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Wstęp

Pedagogika to dyscyplina naukowa należąca do dziedziny 
nauk społecznych, która obejmuje różnorodne obszary badań od-
noszące się do opieki, wychowania oraz kształcenia. Dyscyplina 
ta ma swój przedmiot badań, którym jest proces celowego wycho-
wania, metodologię oraz system pojęciowy i  odpowiadający mu 
system terminologiczny. Celem artykułów zebranych w  książce 
Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i termi-
nów jest prezentacja wybranych terminów pedagogicznych funk-
cjonujących na początku XXI wieku w jednej z subdyscyplin pe-
dagogiki, jaką jest pedagogika rodziny.

Każde pojęcie stanowi myślowe odzwierciedlenie obiek-
tu i  zwykle jest polisemantyczną strukturą językową, która jest 
kształtowana w trakcie rozwoju języka. Pojęcia są werbalizowa-
ne za pomocą znaków językowych. Wyrazem pojęć naukowych 
są terminy specjalistyczne. Maciej Grochowski (2017: 13) defi-
niuje termin jako: „ciąg znaków diakrytycznych, reprezentujący 
w języku J na mocy przyjętej w nim konwencji określone pojęcie 
i odnoszący się do obiektu należącego do obszaru zainteresowań 
danej zbiorowości Z, posługującej się tym językiem J”1. Termin 
funkcjonujący na gruncie pedagogiki można zdefiniować jako 

1   M. Grochowski, Terminologia a  jednostki leksykalne systemu ogólnego. O de-
finiowaniu terminów w  ustawach o  nauce i  szkolnictwie wyższym, [w:] 
R.  Przybylska, W.  Śliwiński (red.), Terminologia specjalistyczna w  teo-
rii i  praktyce językoznawców słowiańskich, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 11–27.
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„jednostkę leksykalną, odnoszącą się do pedagogiki i oznaczającą 
w sposób ścisły i systemowy m.in. osoby, zjawiska, procesy, rela-
cje, instytucje i przedmioty związane z teorią i praktyką wycho-
wawczą, kształceniem i opieką”2.

Autorzy prezentujący artykuły w  tym tomie pokazali zło-
żoność terminologiczną w  obrębie pedagogiki rodziny w  ujęciu 
teoretycznym i opisowym. Opracowanie ma charakter interdyscy-
plinarny – w książce, obok sześciu analiz pedagogicznych, w któ-
rych omówiono pojęcia z  zakresu pedagogiki rodziny, takie jak 
rodzina, opieka, wychowanie, kształcenie, znalazły się także 
cztery opracowania z zakresu prawa, odnoszące się do pojęć kon-
ceptualizujących współczesną rodzinę na początku XXI wieku.

  Bożena Sieradzka-Baziur

2   Sieradzka-Baziur B., Terminologia pedagogiczna, [w:] R.  Przybylska,  
W. Śliwiński (red.), Terminologia specjalistyczna w  teorii i  praktyce języ-
koznawców słowiańskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2017, s. 197–211.
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Transformacja pojęcia  
rodzina we współczesnym 
dyskursie interdyscyplinarnym

The Transformation of the Conception 
of the Family in Contemporary  
Interdisciplinary Discourse

Streszczenie: Przemiany dokonujące się w  świecie powodują, że po-
wszechnie znane terminy zaczynają funkcjonować w nowych znaczeniach 
i konieczne jest ich nieustannie nowe opisywanie, definiowanie oraz wy-
jaśnienie. Procesy te nie omijają także rzeczywistości, jaką jest rodzina, 
która stanowi przestrzeń rozwoju i wychowania jednostki. Współczesna 
rzeczywistość małżeńsko-rodzinna stanowi swoistą mozaikę pod wzglę-
dem kształtu oraz funkcjonowania. Wobec powyższego celem rozdziału 
jest przeanalizowanie i  zebranie terminów dotyczących obszaru badaw-
czego, jakim jest rodzina, oraz ukazanie różnorodności a przede wszyst-
kim złożoności tematyki. Przemiany dotyczące rodziny skutkują z czasem 
nowymi terminami, które określają pojawiające się zjawiska.

