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RELACJA RODZICE I INNE OSOBY DOROSŁE A DZIECI 
W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW 

KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 
I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

(WYBRANE PROBLEMY)

Streszczenie

Artykuł ukazuje silną relację pomiędzy prawem (treścią aktów prawnych) a po-
jęciami wypracowanymi na gruncie takich dyscyplin naukowych jak psychologia, pe-
dagogika, praca socjalna, socjologia i innych. Dotyczy to zarówno przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, jak i innych ustaw dotyczących funkcjonowania rodziny. 
Można mówić o przeprowadzonych w ostatnich dwóch dekadach próbach (niekiedy bar-
dzo udanych) dostosowania uregulowań prawa materialnego do specyfiki rodzinnych 
problemów prawnych. Niestety nie spowodowało to adekwatnych zmian w prawie pro-
cesowym. Żadnych zmian koniecznych ze względu na ową specyfikę nie przeprowadzo-
no zarówno w organizacji, jak i w funkcjonowaniu sądów rodzinnych. 

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, dziecko, władza rodzicielska, związek małżeński, 
rozwód, obowiązki alimentacyjne, sąd rodzinny, sędzia rodzinny
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Uwagi wstępne

Zakres podjętych rozważań

Jest to artykuł o zmianach przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go oraz kilku innych ustaw (między innymi Kodeksu postępowania cywilne-
go, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) modyfikujących 
relację prawną łączącą dzieci z osobami dorosłymi. Obfitość nowych regulacji 
powstałych na tym obszarze skłoniła mnie do sformułowania zastrzeżenia, że 
wypowiedź ta nie aspiruje do ukazania pełnego obrazu zagadnienia. Ograniczo-
ne ramy artykuły sprawiły, że pominąłem między innymi tak ważkie kwestie, 
jak: przedsądowa procedura tworzenia rodzin adopcyjnych, która – będąc skut-
kiem oddziaływania proadopcyjnego lobby – nie szanuje kluczowej dla adopcji 
zasady dobra dziecka1, wątpliwa, pod względem zgodności z art. 48 Konstytu-
cji RP, dopuszczalność odbierania rodzicom ich dzieci przez organ pozasądowy 
(pracownika socjalnego)2, pozycja dziecka jako ofiary lub jako świadka w świe-
tle przepisów Kodeksu postępowania karnego, pozycja prawna dziecka w jego 
prenatalnej fazie życia i wiele innych zagadnień.

Akcent położyłem na ekspozycję tytułowego problemu i ocenę nowych 
przepisów w perspektywie celów, jakie im postawiono. Świadome wyekspono-
wanie aspektu polityki prawa (jego użyteczności lub bezużyteczności) odbyło 
się kosztem pogłębionych analiz dogmatycznych poszczególnych zagadnień, na 
które przyjdzie pora w innym miejscu. 

Perspektywa osobista

Doświadczeniem, które wywarło wpływ na sposób prowadzenia przeze 
mnie badań naukowych dotyczących prawnej ochrony rodziny, jest długolet-
nia praca wychowawcza w domach dziecka3, kilkunastoletni wolontariat w or-
ganizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony praw dzieci i ich rodzin, 

1 Art. 154–175 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887 ze zm.

2 Art. 12a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 
2005, nr 180, poz. 1493 ze zm. 

3 Na ten temat zob. m.in.: M. Andrzejewski, Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad 
dzieckiem do pomocy rodzinie, wyd. 2, Poznań 2007; tenże, Piecza zastępcza, w: System prawa 
prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2011.
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i ponadtrzydziestoletnia współpraca naukowa zarówno z przedstawicielami za-
wodów prawniczych, w tym zwłaszcza sędziami rodzinnymi, jak i z pedago-
gami, pracownikami socjalnymi, psychologami i socjologami. Na postrzeganie 
przeze mnie prawa znacząco wpłynęła też specyficzna edukacja, jaką odebrałem 
w trakcie uczestniczenia w pracach legislacyjnych4. 

Trzy pierwsze czynniki ukazują rangę prawa na tle innych dyscyplin na-
ukowych. Prowadzą do przekonania, że w rozwiązywaniu rodzinnych proble-
mów prawnych samo tylko prawo – bez wsparcia ze strony psychologii, pracy so-
cjalnej czy pedagogiki i kilku innych dyscyplin – jest mało użyteczne. Dotyczy 
to zarówno podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania konkret-
nych problemów tej czy innej rodziny, jak i prób pisania o tym prac naukowych. 
To doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu o trafności sformułowanej 
dawno dyrektywy metodologicznej, by zjawiska prawne związane z rodziną 
badać i opisywać w szerokim kontekście pozaprawnym5, w szczególności psy-
chologicznym, socjalnym i pedagogicznym, a także w kontekście środowiska, 
w którym żyje rodzina, w tym istniejącej w tym środowisku infrastruktury 
wsparcia rodziny6.

Czwarty czynnik, czyli uczestnictwo w pracach legislacyjnych, dając odro-
binę wiary w sens ulepszania prawa, neutralizuje ją nutą sceptycyzmu. Sączy 
bowiem przekonanie, że oddziaływanie aktów prawnych z obszaru prawa ro-
dzinnego i prawa dotyczącego rodziny7, jest po prostu niewiele więcej niż próbą 

4 M.in. tworzenie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej doty-
czących pieczy zastępczej (ich treść wraz z komentarzami ogłoszono w monograficznym nu-
merze „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” 2001, nr 4), pełnienie (2004–2007) funkcji 
pełnomocnika Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej – Fundusz Alimentacyj-
ny (sporządzony przeze mnie projekt wniesiono do laski marszałkowskiej), a zwłaszcza praca 
(2005–2006) w kierowanym przez prof. M. Nazara Zespole Prawa Rodzinnego Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

5 Z. Ziembiński, Wieloaspektowość badań nad prawem dotyczącym rodziny, w: Metodolo-
giczne problemy badań nad rodziną, red. Z. Tyszka, Poznań 1980.

6 Na ten temat zob. m.in.: Współpraca sądów i instytucji pomocy społecznej w umiesz-
czaniu dzieci poza rodziną, „Państwo i Prawo” 2003, nr 9, s. 87–97; Sędzia rodzinny – uwagi 
w kontekście poszukiwania modelu rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych, w: Proces 
cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Felikso-
wi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knopek, M. Walasik, Warszawa 2012, s. 77–97; Prawo jako 
narzędzie wspierania rodziny w środowisku lokalnym (rozważania sceptyczne), „Studia Eduka-
cyjne” 2009, nr 10.

7 Na temat pojęcia „prawo dotyczące rodziny” zob.: Z. Ziembiński, Szkice z metodologii 
szczegółowych nauk prawnych, Warszawa–Poznań 1983, s. 126. Kwestii tej poświęcona jest w ca-
łości książka: P. Telusiewicz, Służebna rola zwrotu „rodzinny” w przepisach prawa polskiego, 



374 Marek Andrzejewski

wypowiedzi na jakiś temat. Mimo spektakularnej, bo normatywnej formy, nie 
należy przeceniać wpływu tych wypowiedzi na funkcjonowanie społeczeństwa. 
Jeżeli w ogóle jakieś efekty przyjdą, to stanie się to po czasie8. 

Doświadczenie pedagogiczne skłania mnie do sformułowania jeszcze jed-
nej refleksji. Prowadząc badania naukowe, a także biorąc udział w rozwiązy-
waniu rodzinnych problemów prawnych konkretnych osób, staram się uwzględ-
niać dwie perspektywy, które nazwałem – tyleż obrazowo, co niezbyt uczenie 
– „perspektywą metra”, czyli pułapu, z jakiego obserwuje świat dziecko (wiem, 
że dzieci bywają i wyższe, ale nie bądźmy drobiazgowi), i „perspektywą metra 
siedemdziesiąt”, czyli pułapu postrzegania świata przez osobę dorosłą. Po wy-
słuchaniu opowieści osoby dorosłej, która przyszła po poradę, często proponuję 
opowiedzenie jej tej samej historii w wersji, jaka jest doświadczeniem jej dziec-
ka. Nie jest to zabieg szczególnie trudny. Dziecko samo zapewne jej tego z roz-
maitych powodów nie opowie, ale przecież dotkliwie przeżywa w realnym czasie 
te same zdarzenia. Z reguły doświadczałem zdziwienia rozmówców, gdy mó-
wiłem im o sprawach w zasadzie całkowicie oczywistych, na które jednak byli 
zamknięci. Nawet mądrzy, inteligentni i wrażliwi dorośli nie znają (nie chcą, czy 
nie mają odwagi poznać?) historii swego rodzinnego problemu w wersji prze-
żywanej przez ich dzieci. Podobnie wielu znakomitych uczonych prawników, 
pisząc dobre teksty z zakresu prawa rodzinnego, czyni to w taki sposób, jakby 
to była opowieść wyłącznie o dorosłych. Tytułem przykładu można wskazać na 
problematykę kontaktów z dzieckiem. Już tytuł odpowiedniego fragmentu Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego – Kontakty z dziećmi – sugeruje, że chodzi 
o sferę praw osób dorosłych. Taką optykę narzuca treść zawartych w nim prze-
pisów. Tymczasem podstawowym dobrem chronionym przez przepisy o kon-
taktach z dziećmi jest ich prawidłowy rozwój emocjonalny. Prawa dorosłych 
są refleksem prawa/dobra dziecka. Gdyby owe kontakty nie były dziecku po-
trzebne, nie realizowały jego praw i nie służyły jego dobru, wówczas o prawach 
dorosłych do kontaktów z dziećmi rozmawialibyśmy jak o zagadnieniu o wiele 
mniej istotnym. Tę dziecięcą optykę ma – co naturalne – Konwencja o prawach 

Lublin 2013, ss. 491. Zob. też: M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej 
(dziecko – rodzina – państwo), Kraków 2003, s. 51–63.

