
Przedmowa

Przyszli prawnicy, a także studiujący inne kierunki, których programy naucza-
nia obejmują m.in. problematykę prawa cywilnego, w tym również jego dzia-
łu dotyczącego stosunków rodzinnych, otrzymują interesującą pomoc naukową 
w postaci opracowania pt. „Prawo rodzinne”, autorstwa Arkadiusza Bielińskie-
go i Macieja Pannerta. Opracowanie to odbiega wprawdzie swoją konwencją 
od typowego podręcznika akademickiego, jednakże Autorzy starają się zacho-
wać charakterystyczny dla podręczników tego działu prawa cywilnego porządek 
merytoryczny (odpowiadający w przybliżeniu systematyce kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego). Jednocześnie kontynuują tę samą formułę metodologiczną, któ-
rą przyjęli dla wydanych już wcześniej opracowań poświęconych części ogólnej 
prawa cywilnego oraz prawu rzeczowemu.

Podstawowy cel opracowania, jaki postawili przed sobą Autorzy, to przeka-
zanie materiału w formie jak najbardziej usystematyzowanej oraz poglądowej. 
Dlatego też jego zawartość merytoryczna została wyrażona nie tylko w postaci 
tradycyjnego opisu (charakterystycznego dla typowego podręcznika), lecz również 
w formie licznych tabel, sformułowań w ramkach oraz schematów. Ten sposób 
przekazu jest niewątpliwie szczególnie użyteczny w wypadku definicji oraz waż-
niejszych tez, klasyfikacji, enumeratywnych lub przykładowych wyliczeń, zesta-
wień oraz porównań itd. Pozwala on bowiem na lepsze uchwycenie określonych 
powiązań i zależności, elementów określonej struktury, członów klasyfikacji, 
a także zaakcentowanie ważniejszych treści. Przekaz staje się przez to łatwiej 
przyswajalny oraz bardziej atrakcyjny.

Drugi, zamierzony cel opracowania to próba powiązania teorii z praktyką, 
przy czym autorzy realizują go w dwojaki sposób. Z jednej strony wzbogacają 
treści teoretyczne wyborem (dość obszernym) orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
które jest przytaczane sukcesywnie w odpowiednich fragmentach tekstu. Z dru-
giej strony zamieszczają w różnych miejscach opracowania przykładowe stany 
faktyczne (kazusy) wraz ze skierowanymi do studentów poleceniami ich rozwią- 
zania. 



VI Przedmowa

Należy sądzić, że pomoc naukowa przygotowana w tak urozmaiconej formie 
spotka się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem ze strony Czytelnika. 

Dr hab. Mieczysław Goettel
prof. Uniwersytetu w Białymstoku 



Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi kolejny, po Prawie cywilnym – część ogólna, 
prawo rzeczowe, podręcznik tych samych autorów. Oczywiście bazuje także na tej 
samej formule, która sprawdziła się w praktyce i zyskała uznanie studentów.

Podręcznik zawiera przystępne omówienie całej materii prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, dodatkowo wzbogaconej o aktualne orzecznictwo oraz wybrane 
regulacje pozakodeksowe. Z uwagi na przyjętą formułę nie zawiera on pogłębio-
nych rozważań doktrynalnych, dlatego też w tej materii wskazane jest odniesienie 
się do stosownej literatury przedmiotu. W celu uatrakcyjnienia trudnej materii 
prawa rodzinnego autorzy starali się jak najwięcej treści ująć w tabele i schematy.

Podręcznik obejmuje także ostatnie istotne nowelizacje prawa rodzinnego, 
w tym przede wszystkim wprowadzone ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, 
poz. 1431): zmiany przepisów związanych z pochodzeniem dziecka, wprowa-
dzenie możliwości zawarcia porozumienia małżonków o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, możliwość uchyle-
nia się w pewnych wypadkach od alimentacji pełnoletniego dziecka, oraz ustawą 
z 10.6.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842): wprowadzono zakaz stosowa-
nia kar cielesnych wobec małoletnich podlegających władzy rodzicielskiej, opiece 
lub pieczy.

Mamy nadzieję, że przyjęta formuła opracowania po raz kolejny spotka się 
z życzliwym przyjęciem studentów (nie tylko prawa, ale także innych kierunków) 
i pozwoli na skuteczne przyswojenie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego.

Podręcznik obejmuje stan prawny na dzień 15.7.2011 r. oraz uwzględnia zmia-
ny wynikające z ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej wchodzące zasadniczo w życie 1.1.2012 r.

Białystok, lipiec 2011 r.
Autorzy



Wstęp do wydania drugiego

Oddajemy w ręce Czytelników już drugie, poprawione i uzupełnione wyda-
nie Prawa rodzinnego. Mamy nadzieję, że spotka się ono również z życzliwym 
przyjęciem i będzie stanowić realną pomoc w nauce istotnie złożonej, a przez 
to niełatwej materii jaką jest Prawo rodzinne. Nowe wydanie, oprócz zaktuali-
zowanego stanu prawnego, uwzględnia wprowadzone zmiany wynikające m.in. 
z nowej regulacji w zakresie prawa o aktach stanu cywilnego; zmiany dotyczącej 
rozstrzygnięcia sądu orzekającego rozwód w przedmiocie wykonywania władzy 
rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rodziców po rozwo-
dzie; zmian związanych z wprowadzeniem procedury medycznie wspomaganej 
prokreacji.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, iż metodologia wykładu naszego 
opracowania została zainspirowana układem podręcznika Jerzego Ignatowicza 
i Mirosława Nazara, który to uznaliśmy za najbardziej przejrzysty z punktu widze-
nia potrzeb studenta, chcącego utrwalić swoją wiedzę z zakresu Prawa rodzinnego. 
To właśnie dzieło wymienionych Autorów stanowiło wzór dla przyjętej w na-
szym opracowaniu chronologii przedstawienia poszczególnych instytucji prawa 
rodzinnego.

Białystok, kwiecień 2016 r.
Autorzy


