinne, Warszawa
2016 oraz podręcznik autorstwa G. Jędrejka i A. Zielińskiego, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.
Autorzy pragną w tym miejscu podziękować wszystkim zaangażowanym osobom,
które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji, w tym przede wszystkim
pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Szczególne podziękowania należą się
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Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające

1.1. Człowiek a społeczeństwo
1

stanowi najstarszą grupę społeczną, jaka wykształciła się w sposób naI Rodzina
turalny . Istniała, zanim powstały większe zbiorowości społeczne, jako sprawnie
1

funkcjonująca struktura społeczna, zapewniająca swoim członkom podstawowe potrzeby duchowe, społeczne, intymne oraz materialne.
Oczywiście wraz z rozwojem społeczeństwa następowało formowanie się bardziej złożonych struktur społecznych, niemniej jednak w ramach tych struktur, niezależnie od
osiągniętego poziomu cywilizacyjnego, rodzina zawsze stanowiła element pierwotny
i w dużym zakresie autonomiczny. Jedyne co się zmieniało, to organizacja życia rodzinnego, ponieważ w zależności od kultury i okresu historycznego rodzina mogła się
opierać na modelu patriarchalnym albo matriarchalnym, czy też na modelu monogamicznym albo poligamicznym. Różne były też kryteria przynależności określonych
osób do rodziny, bo choć decydujące znaczenie przypisywano zawsze więzom krwi,
to jednak w zależności od preferowanego modelu rodziny niewykluczone było włączanie do jej grona członków z zewnątrz, czy to poprzez nawiązywanie więzi faktycznych (m.in. poprzez włączanie określonych osób do wspólnoty domowej), czy też więzi
agnatycznych (m.in. poprzez dobrowolne lub przymusowe poddanie określonych osób
arbitralnej władzy zwierzchnika familijnego rodziny)2. Podobnie współcześnie nauka
próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie kryteria powinny decydować o przynależności określonej osoby do rodziny. Oczywiście odpowiedź jest odmienna w zależności od tego, czy mowa jest o rodzinie w ujęciu socjologicznym (faktycznym), czy też
w ujęciu prawnym.
Zgodnie z wyrażanym powszechnie poglądem rodzina stanowi podstawową komórkę
społeczną, co wynika z faktu, że jest to właściwie najmniejszy element każdej struktury
społecznej. W ramach rodziny zachodzą zatem najważniejsze funkcje prokreacyjne
oraz wychowawcze, a także nawiązują się najistotniejsze więzi międzyludzkie o znaczeniu fizycznym, ekonomicznym i emocjonalnym3.
W rodzinie zaspakajane są najbardziej podstawowe potrzeby dorosłego człowieka, takie jak potrzeby towarzyskie, emocjonalne, materialne, rodzicielskie oraz seksualne. Z kolei z punktu widzenia interesów małoletniego dziecka rodzina pozwala
stworzyć optymalne warunki dla narodzin i rozwoju człowieka, który wskutek braku