8 Warto też nadmienić, że udział w koncepcyjnej fazie procesu legislacyjnego wiązał się 
z obserwacją metodycznego psucia wielu dobrych projektów po przejęciu ich przez polityków 
i rządowych legislatorów. Nadmiar złych doświadczeń sprawił, że dziś muszę wykazywać więk-
szą niż kiedykolwiek wcześniej determinację, aby serio rozmawiać na temat założenia idealiza-
cyjnego o racjonalności działań prawodawcy…
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dziecka9 (art. 9), ale jest to dokument traktowany bez należytej powagi zarówno 
przez doktrynę, jak i orzecznictwo, nie mówiąc już o zmarginalizowaniu jego 
znaczenia w dydaktyce na prawniczych i pedagogicznych studiach.

Pedagogika, psychologia, praca socjalna i inne dziedziny wiedzy  
a zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw

Uwaga wstępna

Zapewne specyficzne życiowe i zawodowe doświadczenia mają wpływ na 
swoiste odczytanie przeze mnie tendencji zmian, jakie zaszły w ostatnich latach 
w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym zwłaszcza w przepi-
sach odnoszących się do relacji rodzice–dzieci (dorośli–dzieci). Za szczególnie 
istotne uważam bowiem te liczne nowe uregulowania kodeksu, których treść 
nawiązuje do pojęć wypracowanych na gruncie psychologii, pedagogiki czy 
też pracy socjalnej, czyli dziedzin nauki, w których takie pojęcia, jak: „norma 
postępowania”, „powinność”, „odpowiedzialność”, „relacja”, „kontakty/więzi”, 
„zakaz”, „nakaz”, „kontrakt” itp., mają znaczenie prawie tak doniosłe, jak na 
gruncie prawa. Są to też dziedziny, których przedstawiciele wchodzą w bezpo-
średnie relacje z osobami, których rodzinne problemy prawne są przedmiotem 
sądowych postępowań.

Przepisy, w których pojawiają się słowa i sformułowania (pojęcia) czy też 
idee zakotwiczone w pedagogice, psychologii i pracy socjalnej, nie są jakościową 
nowością wśród uregulowań kodeksu. Istotne znaczenie ma jednak ich liczba 
– zdecydowanie większa niż to było jeszcze do niedawna. Silniejsza i bardziej 
konkretna jest też (semantyczna i merytoryczna) więź treści tych uregulowań 
z dyscyplinami macierzystymi, na których wypracowany został ich sens. Donio-
słość zmian przejawia się między innymi w tym, że interpretacja omawianych 
przepisów musi się odbywać na fundamencie wiedzy z obszarów owych poza-
prawnych dyscyplin naukowych. Można zaryzykować twierdzenie, że istnienie 
tego rodzaju pojęć w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – obok 
dominacji norm prawa osobowego czy też znaczącej roli norm bezwzględnie 

9 Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526 ze zm. Najobszerniejsze omówienie tego dokumentu w: Kon-
wencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999.
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obowiązujących10 – jest jedną z tych cech prawa rodzinnego, które wyznaczają 
jego specyfikę na tle innych działów prawa cywilnego.

Dla ukazania zjawiska przytoczono niżej i opatrzono komentarzem kilka 
nowych przepisów, które – rzecz jasna – wymagają zdecydowanie szerszego 
i głębszego opisu, a następnie wyciągnięcia z nich wszelkich proceduralnych 
i organizacyjnych konsekwencji. 

Egzemplifikacje

Sprawowanie władzy rodzicielskiej 

Art. 95 § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach do-
tyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój 
umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz 
uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.
Art. 961.Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opie-
kę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Zachowania nastolatków zdeterminowane są przyczynami, w katalogu 
których normy prawne nie zajmują wysokiego miejsca11. Wypowiedzi ustawo-
dawcy w tym zakresie charakteryzują się trzeźwością, czego przykładem jest 
chociażby art. 48 ust. 1 Konstytucji RP wyrażający prymat rodziców w wy-
chowaniu dziecka. Zawarto w nim zalecenie roztropności, sugerując rodzicom, 
by nie prowokowali przekory drzemiącej w dzieciach i traktowali potomstwo 
podmiotowo, w szczególności przy podejmowaniu ważkich decyzji, które ich 
dotyczą. Należy bowiem w takich przypadkach uwzględniać stopień dojrzało-
ści dziecka i – o ile to możliwe – włączać dziecko w proces kreowania decy-

10 Jeśli można mówić o specyfice każdego działu prawa cywilnego, to przytoczone przy-
kłady tę odmienność prawa rodzinnego (ale moim zdaniem nie odrębność) utwierdzają. O miej-
scu prawa rodzinnego w ramach prawa cywilnego, a także o sporach dotyczących usytuowania 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w Kodeksie cywilnym czy osobno) zob. zwłaszcza: Z. Rad-
wański, Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, w: Księga jubileuszowa Profesora Tade-
usza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, Toruń 
2008, s. 181–194 i podana tam literatura; zob. też: M. Nazar, Problemy nowelizacji prawa rodzin-
nego, „Rejent” 2005, nr 9.

11 Ich usystematyzowanie i właściwa ocena rangi niech będzie zadaniem dla psychologów, 
pedagogów, badaczy przemian kulturowych i innych. Nie wchodząc w ich kompetencje, jedynie 
tytułem przykładu wskażmy na doniosłość wpływu, jaki na zachowania dzieci i młodzieży mają 
przemiany technologiczne, a zwłaszcza korzystanie z Internetu. Normy moralne i normy prawne 
nie powstrzymują pokusy kradzieży własności intelektualnej czy dostępu do pornografii.
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zji. Ta perswazja – przeniesiona niedawno do art. 95 § 4 k.r.o. – ma swe zako-
twiczenie w pedagogice i w respektujących dorobek pedagogiki dokumentach 
międzynarodowych wyznaczających standardy ochrony praw człowieka, takich 
jak Konwencja o prawach dziecka czy Europejska konwencja o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności12. Kilkudziesięcioletnie oddziaływanie 
tych standardów na kształtowanie relacji rodzice–dzieci (i szerzej: dorośli–dzie-
ci) nie przyniosło dotychczas nadmiernie dobrych efektów, czego dowodem glo-
balne zjawisko przemocy zadawanej dzieciom13. Warto jednak zwrócić uwagę 
na przykłady pozytywnych skutków recepcji tych dokumentów w Polsce, takie 
jak utworzenie procedur przeciwdziałania przemocy domowej (a więc stosowa-
nej także w stosunku do dzieci)14 czy osadzenie w świadomości społecznej prze-
kazu, że zachowania agresywne w stosunku do dziecka są złem i są (mogą być) 
karane15. Zważmy też, że przemoc fizyczna w relacji nauczyciel–uczeń stała się 
zjawiskiem marginalnym. Powstały mechanizmy usuwania z zawodu osób agre-
sywnych, a efekty mogłyby być lepsze, gdyby kuratoryjne komisje dyscyplinar-
ne dla nauczycieli bardziej dbały o prestiż zawodu, a mniej kierowały się źle 
rozumianą korporacyjną solidarnością.

Pozycja prawna młodocianych rodziców

Art. 96 § 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych 
uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wy-
chowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi 
inaczej.