Słowa kluczowe: rodzina, rodzina ponowoczesna, rodzina tradycyjna, 
rodzina współczesna, rodzinność, modele życia rodzinnego

Summary: The changes taking place in the world mean that commonly 
known notions are beginning to function in new ways and it is necessary to 
constantly describe, define and explain them. These processes also do not 
avoid the reality of the family, which is the space for the development and 
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upbringing of the individual. The diversity of contemporary marital-family 
reality is a kind of mosaic in terms of shapes and functioning. In view of 
the above, the goal of this chapter is to systematize the concepts related to 
the family as a research category and to show the diversity and, above all, 
complexity of the matter of the family. Over time, changes related to the 
family result in new concepts that define the emerging reality.

Keywords: family, postmodern family, traditional family, contempo-
rary family, family life, models of family life

Wprowadzenie – konteksty współczesnego  
dyskursu o rodzinie

Tematyka rodziny jest podejmowana w  wielu dyscyplinach 
i subdyscyplinach naukowych. Zainteresowanie rodziną w dyskur-
sie pedagogiki jest obecne szczególnie w subdyscyplinie pedagogi-
ka rodziny. Jednak dyskurs ten, ze względu na złożoność fenome-
nu, jakim jest rodzina, niewątpliwie uwzględnia dyskursy obecne 
w innych dyscyplinach, przede wszystkim w socjologii, psycholo-
gii, prawie i językoznawstwie. Przemiany dokonujące się w świe-
cie, takie jak globalizacja, kultura instant, nieustannie pojawiające 
się nowe paradygmaty powodują, że powszechnie znane terminy 
zaczynają funkcjonować w  nowych znaczeniach i  konieczne jest 
stałe ich śledzenie, opisywanie, definiowanie oraz wyjaśnianie. 
Zmiany dokonujące się w społeczeństwie i ich tempo są trudne do 
uchwycenia empirycznego na bieżąco, mają one jednak znaczenie 
dla codzienności życia rodzinnego. Jak pisał Zbigniew Tyszka pod 
koniec XX wieku, „rodzina jest kategorią historyczną, zmieniającą 
się z upływem czasu w zależności od epoki” (Tyszka, Wachowiak 
1997: 61). Zmiany dotykające rzeczywistości życia rodzinnego nie 
zależą od wewnętrznej dynamiki rodziny. Są podyktowane zmia-
nami i dynamiką procesów społecznych, które zwykle rozgrywają 
się w szerszych, ponadrodzinnych strukturach, a przede wszystkim 
mają swoje źródło w  procesach ekonomiczno-społecznych i  kul-
turowych zachodzących w  społeczeństwie (Tyszka, Wachowiak 
1997). Taka perspektywa wyraźnie ukazuje, że rodzina nie jest 
rzeczywistością statyczną, zamrożoną w czasie, lecz dynamiczną, 
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ulegającą wpływom zewnętrznym. Wymusza to w pewnym sensie 
postrzeganie rzeczywistości rodzinnej, w  jej różnorodności form 
życia małżeńsko-rodzinnego, bardziej jako procesu niż jako struk-
tury (Szlendak 2015).

Współcześnie budowanie rodziny opiera się głównie na two-
rzeniu więzi, które łączą poszczególnych członków rodziny. To 
one stanowią „o sposobie funkcjonowania rodziny i zaspokojeniu 
potrzeb potomstwa” (Kwak 2015: 17).