1
T. Smyczyński [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński,
Warszawa 2014, s. 2.
2
S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 11–12.
3
M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Poznań 2004, s. 17; B.M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, „Forum Pedagogiczne” UKSW 2011/1, s. 230; W. Bokajło,
J. Koperek, Rodzina jako instytucja społeczna z perspektywy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, „Rocznik
Nauk o Rodzinie” 2013/5 (60), s. 63.
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samodzielności w początkowym etapie życia niemowlęcego wymaga zaangażowania
chociażby jednego z rodziców w proces opiekuńczy oraz wychowawczy4.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że pojęcie rodziny nawiązuje do pierwotnej
funkcji rodzicielskiej, co należy rozumieć w ten sposób, że słowo to pochodzi przecież
od czasownika „rodzić”5. Innymi słowy, od zawsze dostrzegano wartość rodziny, w ramach której większe było przyzwolenie na kontakty seksualne dwóch osób o odmiennej płci z uwagi na optymalne warunki wychowawcze dla dzieci zrodzonych w wyniku
tych kontaktów. Wprawdzie współcześnie obserwowany rozwój wspomaganej prokreacji sprawia, że fizyczny kontakt seksualny nie jest już jedyną formą przekazywania
życia na kolejne pokolenia (np. zapłodnienie in vitro czy też macierzyństwo zastępcze –
surogacja, która umożliwia poród dziecka bez fizycznego obcowania rodziców dziecka), niemniej jednak wciąż naturalne mechanizmy rozrodcze zachodzące w ramach
tradycyjnie rozumianej rodziny stanowią formę dominującą w procesie reprodukcji
każdego współczesnego społeczeństwa, natomiast rodzina, jako taka, z punktu widzenia interesów małoletniego dziecka, nadal jest dla niego najlepszym środowiskiem
opiekuńczo-wychowawczym. Być może właśnie dlatego procedury wspomaganej prokreacji nie są nastawione na samą reprodukcję, lecz jej głównym celem jest wsparcie
medyczne rodzin, które z jakichś przyczyn nie mogą mieć dziecka wskutek nawiązywania tradycyjnych kontaktów seksualnych.
Opisywane zdolności prokreacyjne oraz wychowawcze rodziny sprawiają, że w skali
globalnej społeczeństwo może zachować ciągłość w znaczeniu biologicznym oraz kulturalnym6. Dlatego też uzasadniona wydaje się teza, że nie ma społeczeństwa bez rodziny, choć równocześnie każda rodzina wymaga związków ze społeczeństwem, aby
wykształcić właściwe zdolności poszczególnych członków rodziny w nawiązywaniu
prawidłowych relacji interpersonalnych.
Stosunki o charakterze rodzinnym stanowią przedmiot zainteresowania prawa rodzinnego7. Należy jednak zaznaczyć, że reglamentacja prawna nie uwzględnia wszystkich
zachodzących stosunków faktycznych o charakterze rodzinnym, ponieważ polski normodawca nie reguluje np. stosunków narzeczeństwa8 czy też pozamałżeńskich sto4
J.M. Łukasiewicz, Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2018,
s. XIII; S. Grobel [w:] Instytucje prawa rodzinnego, red. J.M. Łukasiewicz, Warszawa 2014, s. 16; J.M. Łukasiewicz [w:] Instytucje prawa rodzinnego, red. J.M. Łukasiewicz, s. 16 i 282; F. Kwiatkowski, Filozofia
wieczysta w zarysie, t. III, część IX, rozdział IV, Kraków 1947, s. 294.
5
T. Smyczyński [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11, s. 2.
6
J. Młyński, Rodzina pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa (Familiaris consortio, nr 42), „Studia
Gdańskie” 2012/31, s. 141.
7
J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 16.
8
Nie wyklucza to formułowania konkretnych roszczeń np. w przypadku zerwanych zaręczyn zasadny
może być przepis art. 410 k.c., tj. zwrot nienależnego świadczenia z powodu nieosiągnięcia celu świadczenia. J.M. Łukasiewicz, Pytanie o zasadność causa wspólnoty życiowej, „Studia Prawnicze PAN” 2013/1 (193),
s. 125; M. Rzewuska, Zaręczyny. Status narzeczonego w prawie cywilnym, Warszawa 2019, s. 134.
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sunków faktycznych9. Co prawda istnieje szereg konsekwencji prawnych w przypadku
posiadania statusu „osoby bliskiej”, a taki status posiadają właśnie narzeczeni oraz osoby pozostające względem siebie w nieformalnej kohabitacji (np. przysługuje im prawo
do odmowy zeznań w charakterze świadka – art. 182 k.p.k.), jednak we wzajemnych
relacjach pomiędzy tymi osobami brak jest normatywnych obowiązków i odpowiadających im uprawnień. W rezultacie należy stwierdzić, że brak jest podstaw do określania tego typu (rodzinnych) stosunków faktycznych mianem stosunków prawnych,
ponieważ podstawowym elementem każdego stosunku prawnego jest przynajmniej
jedno (uregulowane prawnie) uprawnienie określonej w tym stosunku strony oraz odpowiadający temu uprawnieniu obowiązek występujący po drugiej stronie stosunku.
Tymczasem w relacjach narzeczeństwa czy też w relacjach osób pozostających w faktycznej kohabitacji, wszelkie uprawnienia oraz obowiązki mają charakter obyczajowy. Należy zatem stwierdzić, że przedmiotem prawa rodzinnego są wyłącznie takie
stosunki rodzinne, co do których można stwierdzić, że są to równocześnie stosunki
prawne, a więc takie stosunki, w ramach których można wskazać prawa oraz obowiązki
uregulowane prawnie.