12 Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm. 
13 A. Zwoliński, Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Kraków 

2012, ss. 358.
14 Zob. np.: M. Zając, Procedura „Niebieskiej karty”. Realizacja działań w zakresie prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012, ss. 200.
15 Mam świadomość, że wypowiadam pozytywną opinię o długofalowym oddziaływaniu 

standardów ochrony praw człowieka w dobie głębokiego kryzysu tej idei, z którego może się 
ona nie otrząsnąć, a która jest w znacznej mierze konsekwencją – wątpliwych merytorycznie, 
ale spektakularnych – działań prowadzonych na rzecz nazywania prawami człowieka pomy-
słów, których zaliczenie do tej kategorii budzi poważne zastrzeżenia (tzw. prawa reprodukcyjne, 
nazywanie pożycia par homoseksualnych małżeństwem, a systemów prawnych, które tego nie 
przyjęły, opresyjnymi itp.). Szeroko na ten temat: L. Kołakowski, Po co nam prawa człowieka?, 
„Gazeta Wyborcza” z 25–26.10.2003 r.; zob. też: M. Freeman, Prawa człowieka, Warszawa 2007; 
Z. Kędzia, Współczesne wyzwania wobec praw człowieka, „Sprawy Międzynarodowe” 2003, 
nr 3; M. Andrzejewski, Prawa dziecka – rozważania o sensie idei i jej dewaluacji, w: Prawa 
dziecka – konteksty prawne i pedagogiczne, red. M. Andrzejewski, Poznań 2010.
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Spośród wprowadzonych niedawno do Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go przepisów dotyczących relacji rodzice–dzieci może najmniej uwagi przycią-
gnęło nowe brzmienie art. 96 § 2 dotyczące rodziców, którzy nie mają pełnej 
zdolności do czynności prawnych (mają mniej niż 18 lat, a matka nie zawarła 
związku małżeńskiego za zgodą sądu, lub są dorośli, ale, co najmniej częściowo, 
ubezwłasnowolnieni). Przyznano im prawo do uczestniczenia w sprawowaniu 
bieżącej pieczy nad osobą ich dziecka oraz w jego wychowaniu, wyjąwszy jedy-
nie sytuacje, w których sprzeciwiałoby się to dobru dziecka. 

Młodociane rodzicielstwo jest złożonym i trudnym zjawiskiem społecz-
nym, którego rozmiary rosną wraz z rozwojem edukacji seksualnej w jej dominu-
jącej wersji, pomijającej kształtowanie respektu dla rangi zachowań seksualnych 
w życiu człowieka, w tym dla koniecznej odpowiedzialności za siebie, partnera 
i dziecko, które wskutek pożycia może zostać poczęte16. Omawiana nowa wy-
powiedź ustawodawcy dowartościowuje młodocianych rodziców. Wobec wzra-
stającej skali zjawiska młodocianego rodzicielstwa należy pozytywnie odnieść 
się do uregulowania wzmacniającego ich pozycję prawną nie tylko w stosunku 
do dziecka, ale także względem osób sprawujących nad tym dzieckiem opiekę 
prawną17. Jest to tym bardziej cenne, że wektor omawianego przepisu jest skiero-
wany odwrotnie do kierunku – niechętnego małoletnim rodzicom – uregulowa-
nia pozwalającego odebrać im ich dziecko przez sąd opiekuńczy, jeśli szczególne 
okoliczności przemawiałyby za orzeczeniem przysposobienia go z pominięciem 
zgody małoletnich rodziców, w szczególności wówczas, jeżeli sąd uznałby, że 
odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka 
(art. 119 § 2 k.r.o.)18. 

16 Szeroko na temat młodocianego rodzicielstwa zob.: M. Kościelska, Trudne macierzyń-
stwo, Warszawa 1998, s. 148 i n.; M. Bidzin, Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psycho-
logiczna, Gdańsk 2013, ss. 303; U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co 
dalej…?, Toruń 2012, ss. 204; Z. Izdebski, T. Niemiec, K. Wąż, (Zbyt) młodzi rodzice, Warszawa 
2011, ss. 319; A. Skowrońska-Zbierzchowska, Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty so-
cjopedagogiczne, Gdańsk 2010. Zob. też: D.Ł. Jarczewska, Wczesna inicjacja seksualna – grupy 
ryzyka i konsekwencje, http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/kompendium/37kompendiu-
m/26182-wczesna-inicjacja-seksualna-grupy-ryzyka-i-konsekwencje(dostęp: 11.06.2013). 

17 Zob. na ten temat m.in.: A. Urbańska, Wpływ nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego z dnia 6.11.2008 roku na sytuację prawną małoletniej matki, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego nr 630, Szczecin 2010. 

18 Na ten temat zob.: E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie, w: System prawa prywat-
nego, t. 12..., s. 580–582.
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Nie wymaga dowodzenia opinia, że wśród małoletnich rodziców wielu nie 
potrafi sprostać rodzicielskim obowiązkom. We wszystkich przypadkach, w któ-
rych jest szansa na osiągnięcie przez nich niezbędnej dojrzałości do pełnienia ról 
rodzicielskich, należy wspierać ich w próbach poradzenia sobie w trudnej sytu-
acji, jaką stworzyli. W tej mierze pozytywną rolę może odegrać powołanie do 
życia profesjonalnych rodzin zastępczych dla młodocianych matek (art. 59 ust. 1 
pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej).

Pozytywnie odnosząc się do omawianej regulacji, należy żałować, że nie 
uczyniono jeszcze jednego kroku ku bardziej racjonalnemu unormowaniu zagad-
nienia przez stworzenie procedury przyznawania władzy rodzicielskiej małolet-
nim rodzicom (nie tylko matce), którzy osiągnęli odpowiedni pułap dojrzałości. 
Kwestię tę mógłby rozstrzygać sąd rodzinny na podstawie opinii psychologicz-
no-pedagogiczno-socjalnej i innych dowodów, które uznałby za właściwe. Obec-
nie małoletni ojciec nie ma możliwości, by sprawować władzę rodzicielską do-
póki nie osiągnie pełnoletności, w stosunku zaś do małoletnich matek prawo 
„oferuje” im uzyskanie władzy rodzicielskiej nad ich dzieckiem „w zamian” za 
zawarcie związku małżeńskiego z mężczyzną, który jest ojcem tego dziecka. 
Treść art. 10 k.r.o. pozwala na ironiczne stwierdzenie, że ustawodawca przyjął 
rolę swoistej swatki, wywierając presję na młodocianą matkę, aby zawarła zwią-
zek małżeński z tym, a nie innym, mężczyzną, z którym być może ona nie chce 
się wiązać węzłem małżeństwa. Przekaz wypływający z treści tego przepisu jest 
jasny: „jeśli nie wyjdziesz za mąż za ojca swego dziecka, to nie będziesz spra-
wować nad dzieckiem władzy rodzicielskiej”. Wskazany przepis można zakwe-
stionować z punktu widzenia zasady swobody zawierania małżeństw, która jest 
niekwestionowanym standardem prawa małżeńskiego19. Jego treść tę swobodę 
ogranicza. Pragnienie sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem – spo-
tęgowane lękiem, że w przypadku niezawarcia związku małżeńskiego może się 
okazać to niemożliwe, a co najmniej odwleczone w czasie – wywiera silny na-
cisk na zawarcie tego związku z tą, a nie inną osobą. Trudno dociec, dlaczego 
zdaniem ustawodawcy najlepszym kandydatem na męża dla młodocianej mat-
ki ma być mężczyzna, który – z reguły wskutek niedojrzałości obojga – został 

19 Art. 16 Powszechnej deklaracji praw człowieka stanowi: „(2) małżeństwo może być 
zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków”; zob. też art. 1 
Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i reje-
stracji małżeństw otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. (Dz.U. 1965, nr 9, 
poz. 53). Zob. jeszcze: K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 43–48.
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ojcem jej dziecka. Jest to tym bardziej wątpliwe w obliczu wiedzy o nietrwałości 
związków małżeńskich zawieranych za zgodą sądu20.

Aktualnie obowiązujące przepisy są krzywdzące również dla tych społecz-
nie i psychicznie dojrzałych młodocianych matek, które chciałyby zawrzeć zwią-
zek małżeński z ojcem swego dziecka, jednak on nie zamierza tego zrobić. 

Należy opowiedzieć się za ustanowieniem przepisów umożliwiających ma-
łoletnim rodzicom (w praktyce zapewne przede wszystkim matkom) sprawowa-
nie władzy rodzicielskiej nad ich dzieckiem (upełnoletnienie). Orzeczenia w tej 
kwestii mógłby wydawać sąd opiekuńczy po wyrobieniu sobie poglądu na temat 
stopnia dojrzałości małoletniego rodzica (lub obojga rodziców) na podstawie 
wysłuchania go (ich), a także po zapoznaniu się z opinią psychologiczno-pe-
dagogiczną, opinią kuratora rodzinnego czy też z wywiadem środowiskowym 
przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. 

Kształtowanie pozycji prawnej dziecka w postępowaniu rozwodowym 

Art. 58 § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzi-
cielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kon-
taktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z mał-
żonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania 
dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, 
jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać 
się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z ro-
dziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiąz-
ków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę 
rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili po-
rozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współ-
działać w sprawach dziecka.