W badaniach dotyczących rodziny w XXI wieku pojawia się 
także określenie rodzinności. Aldona Żurek (2013) wręcz wyszcze-
gólnia zjawisko rodzinności i  nierodzinności. R o d z i n n o ś ć 
definiuje ona jako „występowanie bliskich, nasyconych emocjo-
nalnie związków, bezwarunkowość otrzymywanych i dawanych 
darów, ale również pojawienie się intymności i prywatności, stano-
wiącej o ekskluzywności relacji określanych jako rodzinne” (Żurek 
2013: 117). Anna Kwak (2015) za rodzinność uznaje spędzanie 
czasu z  członkami rodziny, wspólne zamieszkanie (utożsamiane 
z miejscem, do którego chce się wracać), wspólne prowadzenie go-
spodarstwa domowego, bycie z  innymi członkami rodziny na co 
dzień, prawo wzajemnego wpływania na siebie. Rodzinność to 
swoisty styl życia, w którym podzielane są systemy wartości, re-
guły postępowania i  kontroli, tradycje rodzinne. Rodzinność to 
wspólnotowość, bycie razem, połączenie więzią, osobistą tradycją, 
podzielanym odbiorem wydarzeń i innych ludzi. W rodzinie cha-
rakteryzującej się cechami rodzinności powstają jedyne w  swoim 
rodzaju więzi społeczne, które ukierunkowują członków rodziny ku 
jej wnętrzu, nastawiają ich ku własnej rodzinie. Rodzinność to nie 
tylko nastawienie na zakładanie rodziny, ale także, a może prze-
de wszystkim sposób funkcjonowania w rodzinie i konstruowanie 
klimatu, w  jakim przebiega wzajemne oddziaływanie na siebie 
z konkretnymi efektami (Kwak 2015: 19). Andrzej W. Janke okre-
śla człowieka jako jednostkę rodzinną (homo familiaris), której isto-
tę stanowi rodzinność – nabywana w chwili poczęcia i rozwijająca 
się w kolejnych etapach życia. Rodzinność to swoista właściwość 
osoby, która wyraża najgłębszy sens życia ludzkiego oraz kształtuje 
osobiste biografie (Kawula, Brągiel, Janke 2007: 83–84).
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A. Żurek (2013) zauważa, że wobec współczesnych przemian 
życia małżeńsko-rodzinnego część badaczy postuluje, aby nazwę 
rodzina zastępować określeniem gospodarstwo domowe. Zabieg 
ten nie powoduje konieczności powiązania rodziny z układem relacji 
opartych na partnerstwie i dotyczących pokrewieństwa. Krystyna 
Slany proponuje, aby rodzina niekoniecznie była definiowana przez 
wspólne zamieszkanie lub bliskość przestrzenną. Uważa, że rodzi-
na to nie gospodarstwo domowe a przede wszystkim relacje (Slany 
2016: 62). Współczesna rzeczywistość małżeńsko-rodzinna stano-
wi pod względem kształtu oraz funkcjonowania swoistą mozaikę 
(Maj 2010), która jest efektem przemian społecznych wytyczanych 
przez epokę industrialną i  postindustrialną, kształtujących stale 
zmieniający się typ człowieka, społeczeństwa i  rodziny charakte-
rystyczny dla epoki ponowoczesności. Przeobrażenia rodziny spo-
wodowały zmiany strukturalne, funkcjonalne i  świadomościowe 
w codzienności rodzinnej, która jest przestrzenią rozwoju i wycho-
wania człowieka. Zmiany te dotyczą cech zarówno jakościowych, 
jak i ilościowych (Doniec 2003).

Rodzina – interdyscyplinarne ujęcie3

Opisanie, czym jest rodzina, wydaje się nader skomplikowa-
nym zadaniem4. Wobec szybkiego tempa zmian społecznych oraz 

3   Badaniami nad rodziną zajmują się przedstawiciele różnych dyscyplin na-
ukowych. W  socjologii można przywołać takie nazwiska jak: Z.  Tyszka, 
F.  Adamski, L.  Dyczewski, A.  Kotlarska-Michalska, A.  Kwak, E.  Jarosz, 
E.  Wysocka. W  obszarze psychologii zwrócić należy uwagę na prace ta-
kich autorów jak: J.  Rembowski, J.  Rostowski, M.  Braun-Gałkowska, 
M. Ziemska, M. Tyszkowa, T. Rostowska, M. Plopa, L. Bakiera. Badacze 
poświęcający swoją uwagę rodzinie w  pedagogice to m.in.: S.  Kawula, 
J.  Brągiel, T.  Kukołowicz, J.  Wilk, E.  Marynowicz-Hetka, J.  Izdebska, 
J.  Piekarski, A.M.  Tchorzewski, J.  Śledzianowski, H.  Cudak, S.  Cudak, 
A.  Janke, B. Matyjas, D. Opozda, A. Ładyżyński, J. Ostrouch-Kamińska 
(na podstawie Cudak H. 2007: 8–9).

4   Można wyróżnić cztery sposoby definiowania rodziny. Pierwszy sposób to 
podejście strukturalne, w którym akcentuje się skład i członkostwo w grupie, 
przyjmując, że rodzinę tworzy przynajmniej jeden rodzic i jedno dziecko, po-
wiązani biologicznie i posiadający wspólne miejsce zamieszkania. Założeniem 
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różnorodności forma życia rodzinnego trudno o uniwersalność jej 
ujęcia. Stanisław Kawula, podkreśla, że ujęcie badawcze rodziny 
określane może być jako rozwojowe, gdzie „rodzina traktowana 
jest jako swego rodzaju pole interakcji, która przybiera określone 
formy, zależnie od cyklu życia jej członków” (Kawula, Brągiel, 
Janke 2007: 25). Wydaje się, że opis rzeczywistości rodzinnej, jaką 
przytacza Andrzej M. de Tchorzewski, jest w stanie uwzględnić 
współczesne okoliczności życia rodzinnego. Według tego badacza 
rodzina to

