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Przedmowa
Niniejszy podręcznik napisano z myślą o studentach wydziałów prawa. Tok wykładu opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co powinno
ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych, przy jednoczesnym śledzeniu przepisów Kodeksu. Należy bowiem pamiętać o tym, że studiowanie prawa nie
może opierać się tylko na podręczniku, lecz przede wszystkim na poznaniu treści
aktów normatywnych regulujących daną dziedzinę stosunków społecznych. Studenci dopiero przystępują do poznania określonej dziedziny prawa i niewiele o niej
wiedzą, raczej intuicyjnie rozpoznają usłyszane słowa, hasła dotyczące np. prawa
cywilnego, rodzinnego, spadkowego itd. Dlatego wykładowca najpierw przedstawia zjawisko społeczne, później jego regulację prawną i objaśnia jej skutki dla
człowieka lub innego podmiotu będącego adresatem normy prawnej.
W podręczniku w ten sposób przedstawiam kwestie jurydyczne obowiązującego prawa rodzinnego i opiekuńczego i, w minimalnym tylko zakresie, ich tło
historyczne.
Uwzględniono również Konstytucję RP uchwaloną w 1997 r., która wskazuje
kierunek wykładni KRO i innych aktów prawnych dotyczących rodziny.
Ponadto wprowadzono do podręcznika informacje o międzynarodowych standardach prawnych w odniesieniu do określonej dziedziny stosunków rodzinno-prawnych.
Skoro ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe są częścią krajowego
porządku prawnego, zarówno studenci, jak i praktykujący prawnicy powinni się
z nimi zapoznać co najmniej w elementarnym zakresie. Zwrócono uwagę zwłaszcza
na akty prawa międzynarodowego z dziedziny praw człowieka o zasięgu uniwersalnym, a ponadto wskazano akty prawne Rady Europy, której Polska jest członkiem.
Idąc za wzorcem powołania literatury w innych podręcznikach, z zakresu prawa
cywilnego, opublikowanych przez Wydawnictwo C.H.Beck, wskazuję ją sumarycznie na początku każdego rozdziału. Ponieważ fundamentalnym dziełem omawiającym całość problematyki jest System Prawa Prywatnego, t. 11 (2009 r. i 2014 r.)
i 12 (2011 r.), Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, zawierające
szczegółowy wykaz literatury, wskazuję przede wszystkim tę pozycję, ale i w podręczniku wpisano większą liczbę publikacji wcześniejszych i późniejszych. Poza
tym cennym źródłem biograficznym jest System prawa rodzinnego i opiekuńczego,
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pod red. J.S. Piątowskiego, Wrocław 1985, który w niemałym stopniu zachował aktualność, a co najmniej przydatność dla oceny późniejszych nowelizacji Kodeksu.
W dziesiątym wydaniu podręcznika uwspółcześniono opis i ocenę zjawisk
prawnych, przemian dokonujących się w sferze obyczajowej społeczeństwa
zwłaszcza za granicą, które wpływają też na mentalność polskiego społeczeństwa.
Uwzględniono nowe publikacje dotyczące niedawno nowelizowanych przepisów
prawa rodzinnego, propozycje ich korekty oraz publikacje reagujące na nowe orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych. Nie można było pominąć wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. w sprawie zaprzeczenia ojcostwa po śmierci dziecka,
ratyfikacji Konwencji ONZ o ochronie osób niepełnosprawnych, licznych publikacji omawiających nowelizację małżeńskiego prawa majątkowego oraz potrzeby
reasumpcji stanowisk dotyczących charakteru prawnych przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego, ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego (KRO).
Omówiono także zmianę w świadczeniach socjalnych wspierających rodzinę (np.
tzw. 500 plus) i ich rolę względem świadczeń alimentacyjnych.
W niniejszym wydaniu podręcznika aktualizację i korektę rozdziałów IV, V,
VII–XI przygotował dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN.
Stan prawny, orzecznictwo i piśmiennictwo uwzględniono na dzień 1 września 2020 r.
Poznań, sierpień 2020 r.
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