Zagadnienie sposobu kształtowania pozycji dziecka względem rodziców 
w toku postępowania rozwodowego ma ogromną literaturę zarówno prawniczą21, 

20 U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych..., zwłaszcza s. 157 i n.
21 Zob. zwłaszcza w: W. Stojanowska, Skutki rozwodu, w: System prawa prywatnego, t. 11: 

Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 735–799; tejże, 
Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjologiczno-prawne, 
Warszawa 2000; tejże, w: W. Stojanowska, M. Kosek, w: Nowelizacja prawa rodzinnego na pod-
stawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, Warszawa 
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jak i psychologiczną czy pedagogiczną22. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro jest 
to zagadnienie najbardziej kontrowersyjne dla rozwodzących się rodziców i bez 
wątpienia najbardziej angażujące ich emocjonalnie. Spośród nowych uregulo-
wań prawnych tego zagadnienia z aprobatą należy się odnieść do wprowadzonej 
do Kodeksu postępowania cywilnego instytucji mediacji23, a także obowiązku 
wypracowania przez rozwodzących się małżonków porozumienia co do sposo-
bu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem 
po rozwodzie (art. 58 § 2 k.r.o.). Doświadczenie uczy, że w konstruowaniu re-
guł funkcjonowania rodziców i dzieci po rozwodzie nie da się przecenić ran-
gi wspólnych rodzicielskich ustaleń. Doceniając stworzenie podstaw prawnych 
do działań w tym kierunku, warto w tym miejscu poświęcić kilka zdań temu, 
co w odczuciu piszącego ten tekst, zrobiono źle. Mam na myśli uzależnienie 
dopuszczalności orzeczenia w wyroku rozwodowym o pozostawieniu pełnej 
władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom od wypracowania przez nich wspólnie 
planu wychowawczego dla ich dziecka (art. 58 § 1a k.r.o.). Przyjęte sformułowa-
nie przepisu może bowiem być inspiracją do zachowań odwrotnych do oczeki-
wanych. Krytykę tej regulacji rozpocząć należy od stwierdzenia, że rozwodzący 
się są często znakomitymi rodzicami, którym trudno uczynić zarzut nagannego 
postępowania w dotychczasowym sprawowaniu władzy rodzicielskiej. W takich 
przypadkach – patrząc z punktu widzenia dobra ich dziecka – najlepiej byłoby, 
aby oboje po rozwodzie mogli mieć możliwie znaczący wpływ na jego rozwój. 
Niestety, omawiana regulacja inspiruje małżonka, który ma podstawy, by żywić 
przekonanie, że po rozwodzie dziecko z nim zamieszka (takie rachuby, grani-
czące z pewnością, może mieć matka małego dziecka), do torpedowania idei 
sporządzenia rodzicielskiego porozumienia wychowawczego. Jeśli pójdzie za 
tą sugestią, wówczas uniemożliwi sądowi wydanie orzeczenia pozostawiające-
go pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rozwodzącym się rodzicom. Omawiany 
przepis wyklucza bowiem możliwość pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej 

2010; B. Czech, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2013, 
s. 459–550; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-
kołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 447–481.

22 M.in. zob. w: M. Beisert, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Poznań 2000, 
ss. 260 i podana tam literatura; A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, 
Warszawa 2010, ss. 360. 

23 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 172, poz. 1438), która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. 
Na temat mediacji zob. m.in.: M. Białecki, Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012; 
A. Gójska, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007. 
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obojgu rodzicom, jeżeli nie przygotują oni planu wychowawczego, a to może 
wszak uniemożliwić swą niechętną postawą jedno z nich. Orzeczenie o sprawo-
waniu owej władzy nie powinno zależeć od woli (i to złej, bo ignorującej dobro 
dziecka) któregokolwiek małżonka. Tym bardziej, że opinie małżonków o sobie 
nawzajem w trakcie kryzysu związanego z rozwodem z reguły bywają niespra-
wiedliwie krytyczne, często zabarwione niechęcią i jako takie nie powinny wią-
zać sądu. Rozstrzygać o tak ważnej kwestii powinien w pełni suwerennie sąd, 
kierując się dobrem dziecka, czyli poszukując optymalnego dlań rozwiązania 
z uwzględnieniem dalszej perspektywy czasowej24. Prawo nie powinno zachę-
cać do zachowań nagannych i krzywdzących innych (w tym przypadku chodzi 
o krzywdę byłego współmałżonka, a nade wszystko o krzywdę dziecka, którego 
relacja z rodzicem mieszkającym osobno może być zaburzona). Można w oma-
wianym uregulowaniu doszukać się odstępstwa od rzymskiej premii, że nikt 
nie powinien doznać korzyści w wyniku własnej niegodziwości. Moim zdaniem 
taka jest ukryta (błędna) myśl zawarta w tej regulacji. 

* * *

Dwie kwestie gwoli sygnalizacji problemów zasługujących na szerokie 
omówienie:

a) Spór dotyczący dziecka jest najtrudniejszym wątkiem spraw rozwodo-
wych. Rodzice tracą dystans, włączając w ten spór dzieci. Toczą go jednak bez 
okazywania empatii dziecku, nie dostrzegając głębi przeżywania kryzysu przez 
dziecko. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe i zapewne nieuniknione. Mając 
tę świadomość, należy z zainteresowaniem i przychylnością odnieść się do idei 
powołania instytucji rzecznika interesu dziecka w sprawach sądowych, które 
go dotyczą, w tym zwłaszcza w sprawach rozwodowych i o separację. Wyraził 
ją w niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy25 – co ciekawe – rozpatrując spra-
wę… karną. Idea ta wymaga uważnego przestudiowania. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się roztropna, jako neutralizująca negatywny wpływ zachowań skonflik-
towanych rodziców, którzy w ferworze procesowych złych emocji zapominają 

24 Na temat klauzuli generalnej dobra dziecka zob. zwłaszcza w: Z. Radwański, Pojęcie 
i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, Studia Cywilistyczne 
t. XXXI, Warszawa–Kraków 1981.

25 Uzasadnienie do uchwały składu siedmiu sędziów SN z dn. 30.09.2010 r., sygn. I KZP 
10/19, LEX nr 602769.
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o ochronie dziecka. Wyraźne jest też nawiązanie tego pomysłu do najważniej-
szych założeń Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dziecka26.

b) Nie zamierzając rozwijać wątku zmiany koncepcji modelu postępowania 
w sprawach o rozwód i separację, a jedynie dzieląc się przekonaniem, że kwestia 
ta wymaga dogłębnego przemyślenia, należy stwierdzić, że bardziej zasadne było-
by rozpatrywanie tego rodzaju spraw w procedurze nieprocesowej zamiast – jak to 
ma miejsce współcześnie – rozpatrywania ich w konfrontacyjnym ze swej natury 
trybie procesowym z wyeksponowaną rolą zasady kontradyktoryjności, na rzecz 
stworzenia odpowiedniej procedury nieprocesowej. Sygnalizuję tę myśl, mając 
świadomość dominowania wśród procesualistów wiary w moc procesu z wyeks-
ponowaniem owej zasady, co jest – moim zdaniem – może ostatnim spośród god-
nych polecenia pomysłów dla procedur, które mają doprowadzić do rozwiązania 
prawnych problemów ludzi funkcjonujących na zgliszczach swego małżeństwa. 
Wprowadzenie do procedury rozwodowej mediacji, a niedługo potem obowiąz-
ku sporządzenia przez rozwodzących się rodziców planu wychowawczego dla ich 
dziecka, to właściwe kroki legislacyjne, za którymi powinny pójść następne.

Ingerowanie w sferę władzy rodzicielskiej

Ograniczenia władzy rodzicielskiej

Art. 109 § 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 
pkt 1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, 
w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania planu pracy z ro-
dziną, 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, po-
radnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 
wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń (…).

Najistotniejszym celem, a zarazem charakterystyczną cechą ingerencji we 
władzę rodzicielską w postaci jej ograniczenia, jest doprowadzenie do korek-
ty postawy rodziców w taki sposób, aby zlikwidować stan zagrożenia dobra 
ich dziecka (art. 109 § 1 k.r.o.). Ingerując w sferę władzy rodzicielskiej, sąd nie 

26 Dz.U. 2000, nr 107, poz. 1128. Zob.: A. Ryng, R. Zegadło, Europejska konwencja o wy-
konywaniu praw dzieci a prawo polskie, „Rodzina i Prawo. Kwartalnik Sędziów Rodzinnych” 
2007, nr 1(4), s. 40–49. 
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powinien stosować formy nadmiernie uciążliwej27. Ograniczenia władzy rodzi-
cielskiej nie należy traktować jako swoistej sankcji (kary) dla rodziców. Ma być 
ono bowiem raczej wspieraniem rodziny w celu poprawy zaistniałej w niej sytu-
acji kryzysowej. Idea ta została odzwierciedlona i ugruntowana w zmienionych 
niedawno przepisach paragrafów 2 i 4 art. 109 k.r.o. Są one przejawem prawidło-
wej ewolucji podstaw normatywnych instytucji ograniczenia władzy rodziciel-
skiej. W art. 109 § 2 pkt 1 i 2 k.r.o. wymieniono nowe formy ograniczenia władzy 
rodzicielskiej, takie jak: obowiązek udziału w terapiach, podjęcia współpracy 
z asystentem rodziny, poddania się wspierającemu oddziaływaniu placówki 
wsparcia dziennego czy zrównanie kompetencji rodziców z tymi, jakie przy-
sługują opiekunowi. Te, można je tak określić, miękkie środki oddziaływania 
powinny być stosowane zwłaszcza w początkowej fazie kryzysu w wypełnianiu 
przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczej i powstającej wówczas sytu-
acji zagrożenia dobra dziecka.