szczególny i  niepowtarzalny byt społeczny, którego istotą jest 
humanistyczny charakter zdeterminowany niepowtarzalnością 
występujących w niej podmiotów. Te z kolei, zależnie od wielu 
zmieniających się czynników, reprezentują olbrzymie bogactwo 
form i  treści, które najwyraźniej odzwierciedlają się w  jej we-
wnętrznych strukturach (Tchorzewski 2015: 25).

Pogłębiając to ujęcie, Tchorzewski wskazuje na wspólnotowy 
charakter życia określonego zbioru osób, połączonych różnego 
rodzaju więzami (biologicznymi, emocjonalnymi, kulturowymi, 
gospodarczymi). Obecnie rodzina jest także definiowana jako 
proces a  nie byt społeczny  – tworzy się w  chwili ustanowienia 
trwałego związku, powiększa się wraz z  przychodzeniem na 
świat dzieci i zmienia zgodnie z fazami życia rodzinnego. Gdy się 
uwzględni jej funkcję ekonomiczną, rodzina jest także gospodar-
stwem domowym (Danilewicz 2010: 31).

jest strukturalne minimum dla zdefiniowania rodziny – jeden rodzic i  jedno 
dziecko. Drugi sposób definiowania rodziny to ujęcie funkcjonalne, uwypu-
klające cele i funkcje rodziny odnoszone do jej instytucjonalnego charakteru 
jako grupy i organizacji. Trzeci sposób to podejście inkluzywne, podkreślające 
znaczenie relacji między członkami rodziny. To nie będzie rodzina pojmowa-
na w kategoriach grupy czy instytucji, lecz raczej jako osoby, które w sposób 
dobrowolny są ze sobą związane. Ten sposób definiowania rodziny może być 
kontrowersyjny, gdyż osoby nie muszą żyć w związku sformalizowanym, nie 
muszą razem mieszkać itd. Czwarty typ definicji rodziny opiera się na podej-
ściu uniwersalnym, traktującym rodzinę jako grupę pokrewieństwa normatyw-
nie określoną, której celem jest wypełnianie zadań prokreacyjnych i socjaliza-
cyjnych. Oznacza to, że rodzina to rodzic/rodzice i dzieci (Slany 2002: 79–82).
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Rodzina „tworzy splot interakcji wyznaczających jej wewnętrz-
ne życie. Tutaj wszystko jest ważne, bo wszystko, co się zdarza 
jednostkom, dotyczy nie tylko ich samych, ale także pozostałych 
członków rodziny” (Kwak 2015: 19). Wzajemnie przekształcające 
się uwarunkowania oddziałują na relacje oraz zmieniają, z  różną 
dynamiką, sytuację we wnętrzu rodziny (Kwak 2015: 20).

Rodzina z perspektywy pedagogicznej to przede wszystkim 
środowisko wychowawcze, „w której to funkcjonujące stosun-
ki małżeństwa i  pokrewieństwa kształtują relacje wychowaw-
cze między jej członkami” (Cudak 2007: 8). Rodzina to rodzaj 
wspólnoty opiekuńczo-wychowawczej, w której relacje interper-
sonalne kształtują różnorodność przestrzeni wychowawczych dla 
jej członków. Rodzina jako środowisko wychowawcze to grupa 
formalna i  pierwotna zarazem. „Wynika z  natury egzystencji 
człowieka, a  nie jest rezultatem ustaleń społeczno-kulturowych 
czy prawnych” (Opozda 2016: 45). Rodzina to także instytucja 
wychowawcza oraz wspólnota życia. Ujęcie rodziny jako wspól-
noty życia akcentuje jej wymiar humanistyczny i  podmioto-
wy. Szczególnie zwracana jest wtedy uwaga na „podmiotowość 
partnerów, tożsamość interesów członków rodziny, wspólną ne-
gocjację w  eliminowaniu konfliktów, współtworzenie atmosfery 
rodzinnej jako wspólnego dobra, bezinteresowną miłość i  życz-
liwość, wspólnotę emocjonalną, zaspokajanie potrzeb swoich 
członków” (Cudak 2007a: 12). Wspólnotowy charakter rodziny 
odnosi się do wspólnoty osób zespolonych ze sobą w sposób na-
turalny ze względu na wspólne cele, wspólne dążenia, silną więź 
rodzinną, wzajemne uczucia miłości. Wspólnotę rodzinną two-
rzy: „wspólnota emocjonalna (silna więź miłości), wspólnota kul-
turowa (tradycje, obyczaj, zwyczaje, styl życia, normy moralne), 
wspólnota zamieszkania – dom rodzinny, atmosfera tego domu, 
(…) uznawany system wartości, bliskość emocjonalna, zbiór zna-
czących przedmiotów, wspólnota majątkowa, wspólnota nazwi-
ska” (Izdebska 2015: 102).

