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Książka, którą przekazujemy w ręce Czytelnika, stanowi studium instytu-
cji prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jest ona szczególnie polecana aplikan-
tom odbywającym szkolenia w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, 
sędziowskiej, notarialnej czy komorniczej, jak również osobom przygoto-
wującym się do egzaminów zawodowych. Z uwagi na szerokie omówienie 
problematyki stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego, opracowanie 
to dedykowane jest także radcom prawnym i adwokatom, którzy w ramach 
wykonywania zawodu zajmują się prowadzeniem spraw rodzinnych. Przej-
rzysta formuła analizowanych treści sprawia, że praca ta może być również 
pomocna studentom prawa, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, a także oso-
bom, które ze względu na okoliczności życiowe stały się stroną postępowań 
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prezentując poszczególne instytucje prawnorodzinne skupiono się przede 
wszystkim na aspektach praktycznych stosowania prawa. Omawiane zagad-
nienia zostały dodatkowo wzbogacone analizą orzeczeń sądów powszech-
nych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego, co sprawia, że Czy-
telnik nie tylko lepiej zrozumie przedstawianą materię, ale także zapozna się 
z obowiązującą linią orzeczniczą. Chcąc sprostać wymogom, jakie stawiane 
są aplikantom, w pracy tej zawarto wybór różnorodnych stanów faktycznych, 
które pozwolą nie tylko zrozumieć specyfikę i mechanizmy procesu wykładni 
przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale również należycie przygo-
tować się do przeprowadzanych w ramach aplikacji prawniczych kolokwiów, 
czy egza minów zawodowych.

Poniższe opracowanie obejmuje także – poza samym Kodeksem rodzin-
nym i opiekuńczym – omówienie w niezbędnym zakresie innych ustaw 
zawierających przepisy składające się na gałąź prawa rodzinnego, w tym 
m.in. ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego czy ustawy 
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z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej. W treści pu-
blikacji przedstawiono też zmiany, jakie wprowadziły na grunt Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego inne akty normatywne, w tym uchwalona niedawno 
ustawa z 25.6.2015 r. o leczeniu niepłodności.

Wydanie drugie uwzględnia najnowsze zmiany Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, które weszły w życie po 30.4.2016 roku. W ramach uzu-
pełnienia odniesiono się również m.in. do kwestii świadczeń rodzinnych 
i ich wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego, jak też do zagadnienia 
tzw. niechcianego poczęcia. Opracowanie zawiera także omówienie projek-
tów planowanych zmian innych ustaw w zakresie istotnym z punktu widzenia 
zagadnień prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Praca obejmuje stan prawny, literaturę i orzecznictwo na dzień 1.3.2017 r.

Autorzy