Stworzono również kilka szczególnych regulacji na wypadek wystąpienia 
sytuacji trudniejszych i wymagających silniejszych sposobów oddziaływania 
w celu wywołania pożądanych zmian w funkcjonowaniu rodziny. Najważniejszą 
jest – wprowadzony w 2000 r. – wspomniany już § 4 do art. 109 k.r.o. Dotyczy on 
współpracy sądów rodzinnych i struktur administracyjnych (pierwotnie – pomo-
cy społecznej, a od 2011 r. – struktur pieczy zastępczej) w obliczu ograniczenia 
rodzicom władzy rodzicielskiej w formie umieszczenia ich dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej (czyli w pieczy zastępczej). Również w 2000 r. weszły w życie przepisy 
dotyczące tych samych kwestii, jednak postrzeganych od strony ich organizacji 
i finansowania. Znalazły się one w ustawie o pomocy społecznej dokąd je „prze-
transferowano” w 1998 r. z ustawy o systemie oświaty. Było to legislacyjną kon-
sekwencją reformy pieczy zastępczej. Jej główną ideą jest bowiem reintegracja 
rodzin wychowanków, a więc podejmowanie trudu zrobienia tego, co w pracy 
socjalnej nazywa się pracą z rodziną, a czego w systemie oświaty wówczas nie 
umiano i nie chciano robić. Przepisy te ewoluowały i rozrastały się najpierw do 
rozmiarów działu zatytułowanego Opieka nad rodziną i dzieckiem (art. 70–90) 
w ramach uchwalonej 12 marca 2004 r. nowej ustawy o pomocy społecznej28, 

27 I. Długoszowska, Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodziciel-
skiej, Warszawa 2012, s. 177.

28 T.j. Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1362. Zob. komentarz do znajdujących się tam przepisów 
o pieczy zastępczej w: M. Andrzejewski, P. Ławrynowicz, Komentarz do przepisów dotyczących 
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by w 2011 r. legislacyjnie się wyodrębnić w postaci oddziału w ramach Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego Piecza zastępcza (art. 1121–1128 k.r.o.) i całej ponad-
stustronicowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej29.

Treść art. 109 § 4 k.r.o. i wymienione wyżej zmieniające się uregulowa-
nia ustawowe nakładają na sądy rodzinne obowiązek współpracy z instytucjami 
wspierającymi rodzinę. Inną podstawą do takich działań jest art. 100 § 2 k.r.o., 
a także przepisy paragrafów 205–208 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych30. Idea 
konieczności owej współpracy nie jest dostatecznie rozumiana i realizowana za-
równo przez sędziów, jak i ich partnerów z instytucji administracyjnych31 z wiel-
ką szkodą dla rodzin wymagających profesjonalnego wsparcia. 

Tymczasowość ograniczenia władzy rodzicielskiej

Konsekwencją funkcji korekcyjnej instytucji ograniczenia władzy rodzi-
cielskiej jest tymczasowy z założenia charakter jej oddziaływania względem 
rodziny. Ramy czasowe prowadzenia działań naprawczych w rodzinie nie zo-
stały sprecyzowane. Doświadczenie uczy, że ograniczenie władzy rodzicielskiej 
w formie nadzoru kuratora trwa czasami wiele lat. Jeszcze w latach 80. i 90. 
ubiegłego wieku kilku- i kilkunastoletnie pobyty wychowanków w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych również nie były wyjątkiem, lecz złą normą. Taka 
praktyka była i jest rzecz jasna niepożądana i dowodzi między innymi dawniej 
żadnej, a obecnie zbyt słabej intensywności oddziaływania w stosunku do do-
tkniętej kryzysem rodziny. 

Obowiązujące przepisy doprecyzowują czas trwania ograniczenia wła-
dzy rodzicielskiej jedynie w odniesieniu do umieszczenia dziecka w pieczy za-
stępczej (art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o.). Najpóźniej od tego momentu aktualizuje się 

rodzin zastępczych zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w: Rodzi-
ny zastępcze – problematyka prawna, red. M. Andrzejewski, Toruń 2006, s. 61–242.

29 Dz.U. 2009, nr 149, poz. 887, ze zm.
30 Szerzej na ten temat w: J. Ignaczewski, w: Regulamin urzędowania sądów powszech-

nych, red. M. Romańska, Sądowe Komentarze Tematyczne, Warszawa, s. 450–457; J. Strzebin-
czyk, Władza rodzicielska, w: System prawa prywatnego, t. 12..., Warszawa 2011, s. 299–305.

31 Dowodzi tego zarówno praktyka funkcjonowania sądów rodzinnych opisana w niezwy-
kle pożytecznej książce M. Arczewskiej, Role społeczne sędziów rodzinnych, Warszawa 2009, 
jak i praktyka funkcjonowania pomocy społecznej ukazana na kartach książki J. Hrynkiewicz, 
Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach dziecka, Warszawa 2006.
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obowiązek współdziałania sądu rodzinnego ze służbami wspierającymi rodzinę 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Służby te z kolei mają obowiązek 
składania sądowi opiekuńczemu sprawozdań na temat podjętych działań w stosun-
ku do rodziny i osiągniętych efektów. Na tej podstawie sąd – nie rzadziej niż co pół 
roku – ocenia sytuację dziecka i jego rodziny, rozważając: 1) czy dziecko ma nadal 
przebywać w pieczy zastępczej; 2) czy też może należy zarządzić jego powrót do 
rodziny, ewentualnie 3) czy zachodzą przesłanki do tak zwanego fakultatywnego 
pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej na podstawie art. 111 § 1a k.r.o. 

Poza tą procedurą należy jeszcze wskazać na przepisy o dopuszczalnym 
okresie przebywania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze 
pogotowia. Po upływie czterech miesięcy i ewentualnie dodatkowych kolejnych 
czterech pobytu w niej, dziecko musi opuścić tę rodzinę zastępczą. Nie oznacza 
to, że opuszcza system pieczy zastępczej, bo poza pożądaną opcją powrotu do 
rodziny może się zdarzyć, że zostanie przeniesione do innej rodziny zastępczej 
lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Należy oczekiwać, że wraz z rozwojem form wspierania rodziny i coraz inten-
sywniejszym podejmowaniem przez rozmaite instytucje (publiczne, pozarządowe, 
wyznaniowe) skoordynowanych oddziaływań zmierzających do poprawy sytuacji 
w rodzinie, czas ingerencji w formie ograniczenia władzy rodzicielskiej stanie się 
bardziej dookreślony i ograniczony. Takie nadzieje można wyrażać, obserwując 
funkcjonowanie systemów wspierania rodziny w tych krajach, które mają w tym 
zakresie dłuższe doświadczenia niż Polska i w praktyce realizują nakazy wynika-
jące z pedagogiczno-socjalnej zasady planowania stałości w pieczy zastępczej32.

Fakultatywne pozbawienie władzy rodzicielskiej

Art. 111 § 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo 
udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, 
a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

W konsekwencji traktowania pracy z rodziną33 wychowanków jako jed-
nego z najważniejszych zadań rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- 

32 Zob. na ten temat: M. Colton, M. Williams, Światowe kierunki w opiece zastępczej, 
w: Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, red. Z.W. Stelmaszuk, Warsza-
wa 1999; F. Casas, Zmiana paradygmatów w opiece nad dzieckiem. Przykład Hiszpanii, w: tamże.

33 Na ten temat zob.: I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skon-
centrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010.



387Relacja rodzice i inne osoby dorosłe a dzieci...

-wychowawczych, a także w obliczu rozwoju w tym zakresie zarówno psycho-
logiczno-socjalno-pedagogicznej praktyki, jak i oczywiście przepisów prawa34, 
stworzono regulację na wypadek braku dobrych efektów tej pracy. Chodzi o pa-
ragraf oznaczony jako „1a”, który wprowadzono w 2000 r. do art. 111 k.r.o. Stał 
się on podstawą normatywną dla tak zwanego fakultatywnego pozbawienia wła-
dzy rodzicielskiej35. Orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, jakie za-
padły na podstawie tego przepisu, są oczywistym formalnym dowodem porażki 
oddziaływania w stosunku do rodziny takich instytucji, jak: pomoc społeczna, 
jednostki organizacyjne wspierania rodziny i system pieczy zastępczej oraz sąd 
rodzinny. Sąd może bowiem pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli stwierdzi, że 
rodzice, którym ograniczono władzę rodzicielską, umieszczając dziecko w pie-
czy zastępczej (art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o.), pomimo otrzymania wsparcia w celu 
zlikwidowania przyczyny sytuacji, która była podstawą do ingerencji sądu, 
przyczyn tych nie zlikwidowali, a w szczególności okazują brak należytego za-
interesowania swym dzieckiem, co sprawia, że główny cel pieczy zastępczej, 
jakim jest reintegracja rodziny wychowanka, nie może być osiągnięty.