W pedagogicznej analizie rodziny, gdzie jest ona postrzega-
na jako pierwotna grupa społeczna i  instytucja wychowawcza, 
na pierwszy plan wysuwa się układ wewnątrzrodzinnych więzi 
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emocjonalnych, bezpośredniość kontaktów oraz intymność relacji. 
Ujmowanie rzeczywistości rodzinnej jako środowiska życia, śro-
dowiska wychowawczego, instytucji społecznej, grupy pierwotnej 
i  wspólnoty osób w  pedagogice powinno być komplementarne. 
Wszystkie te kategorie, eksponując nieco inne elementy życia ro-
dzinnego, mają umożliwić konstruowanie możliwie całościowego 
obrazu rzeczywistości rodziny (Opozda 2016: 45).

W perspektywie socjologicznej rodzina to instytucja i grupa 
społeczna i jako taka „stanowi duchowe zjednoczenie szczupłego 
grona osób, skupionych we wspólnym ognisku domowym aktami 
wzajemnej pomocy i opieki, oparte na wierze w prawdziwą lub 
domniemaną łączność biologiczną, tradycję rodzinną i  społecz-
ną” (Adamski 2002: 29). Taką grupę, jaką jest rodzina tak zde-
finiowana, wyróżnia wspólne zamieszkanie jej członków, często 
wspólne nazwisko, wspólna własność, ciągłość biologiczna oraz 
wspólna kultura duchowa. Rodzinę jako instytucję cechuje for-
malne ustanowienie i funkcjonowanie według określonych norm 
społecznych w  ramach określonego systemu kontroli (Adamski 
2002: 30).

Rodzina należy do grup pierwotnych, czyli takich, które po-
wstają spontanicznie, z  pobudek nieformalnych i  osobistych. 
Mimo że jest grupą pierwotną, to jednak stawiane są przed nią 
pewne formalne wymagania (Tyszka, Wachowiak 1997: 43).

Z perspektywy psychologicznej rodzina jawi się jako zło-
żona struktura składająca się ze wzajemnie od siebie zależnych 
grup osób, które dzielą wspólną historię, przeżywają stopień wię-
zi emocjonalnej i  posiadają strategie interakcji potrzebne rodzi-
nie jako całości oraz jej członkom (Plopa 2008: 15). Dla Marii 
Braun-Gałkowskiej rodzina jest wtedy, gdy jej członków łączą 
ścisłe więzy i  wspólne życie. Charakter tych więzi oraz ich ja-
kość decyduje o  jakości życia rodziny. Wspólne życie oznacza, 
że sprawy doświadczane i przeżywane w rodzinie, a także poza 
nią (np. w pracy czy szkole) mają znaczenie dla rodziny (Braun- 
-Gałkowska 2008).

W zależności od przyjętej perspektywy badawczej, a  może 
także osobistych wyborów czy preferencji, rodzina jest definiowana 
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jako grupa osób, zwykle dorosłych i  dzieci, które połączone są 
więzią emocjonalną, między którymi występują interakcje i które 
realizują charakterystyczne dla rodziny funkcje i zadania. To, jak 
wymienione cechy będą się ujawniały w codzienności życia mał-
żeńskiego i rodzinnego, będzie zależało od procesów społecznych, 
które nie pozostają bez znaczenia dla rodzinnej rzeczywistości.