1.2. Rodzinne stosunki faktyczne i stosunki
rodzinnoprawne
Na potrzeby niniejszej pracy należy wyróżnić:
• nieuregulowane przez prawo rodzinne stosunki faktyczne (np. konkubinat) oraz
• uregulowane przez prawo stosunki rodzinnoprawne (np. małżeństwo)10.
2

Stosunkiem faktycznym jest konkubinat z uwagi na fakt, że prawo polskie nie reguluje
uprawnień oraz obowiązków względem osób, które pozostają we wzajemnej relacji
pożycia. Takie kwestie jak wzajemna pomoc, wierność czy też wsparcie opierają się
na pozbawionych waloru prawnego regułach zaufania, moralności oraz uczciwości.
Podobnie relacje narzeczonych, przyjaciół oraz osób pozostających we wspólnocie domowej (w tym osób tworzących tzw. związki jednopłciowe) należy postrzegać w kategoriach relacji faktycznych11.
Oczywiście brak zainteresowania prawodawcy wskazanymi relacjami powoduje,
że wymienione stosunki są irrelewantne prawnie, niemniej jednak występujące w tych
stosunkach więzi bliskości mogą wywoływać określone konsekwencje prawne. Tytułem przykładu można przytoczyć dwa unormowania, a mianowicie przepis art. 446
§ 2 k.c., który przyznaje osobom bliskim prawo do renty w przypadku śmierci ich
9

Nie wyklucza to regulowania praw i obowiązków na podstawie swobody umów, np. umowy renty.
W literaturze zamiennie stosuje się pojęcie stosunku rodzinnoprawnego i prawnorodzinnego.
Por. T. Smyczyński, Stosunek alimentacyjny a stosunek zobowiązaniowy, RPEiS 1985/1, s. 19 i n.
11
Szerzej M. Pilich, Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym,
PiP 2011/2, s. 84 i n.
10
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faktycznego żywiciela, oraz przepis 923 k.c. przyznający przez okres 3 miesięcy osobom bliskim spadkodawcy prawo do korzystania z mieszkania i przedmiotów urządzenia domowego12.
Stosunkiem rodzinnoprawnym jest np. małżeństwo. Ustawodawca szczegółowo reguluje wzajemne uprawnienia oraz obowiązki pomiędzy małżonkami. Przykładowo
według art. 23 k.r.o.: „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie.
Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do
współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli”. W stosunku tym
określone są więc podmioty stosunku prawnego (małżonkowie), przedmiot stosunku
prawnego (a więc zachowanie polegające na utrzymaniu wzajemnego pożycia) oraz
treść stosunku prawnego (tj. poszczególne uprawnienia oraz obowiązki).

3

1.3. Rodzaje stosunków rodzinnoprawnych
należy następujące rodzaje stosunków rodzinnoprawnych
A Wymienić
1) stosunek małżeństwa,
2)
3)
4)
5)
6)
7)

13

:

stosunek pokrewieństwa,
stosunek przysposobienia,
stosunek powinowactwa,
stosunek władzy rodzicielskiej,
stosunek alimentacyjny14,
a także stosunek określany jako tzw. ustrój majątkowy pomiędzy małżonkami15.

Nieuzasadnione wydaje się twierdzenie, jakoby stosunek opieki nad dzieckiem małoletnim oraz stosunek kurateli dla dziecka poczętego stanowił stosunek rodzinnoprawny.
Wskazane stosunki mają raczej na celu ochronę jednostki ze względu na specyficzną
sytuację osobistą i rodzinną, aniżeli realną imitację sfery rodzinnoprawnej16.
12
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 43. Na temat domownika por. J.M. Łukasiewicz, Cechy prawne domownika na gruncie obecnie obowiązujących regulacji cywilnoprawnych [w:] Obrót
powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne, red. I. Ramus, Toruń 2014, s. 98–116.
13
J.M. Łukasiewicz [w:] Instytucje prawa rodzinnego, red. J.M. Łukasiewicz, s. 20; tenże, Kilka słów
o stosunkach rodzinno-prawnych podstawowych zależnych i oderwanych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego – Seria Prawnicza” 2013/77 (12), s. 47; tenże, Podstawy obowiązku alimentacyjnego na
gruncie art 144 § 1 k.r.o. [w:] Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla
uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015, s. 219.
14
S. Grzybowski, Prawo rodzinne…, s. 13; tenże, Pojęcie i cechy charakterystyczne socjalistycznego
prawa alimentacyjnego, ZNUJ 1957/4, Prawo, s. 21; J.M. Łukasiewicz [w:] Instytucje prawa rodzinnego,
red. J.M. Łukasiewicz, s. 20.
15
G. Jędrejek, Intercyzy. Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń, Warszawa 2010, s. 25, 29 i 30. Ze stosunku
ustroju majątkowego małżonków wynika z kolei stosunek wspólności majątkowej. J. Ignatowicz, M. Nazar,
Prawo rodzinne, s. 252.
16
Są to stosunki quasi-rodzinne. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, s. 35.
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Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające

Należy odnotować, że trzy pierwsze ze wskazanych stosunków rodzinnoprawnych
(tj. małżeństwo, pokrewieństwo i przysposobienie) to stosunki podstawowe z tego
względu, że stosunki te z reguły stanowią warunek sine qua non powstania pozostałych stosunków rodzinnoprawnych17. Innymi słowy, stosunki podstawowe są zwykle
źródłem stosunków zależnych. Zaliczyć do nich należy:
1) stosunek powinowactwa,
2) stosunek władzy rodzicielskiej,
3) stosunek alimentacyjny oraz
4) stosunek małżeńskiego ustroju majątkowego.
Stosunki te są zależne od stosunków podstawowych w tym sensie, że co do zasady nie
występują samodzielnie. Przykładowo stosunek władzy rodzicielskiej przysługuje określonej osobie wobec dziecka tylko dlatego, że pomiędzy tą osobą a dzieckiem występuje
stosunek pokrewieństwa18 lub przysposobienia19. Z kolei stosunek alimentacyjny sprzężony jest zwykle ze stosunkiem małżeństwa20, pokrewieństwa21 bądź przysposobienia22.
Natomiast stosunek ustroju majątkowego małżonków23 wynika zawsze z łączącego małżonków stosunku małżeństwa. Wreszcie powinowactwo (jako stosunek łączący jednego
małżonka z krewnymi drugiego) powstaje dopiero w przypadku, gdy uprzednio doszło
do zawarcia małżeństwa. A zatem stosunek ten jest stosunkiem zależnym w tym sensie,
że jego nawiązanie następuje z chwilą skutecznie zawartego małżeństwa24.
Diagram 1. Stosunki rodzinnoprawne podstawowe i zależne
STOSUNKI PODSTAWOWE

STOSUNKI ZALEŻNE

Pokrewieństwo

Władza rodzicielska
Stosunek alimentacyjny

Przysposobienie
Ustrój majątkowy małżonków
Małżeństwo

Powinowactwo

Źródło: opracowanie własne.
17
S. Grzybowski, Prawo rodzinne…, s. 13; M. Goettel, Umowy w prawie rodzinnym – zarys koncepcji
[w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. 1, Warszawa 2008, s. 301; G. Jędrejek, Intercyzy. Pojęcie…, s. 29.
Oczywiście źródłem stosunków zależnych nie jest stosunek podstawowy, lecz określone zdarzenie prawne,
np. urodzenie, zawarcie małżeństwa, przysposobienie itd. Wyróżnienie stosunków zależnych stanowi jednak użyteczne uproszczenie. Por. także T. Smyczyński, Stosunek alimentacyjny a stosunek…, s. 23.
18
Art. 93 § 1 k.r.o.
19
Art. 121 i n. k.r.o.
20
Art. 27 k.r.o.
21
Art. 128 k.r.o.
22
Art. 131 i 121 § 1 i 2 k.r.o.
23
Art. 31 i n. k.r.o.
24
Art. 618 k.r.o.
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Publikacja stanowi syntetyczną prezentację norm regulujących problematykę prawa rodzinnego.
Wzbogacają ją liczne objaśnienia graficzne: wykresy, schematy blokowe, tabele, a także wzory aktów
stanu cywilnego i pism procesowych z omówieniem w formie krótkich komentarzy. Poza analizą
regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nawiązano do zagadnień dotyczących m.in.: Kodeksu
postępowania cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego,
ustawy o leczeniu niepłodności oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Autorzy uwzględniają ostatnie nowelizacje, w tym zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oraz Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie prawa filiacyjnego z 2019 r. Opracowanie opiera
się także na aktualnym orzecznictwie, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu
Najwyższego. Dokumenty z zakresu rejestracji stanu cywilnego zostały opracowane przy uwzględnieniu zmian z 2020 r.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, aplikantów prawniczych, profesjonalnych pełnomocników, sędziów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie przydatna zarówno dla osób, które po raz pierwszy stykają się z materią prawa
rodzinnego, jak i dla tych wszystkich, którzy pragną usystematyzować lub pogłębić swoją wiedzę
oraz dostrzec skomplikowane zagadnienia teoretyczne w kontekście praktycznego stosowania prawa.
Jakub M. Łukasiewicz – doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego
i Prawa Handlowego Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu
Rzeszowskiego, autor ponad sześćdziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa
rodzinnego, redaktor i współredaktor jedenastu monografii; wykładał gościnnie na uniwersytetach
w: Koszycach, Walencji, Sewilli, Reggio Calabria, Brnie, Lwowie, Takasaki, Tokio i Kioto; odbył
staż w kancelarii radców prawnych w Birmingham oraz trzymiesięczny staż na Uniwersytecie
‘Mediterranea’ w Reggio Calabria.
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