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Przedmowa

Niniejsze siódme wydanie Komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oraz do Przepisów wprowadzających Kodeks rodzinny i opiekuńczy, przedstawiane
przez Wydawnictwo C.H.Beck, jest dziełem pięciu autorów: pracowników nauko-
wych i sędziów Sądu Najwyższego. Trzej spośród autorów nie żyją: Sędzia SN
Prof. dr hab. Jerzy Ignatowicz, Sędzia SN Janusz Pietrzykowski i Prof. dr hab. Jan
Winiarz. Opracowane przez Nich części dzieła pt. „Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy z komentarzem” (pod redakcją J. Pietrzykowskiego, Wydawnictwo Prawnicze,
wyd. II, Warszawa 1993) i sześciu wydań dzieła pt. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Komentarz” (pod redakcją K. Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa
2003, 2010, 2012, 2015, 2018, 2020) zostały w niniejszym Komentarzu, za zgodą
Ich spadkobierców, zaktualizowane i uzupełnione. Nie było oczywiście zadaniem ła-
twym uwzględnienie licznych zmian w stanie prawnym, które nastąpiły od 1993 r.,
oraz nowego orzecznictwa i piśmiennictwa, zachowując jednocześnie poziom i cha-
rakter dzieła tych wybitnych polskich cywilistów. Zadania tego podjął się wspólnie
ze mną Prof. dr hab. Janusz Gajda, za co Mu serdecznie dziękuję.

W Komentarzu szeroko wykorzystano piśmiennictwo (komentarze do Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, System prawa rodzinnego, System prawa prywatnego,
monografie, artykuły i glosy) oraz orzecznictwo, w tym zwłaszcza Sądu Najwyższego
i Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże autorzy przedstawiają w objaśnieniach do
poszczególnych artykułów stanowisko doktryny i judykatury tylko w takim zakresie,
w jakim uznają to za stosowne z punktu widzenia wymagań niniejszego Komentarza.

Niniejsze siódme wydanie uwzględnia zmiany w stanie prawnym, nie tylko zresztą
nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale również innych ustaw, a także
nowe orzecznictwo i piśmiennictwo. Zostały w nim zamieszczone tytuły numerów
brzegowych (hasła), co bardzo ułatwia korzystanie z Komentarza.

Chciałbym wyrazić przekonanie, że niniejszy Komentarz będzie stanowił cenną
pomoc dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem
i wykładnią przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym zwłaszcza sędziów,
adwokatów, radców prawnych, kierowników urzędów stanu cywilnego, prokurato-
rów, notariuszy i pracowników naukowych), a także dla studentów wydziałów prawa
oraz wszystkich osób zainteresowanych tym działem prawa.

Niniejszy Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.9.2021 r.

Krzysztof Pietrzykowski
Warszawa, wrzesień 2021 r.

VII



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20080-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-komentarz-krzysztof-pietrzykowski

	wstep
	20080-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-komentarz-krzysztof-pietrzykowski-wstep
	2