Konstrukcja fakultatywnego pozbawienia władzy rodzicielskiej silnie na-
wiązuje do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stras-
burgu w sprawach dotyczących art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności. Pozbawienie rodziców władzy rodziciel-
skiej w sytuacji kryzysu rodziny, której nie udzielono profesjonalnego wsparcia, 
trybunał ten wielokrotnie określał jako nadużycie stojące w sprzeczności z wy-
mienionym przepisem konwencji. Najkrócej rzecz ujmując, myśl wspólna wielu 
orzeczeń Trybunału Praw Człowieka sprowadza się do: 

− szacunku dla relacji rodzice–dzieci, 
− obowiązku wspierania rodziny w kryzysie, a jeśli doszło do umieszcze-

nia dziecka poza rodziną, to podejmowane działania powinny zmierzać 
w kierunku jej reintegracji,

34 Formalną podstawą takiego obowiązku jest chociażby treść art. 109 § 4 k.r.o., a także 
sformułowanie zawarte w art. 111 § 1a k.r.o. pozwalające pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli 
naganna postawa rodziców nie uległa zmianie „pomimo udzielonej pomocy”. Oczywiście kwe-
stia ta jest też uregulowana w wielu przepisach ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kreujących zadania spoczywające na agendach pomocy 
społecznej i innych służb funkcjonujących w miejscu zamieszkania rodziców.

35 T. Sokołowski, Powrót dziecka do rodziny bądź fakultatywne pozbawienie władzy rodzi-
cielskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 3, s. 97–111; J. Strzebinczyk, 
Władza rodzicielska..., s. 354–356.
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− traktowania pieczy zastępczej jako pieczy tymczasowej, nakierowanej 
na naprawę sytuacji w rodzinie i doprowadzenia do powrotu dziecka do 
rodziców, 

− ograniczonych ram czasowych wspierania rodziny i możliwości odebra-
nia dziecka rodzicom, w szczególności po wcześniejszym nieskutecz-
nym wspieraniu rodziny, a zwłaszcza rodziców, przez profesjonalne służ-
by socjalne36.

Sprowadzając ideę fakultatywnego pozbawienia władzy rodzicielskiej do 
najprostszej formuły, można stwierdzić, iż jest ona wyrazem świadomości, że 
dzieciństwo ma ramy czasowe i podobnie ramy czasowe musi też mieć pomaga-
nie rodzicom w kryzysie, a zwłaszcza oczekiwanie na osiągnięcie pożądanych 
efektów udzielanego im wsparcia. Dlatego poza wysokimi wymaganiami, jakie 
należy stawiać instytucjom wspierającym rodzinę dotkniętą kryzysem, należy 
też jasno i zdecydowanie stawiać wymagania beneficjentom działań pomoco-
wych. Jeżeli chcą powrotu dziecka do rodziny, muszą aktywnie działać, by stwo-
rzyć po temu warunki.

Prawo dzieci pozostających w pieczy zastępczej do powrotu do rodziny 

Art. 1124. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia 
warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go 
w rodzinie przysposabiającej.
Zob. także wszystkie pozostałe przepisy kodeksu o kontaktach, art. 8 Eu-
ropejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
Konwencję o prawach dziecka, art. 109 § 4 k.r.o., wiele przepisów z ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa dnia z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej jest obszernym, wielowątkowym, skrajnie szczegółowym i głównie 
z tego powodu… niespójnym dokumentem, którego na szczęście nie trzeba w tym 
artykule dokładnie omawiać. W kontekście rozważań o nowych uregulowaniach 
dotyczących relacji łączących rodziców i inne osoby dorosłe z dziećmi, należy 
podkreślić, że ustawa ta jest nośnikiem tych samych idei i nawiązuje do tych 
samych aksjologicznych założeń, co przepisy kreujące reformę pieczy zastęp-
czej z lat 2000–2001. Najważniejszym celem pieczy zastępczej jest reintegracja 

36 Zob. m.in.: M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka..., s. 193–204.
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rodzin wychowanków przebywających we wszelkich jej formach (zwłaszcza: art. 
4 pkt 1–3, art. 10–17 o pracy z rodziną). Podporządkowano mu wiele innych 
zadań nałożonych na rozmaite podmioty. Na szczególną uwagę zasługują te spo-
śród przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ale też ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które są próbą swoistego wymuszania 
współpracy sądów rodzinnych z administracją zawiadującą pieczą zastępczą, 
a także z asystentami rodziny, pracownikami pomocy społecznej. Temu samemu 
celowi służy stworzenie zawodu asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspie-
ranie rodziny, również wówczas, gdy dziecko przebywa w pieczy zastępczej (art. 
10–17), a także segment ustawy dotyczący nadzoru nad sprawowaniem pieczy 
zastępczej (art. 128–139). Ten ostatni zawiera przepisy nakazujące ustawiczną 
ewaluację sytuacji w domu (rodzinie) wychowanka pod kątem możliwości jego 
powrotu. Podporządkowanie treści uregulowań idei reintegracji rodziny można 
dostrzec również w przepisach o odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastęp-
czej, w myśl których każdego roku zwiększają się koszty ponoszone przez gminę 
za przedłużający się pobyt wychowanka (jako swoista sankcja za brak skutecz-
ności działań zorientowanych na powrót dziecka do rodziny – art. 191–197).

* * *

Wątpliwości wzbudza utworzenie nowych struktur administracyjnych dla 
organizowania pieczy zastępczej. Wydaje się, że jest to przejaw zjawiska zwa-
nego nadmiarem państwa37. Nie tworzą one nowej jakości w funkcjonowaniu 
pieczy zastępczej, a to, że tworzą nową ilość, jest oczywiste.

Patrząc z punktu widzenia realizowania prawa dziecka do powrotu do 
rodziny, niepokoi ewolucja funkcjonowania rodzin zastępczych. Są one pre-
ferowaną formą sprawowania pieczy zastępczej zarówno w kodeksowych, jak 
i ustawowych przepisach. Natomiast trawi je kryzys i od kilku lat więcej się ich 
rozwiązuje niż tworzy nowych. Zaskakuje też, że coraz więcej dzieci z rodzin 
zastępczych przyjmowanych jest do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Za całkowicie sprzeczne z prawem uznać również należy tworzenie rodzin za-
stępczych (i umieszczanie w nich dzieci), które jednoznacznie deklarują niechęć 

37 M. Oziemkowski, M. Samek, Uwagi do założeń projektu ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 2.
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do współpracy z rodzinami wychowanków i z nimi nie współpracują38. W prze-
pisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są istotne regu-
lacje dotyczące szkoleń dla kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastęp-
czej i nadzoru nad nimi. Praktyka jest w tych sprawach wysoce niezadowalająca, 
a jej spektakularne (z reguły dramatyczne) skutki opisywane są na pierwszych 
stronach prasy codziennej.

Kontakty z dzieckiem 

Art. 113 § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko 
mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
[Oczywiście wielką wagę mają wszystkie przepisy chroniące relacje dziec-
ka z innymi osobami bliskimi niż rodzice, pomieszczone w Kodeksie rodzin-
nym i opiekuńczym, Konwencji o prawach dziecka, Europejskiej konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności czy ustawie o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej.]

W roku 2008 w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojawił się oddział po-
święcony kontaktom z dzieckiem. Nie są to przepisy otwierające sądom większe 
możliwości działania od tych, jakie istniały wcześniej, gdyby – stosując poprzed-
nio obowiązujące przepisy – sądy korzystały z możliwości, jakie dają reguły wy-
kładni39. Rzecz w tym, że do obowiązujących wówczas regulacji sędziowie nie 
stosowali owych reguł, poprzestając jedynie na trzymaniu się wyłącznie ich lite-
ralnego brzmienia. W związku z tym ustawodawca trafnie uznał, że celowe jest 
jednoznaczne wypowiedzenie się w drażliwej kwestii krzywdzenia dzieci przez 
uniemożliwianie im relacji z bliskimi. Reakcja jest typowa dla ukształtowanych 
w ostatnich dekadach zwyczajów legislacyjnych, gdyż stworzono szczegółowe 
przepisy o kontaktach, licząc, że dzięki temu orzecznictwo sądowe stanie się 
bardziej przystające do złożoności sytuacji rodzinnych. 

Pozostawmy na boku spór o relację pomiędzy stycznością z dzieckiem 
a sprawowaniem władzy rodzicielskiej40, koncentrując uwagę na problemie  

38 E. Holewińska-Łapińska, Orzekanie o osobistej styczności z małoletnim osób innych niż 
rodzice, w: Prawo w Działaniu, t. 4: Sprawy cywilne, Warszawa 2008.

39 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 645.
40 P. Mostowik, Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska, 

„Przegląd Sądowy” 2013, nr 3; A.N. Schulz, Kontakty z dzieckiem, kontakty dziecka – nowe-
lizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle standardów europejskich, w: Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010; T. Sokołowski, Prawo 
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(bez)skuteczności orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem, cho-
dzi zwłaszcza o bezradność prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości w ob-
liczu nagannych zachowań skonfliktowanych rodziców, uniemożliwiania przez 
rodziców kontaktów z dzieckiem jego dziadkom lub o podobne zachowania ro-
dzin zastępczych w stosunku do rodziców wychowanka41. Skala nieskuteczno-
ści prawa dotyczącego kontaktów jest porównywalna z pułapem nieudolności 
w przeciwdziałaniu zjawisku niealimentacji. 

Kwestia kontaktów z dzieckiem szczególnie jaskrawo ukazuje kontrast 
pomiędzy jednoznacznością uregulowań prawa materialnego a nieprzystają-
cymi do nich (pomimo zmian) uregulowaniami prawa formalnego. W 2011 r. 
wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego – z dawna zapowiadane, 
jako rzekomo przełomowe – nowe regulacje zawarte w oddziale Sprawy doty-
czące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815–59821)42. Nie poprawiły 
one sytuacji dzieci krzywdzonych uniemożliwianiem im kontaktu z bliskimi, 
lecz stały się dodatkowym upokorzeniem dla osób, które prawomocnym orze-
czeniem sądu mają ustalone prawo do kontaktów. Nie mogąc ich realizować, 
ze względu na postawę osoby, z którą dziecko mieszka, uprawniony może na 
podstawie powyższych przepisów wystąpić do sądu o zapłatę odszkodowania 
z tytułu uniemożliwienia kontaktu z dzieckiem. Sąd odszkodowanie zasądzi, 
jeśli – pomimo uprzedniego sądowego upomnienia – osoba zobowiązana nie 
zmieni postawy i nadal będzie uniemożliwiać kontakty z dzieckiem. Konstruk-
cja pozwalająca nałożyć obowiązek zapłaty odszkodowania po uprzednim upo-
mnieniu o konieczności wykonywania prawomocnych orzeczeń jest sztuczna 
i nazbyt łagodna, czyli nieadekwatna w stosunku do agresji okazywanej dziecku 
poprzez niweczenie jego prawa do kontaktu z bliskimi. Takie postępowanie uza-
sadnia bowiem zastosowanie przepisów o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, 
gdyż uniemożliwianie dziecku kontaktów z najbliższymi wypełnia w oczywisty 
sposób przesłankę zagrożenia dobra dziecka (art. 109 § 2 pkt 1, 2, 5, a zwłaszcza 
pkt 3 k.r.o.). W skrajnych przypadkach można nawet rozważyć, czy nie doszło do 
spełnienia przesłanki nadużycia władzy rodzicielskiej, o której mowa w art. 111 

i obowiązek kontaktu z dzieckiem, w: tamże; A. Gałakan-Halicka, Kontakty z dzieckiem w świetle 
nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r., w: tamże. 

41 E. Holewińska-Łapińska, Orzekanie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, 
w: Prawo w Działaniu, t. 4, Warszawa 2008.

42 Dz.U. 2011, nr 144, poz. 854.
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§ 1 k.r.o. Sąd może też w konkretnym przypadku zmienić miejsce pobytu dziec-
ka i ustalić je u drugiego rodzica.

Zamiast pójść w stronę konsekwentnego wykorzystywania istniejących 
stosunkowo twardych regulacji, co mogłoby dawać nadzieję na skuteczniejszą 
ochronę prawa dzieci do kontaktów z bliskimi, stworzono problematyczną pro-
cedurę odszkodowawczą. Skutek powstania tych przepisów jest oczywisty: bez 
przeprowadzenia wskazanej w nich procedury sądy nie sięgną po wspomniane, 
od dawna istniejące, ostrzejsze środki. Wydaje się, że nowe przepisy nie zwięk-
szyły ochrony prawa do kontaktów, a jedynie zwiększyły liczbę przepisów na 
ten temat.

Na omawiane zagadnienie można spojrzeć przez pryzmat ekonomii proce-
sowej. Czy w sądach powinny się toczyć procesy o odszkodowanie wyrównujące 
szkodę równą mniej więcej cenie biletu kolejowego tam i z powrotem, a pomi-
jające istotę problemu (doprowadzenie do kontaktów)? Zważyć należy również, 
że niska kwota odszkodowania nie stanowi motywacji do zmiany postępowania 
przez stronę pozwaną. Do składania powództwa silnie zniechęca też to, że jeśli 
powód otrzyma owe odszkodowanie, to z wielkim prawdopodobieństwem zapła-
cone ono zostanie z alimentów, jakie on sam przysyła. Ofiarą jego procesowego 
zaangażowania będzie jego dziecko, z którym pragnie się spotykać. 

Wychowawcze aspekty prawa alimentacyjnego

Art. 133 § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych wzglę-
dem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich 
uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możno-
ści samodzielnego utrzymania się.
Art. 1441. Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimen-
tacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców 
względem ich małoletniego dziecka.

Alimentacja traktowana bywa jako element majątkowego prawa rodzinne-
go i trudno tej dystynkcji odmówić racji. Podstawowa funkcja alimentów, a mia-
nowicie: przeznaczenie ich na zaspokajanie bieżących potrzeb, a także w prak-
tyce niewielka wysokość zasądzanych kwot sugerują jednak, by nie przeceniać 
ich majątkowej rangi, a skoncentrować się na tym, że są one przede wszystkim 
wyrazem wzajemnej odpowiedzialności za siebie członków rodziny (solidarność 
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grupy rodzinnej). W tym też aspekcie można mówić o wychowawczej roli pra-
wa alimentacyjnego. Przejawia się ona na kilka sposobów. Oczywiste jest, że 
oddziaływanie wychowawcze uregulowań prawa alimentacyjnego najbardziej 
oczekiwane jest w stosunku do osób dorosłych, gdyż to oni są z reguły dłużni-
kami alimentacyjnymi, spośród których kilkaset tysięcy nie realizuje swego ru-
dymentarnego obowiązku utrzymywania bliskich, a zwłaszcza własnych dzieci.

W kontekście przemian prawa, jakie nastąpiły w ostatnich latach, na pod-
kreślenie zasługują dwa nowe przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
które nie dotyczą obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego dziecka, 
lecz regulują te obowiązki między osobami dorosłymi. W praktyce oznacza to 
z reguły alimenty świadczone przez rodziców na rzecz ich dorosłych dzieci, któ-
re są niesamodzielne ekonomicznie i uczą się lub studiują. Treść przytoczonych 
na wstępie nowych uregulowań jednoznacznie wzmacnia pozycję prawną pozy-
wanych o alimenty rodziców. Artykuł 133 § 3 k.r.o. pozwala im uchylić się od 
alimentowania pełnoletniego dziecka, gdyby wiązało się to „z nadmiernym dla 
nich uszczerbkiem”, a także wówczas, gdy „dziecko nie dokłada starań w celu 
uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”. Ten drugi wątek zawarty 
jest też w spektrum oddziaływania art. 1441 k.r.o. Wprowadzenie tego przepi-
su zakończyło długoletni spór o możliwość powoływania się przez pozwanych 
o alimenty na niegodność alimentowania powoda. Jakkolwiek z pewnością nie 
był to najistotniejszy argument za wprowadzeniem tego przepisu, to jednak na-
leży mieć na uwadze, że przyjęto go między innymi po to, by rodzice mogli 
zwolnić się od alimentowania dorosłych dzieci, które opuszczają się w nauce, 
sięgają po alkohol, narkotyki itp., a przy tym okazują wobec rodziców postawę 
roszczeniową.

Niekonsekwencje, czyli dlaczego słowa czasami zbyt powoli stwarzają  
rzeczywistość 

W obliczu zjawiska nasycania przepisów prawa rodzinnego pojęciami 
z nauk społecznych zasadne wydaje się pytanie o to, co ta tendencja oznacza 
(powinna oznaczać) dla prawników, zwłaszcza dla sędziów orzekających w spra-
wach rodzinnych i przedstawicieli doktryny prawa rodzinnego? Przede wszyst-
kim przedstawiony kierunek ewolucji treści przepisów Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego jest swoistą formą wpisywania się ustawodawcy we wspomnianą 
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już wyżej dyrektywę metodologiczną wypowiadania się na temat problemów 
z zakresu prawa rodzinnego w kontekście pozaprawnych aspektów zagadnienia 
(wieloaspektowość zjawisk rodzinno-prawnych). Doszło do tego, że to, co do 
niedawna było dyrektywą sformułowaną przez teoretyków, a kierowaną głównie 
w stronę młodych badaczy, współcześnie zostało odzwierciedlone w treści prze-
pisów. Pozwala to z większą mocą wypowiadać postulat, aby zarówno przed-
stawiciele doktryny, jak i, a może zwłaszcza, praktyki okazywali należyty sza-
cunek dla dorobku psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, medycyny i kilku 
innych dyscyplin naukowych, w tym zwłaszcza dla ich naukowej tożsamości 
i odrębności, przez umiejętne korzystanie z ich dorobku. Szacunek należyty, to 
znaczy większy niż ten, jaki jest im okazywany współcześnie w prawniczych 
publikacjach i w salach sądów rodzinnych. W publikacjach prawniczych zdecy-
dowanie więcej powinno być śladów kontaktu autora z literaturą z zakresu nie-
prawniczych dyscyplin naukowych43, a w aktach spraw sądowych zdecydowanie 
więcej powinno być wiedzy pozyskanej od ekspertów z tych obszarów nauki. 
Ontologiczna teza o wieloaspektowym charakterze zjawisk prawnych związa-
nych z rodziną prowadzi do sformułowania dyrektywy epistemologicznej, by 
prawnicy (naukowcy, ale też sędziowie), rozpatrując rodzinne problemy prawne, 
czynili to opierając się na samodzielnie zdobytej wiedzy z tych obszarów, a naj-
lepiej – ściśle współpracując ze strukturami pomocy społecznej, instytucjami 
oświatowymi, służbą zdrowia, poradniami różnego typu, administracją pieczy 
zastępczej, przedstawicielami nauki z obszaru pedagogiki, psychologii i innych 
dziedzin. Prawnicy nie powinni przeceniać swoich kompetencji w pozapraw-
nych dziedzinach wiedzy, a w szczególności powinni wyzbyć się pokusy budo-
wania orzeczeń oraz formułowania poglądów naukowych na piaszczystym grun-
cie swych psychologicznych czy pedagogicznych intuicji. Przeciwnie, dociekając 
rozwiązania rodzinnego problemu prawnego, powinni mieć świadomość, że jego 
istota leży poza prawem i prawo nie jest tu najważniejsze. Jego rolą jest bowiem 
nadanie rozwiązywaniu takich czy innych problemów odpowiedniej formy (for-
muły) i tylko tyle.

Wiele podręcznikowych opracowań prawa formalnego rozpoczyna oczywi-
sta informacja, że normy proceduralne mają charakter służebny w stosunku do 

43 Na uwagę zasługują w szczególności liczne opracowania W. Stojanowskiej czy też 
E. Holewińskiej-Łapińskiej, a z wydanych ostatnio opracowań innych autorów warto wskazać: 
J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, 
Warszawa 2010; L. Kociucki, Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia, 
Warszawa 2011.
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unormowań prawa materialnego. Najlepsze uregulowania prawa materialnego są 
bowiem martwe bez stworzenia procedury pozwalającej czynić z nich użytek. 
Nasuwa się pytanie: czy za przedstawionymi zmianami w prawie materialnym 
(rodzinnym i dotyczącym rodziny) poszły adekwatne do ich skali zmiany pra-
wa formalnego? W związku ze skalą wspomnianych zmian materialnego prawa 
rodzinnego należy też zapytać: czy poszły za nimi zmiany organizacyjne po-
zwalające rozwiązywać rodzinne problemy prawne stosownie do ich specyfiki, 
jaką jest trwałość stosunków rodzinnych (wszak one istnieją nawet wtedy, gdy 
małżonkowie są rozwiedzeni), ich intymność, delikatność czy wspominana już 
kilka razy wieloaspektowość? Regulacje prawa materialnego – nawet wtedy, gdy 
stworzono dla ich realizacji adekwatne przepisy prawa formalnego – nie przy-
niosą dobrych efektów, jeżeli nie będzie infrastruktury organizacyjnej dla ich 
realizacji. W tym konkretnym przypadku chodzi o ramy organizacyjne rozwią-
zywania rodzinnych problemów prawnych. 

Temat reformy prawa formalnego jest obszerny i pełna wypowiedź musiała-
by również być rozległa, wielowątkowa i zniuansowana. Ogólnie można powie-
dzieć, że na tym obszarze przeprowadzono kilka istotnych nowelizacji Kodeksu 
postępowania cywilnego, wśród których wskazać należy przede wszystkim na 
wprowadzenie do niego przepisów:

− o mediacji (nie tylko w ramach postępowania w sprawach o rozwód i se-
parację, ale i w postępowaniu opiekuńczym), 

− o odbieraniu dzieci będących pod władzą rodzicielską lub opieką czy też 
− o przymusowym wykonaniu kontaktów z dzieckiem.
Istotne znaczenie przypisać też należy przywróceniu procedurze cywilnej 

elementów sędziowskiej dyskrecjonalności44. 
Są to zmiany znaczące, jednak wprowadzone nimi instrumenty prawne na-

leży uznać za zbyt łagodne w stosunku do rangi spraw, jakich dotyczą (przepisy 
o wykonywaniu kontaktów), albo niedostatecznie spopularyzowane i przez to 
nienależycie wykorzystywane w praktyce (mediacja). 

Odnosząc się do kwestii koniecznych zmian organizacyjnych dotyczących 
rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych, należy z mocą stwierdzić, że 
w funkcjonowaniu sądów rodzinnych nie przeprowadzono żadnych zmian, które 

44 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1381). Na temat dyskrecjonalności zob. zwłaszcza 
w poprzedzającej nowelizację wielowątkowej książce: Dyskrecjonalność w prawie. Materiały 
XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Miedzeszyn k. Warszawy 22–
24 września 2008 r., red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.
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uwzględniałyby specyfikę omawianych nowych przepisów prawa materialnego. 
Co gorsza, pojawiły się w ostatnich latach stanowcze głosy, by zamiast czynić 
procedury rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych bardziej przystają-
cymi do ich specyfiki, raczej zlikwidować sądownictwo rodzinne, włączając od-
powiednie wydziały sądów rejonowych do wydziałów cywilnych. Forsował ten 
pomysł resort sprawiedliwości, wskazując na rzekome względy ekonomiczne, 
gdyż w konsekwencji likwidacji wydziałów rodzinnych w strukturze sądów by-
łoby mniej kierowników, a więc mniej by wypłacano dodatków do ich uposażeń 
itp. W obliczu takiego podejścia do problemu trudno przebić się z tezą o cenie 
(także w dosłownym, ekonomicznym sensie tego słowa) błędnych orzeczeń wy-
danych przez sędziów nieobeznanych należycie ze specyfiką problemów rodzin-
nych. Krytyczny stosunek do fetyszyzowania oszczędzania (kosztem jakości 
orzecznictwa) jest tym bardziej uzasadniony, gdy odrzuci się obecną formułę 
sądów rodzinnych, skłaniając się ku przeprowadzeniu istotnych zmian organi-
zacyjnych i proceduralnych w kierunku zbudowania formuły rozwiązywania ro-
dzinnych problemów prawnych o wiele bardziej przystającej do ich wieloaspek-
towej specyfiki. Współczesny model sądownictwa rodzinnego nie odpowiada 
bowiem w wystarczający sposób na specyfikę spraw rodzinnych. Symbolizuje 
to jego rdzeń, za jaki uważam modelowy wizerunek sędziego rodzinnego, jako 
dobrego prawnika i niemal równie znamienitego psychologa, pedagoga itp. Był 
on, jest i pozostanie mitem. Sugerowanie sędziom rodzinnym, że powinni być 
fachowcami z tych dziedzin, a co gorsze, twierdzenie, będące stałym elementem 
oficjalnych (zwłaszcza ministerialnych) mów kierowanych do sędziów rodzin-
nych, że są oni profesjonalistami z dziedzin pozaprawnych jest bowiem niepraw-
dą. Głoszący taki pogląd dają dowód braku pokory dla obszarów wiedzy, na 
których nie mają kompetencji. Sędzia może bowiem, co najwyżej, mieć w tych 
dziedzinach rozeznanie pozwalające na rozmowę z pedagogiem, pracownikiem 
socjalnym czy psychologiem, ale to nie wystarcza, by zastępować ich w docieka-
niu istoty rodzinnych problemów prawnych.

W przyszłości sądy powinny rozwiązywać jedynie te rodzinne problemy 
prawne, których rodzinie nie uda się przezwyciężyć przy wsparciu gremium 
złożonego z psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga, medyka i prawnika, 
przy założeniu, że prawnik nie byłby w tej grupie najważniejszy, jednakże mu-
siałby w niej być, aby pozostali nie podpowiedzieli rodzinie rozwiązań wykra-
czających poza ramy wyznaczone przez prawo. Grupa ta powinna działać poza 
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nieprzyjazną strukturą sądownictwa, które nadaje się raczej do rozstrzygania 
sporów niż rozwiązywania problemów.
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A RELATION BETWEEN PARENTS/OTHER ADULTS AND CHILDREN  
IN THE LIGHT OF NEW ARTICLES OF THE FAMILY  

AND GUARDIANSHIP CODE AS WELL AS OTHER LAWS 

SELECTED PROBLEMS

Summary

The article highlights a strong relation between the law (the content of legal acts) 
and concepts developed within such academic fields as psychology, pedagogy, social 
work, sociology and others. Such a strong connection characterizes both the regulations 
of the Family and Guardianship Code and other articles related to family functioning. 
This fact permits a conclusion that in the last two decades there have been attempts 
(many times very successful) to adjust the regulations of material law to the specific-
ity of family legal problems. Unfortunately, similar changes in procedural law have not 
followed. Actually, no changes that are indispensable due to this specificity have been 
introduced in ether organization or the functioning of family courts.
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