Rodzina w procesie zmiany

Badania i analizy rodziny są zagadnieniem złożonym, gdyż jest 
to obszar bardzo różnorodny, ale zwykle osadzony w konkretnym 
kontekście historycznym, społecznym oraz kulturowym (Doniec 
2013: 48). Oznacza to, że rodzina nie jest rzeczywistością statyczną 
a współcześnie już zdecydowanie dynamiczną. Stąd uwzględnie-
nie procesualności w jej opisywaniu wydaje się konieczne. Pojawia 
się więc wielość ujęć modeli życia rodzinnego. M o d e l e  ż y c i a 
r o d z i n n e g o  to formy, które w  swojej strukturze zawierają 
rodziców i  dzieci w  różnego rodzaju konfiguracjach struktural-
nych, jak i  relacyjnych oraz organizacyjnych. Hanna Liberska 
i Mirosława Matuszewska proponują podzielić modele funkcjo-
nowania rodziny na modele strukturalne oraz na modele opera-
cyjne. Dla uporządkowania terminów z zakresu życia rodzinnego 
modele operacyjne nie są istotne. Do takiego uporządkowania 
prowadzą modele strukturalne. Autorki dzielą modele struktural-
ne na dwie grupy: modele kulturowe tradycyjne, związane z ro-
zumieniem rodziny żyjącej w konkretnej kulturze, oraz modele 
kulturowe alternatywne, dotyczące współczesnych form życia 
rodzinnego. Modele kulturowe alternatywne z kolei podzielone 
zostały na modele modernistyczne i  modele postmodernistycz-
ne. Modele modernistyczne to związki partnerskie i  egalitarne 
a  modele postmodernistyczne to związki typu DINKS, LAT, 
związki kohabitacyjne, związki homoseksualne i inne (Liberska, 
Matuszewska 2014: 117).

Modele kulturowo tradycyjne obejmują r o d z i n ę  t r a -
d y c y j n ą, która złożona jest z  dwóch dorosłych osób będą-
cych w  sformalizowanym związku małżeńskim oraz dzieci. To 
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często rodzina wielopokoleniowa, z  silnymi więzami uczucio-
wymi, z własnym domem lub mieszkaniem, a także materialnie 
niezależna. To typ rodziny patriarchalnej, gdzie ojciec jest zwy-
kle jedynym żywicielem i autorytetem (Kowal 2014: 52). Rozwój 
modelu rodziny tradycyjnej swój kulminacyjny punkt osiągnął 
w  epoce preindustrialnej, chociaż wiele rodzin w  epoce indu-
strialnej i  postindustrialnej nadal funkcjonuje w  dynamice tego 
modelu. W odniesieniu do rodziny z tamtej epoki jest także uży-
wane określenie r o d z i n a  w   e p o c e  p r e i n d u s t r i a l n e j. 
Była ona wówczas przede wszystkim instytucją ekonomiczną 
i opiekuńczo-socjalizacyjną oraz nadawała status społeczny swo-
im członkom (Tyszka 2003). Było to zazwyczaj kilka generacji 
mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym  – zwy-
kle dziadków (Szewczuk 2010: 148). Rodzina w  okresie prein-
dustrialnym cechowała się trwałością, spójnością i  religijnością 
(Lisowska, Stoliński 2009: 210). Procesy urbanizacji i globalizacji 
nadały kierunek przemianom rodziny tradycyjnej. Są one widocz-
ne w  strukturze rodziny, realizowanych funkcjach i  zadaniach 
(Matyjas 2014). W rodzinie tradycyjnej prace domowe i opieka 
nad dziećmi jest domeną kobiety. Proces socjalizacji w tych rodzi-
nach jest odrębny dla dziewcząt i chłopców, przygotowując ich do 
pełnienia ról „typowo” kobiecych oraz „typowo” męskich. Wynika 
z tego wyraźny ich podział, a także ustalona struktura wartości, 
norm i celów oraz silna zależność emocjonalna pomiędzy człon-
kami rodziny (Liberska, Matuszewska 2014: 139). Rodzina trady-
cyjna to zatem rodzina patriarchalna, liczna, instytucjonalna, sil-
nie oparta na ekonomicznych podstawach, w której osobiste cele 
i dążenia jednostki były sprawą drugorzędną (Tyszka 2003: 27). 
W rodzinie tradycyjnej występowała komplementarność ról, ich 
jasne i  precyzyjne określenie, wyrazistość struktury i  przepusz-
czalność granic, które stwarzały możliwość budowania stabilnego 
oraz uporządkowanego środowiska życia (Doniec 2007).

Przemiany społeczne związane z rewolucją przemysłową spo-
wodowały, że również rodzina znalazła się pod silnym wpływem 
procesów industrializacyjnych. W  odniesieniu do rodziny z  tej 
epoki pojawia się termin r o d z i n a  w  e p o c e  i n d u s t r i a l n e j 
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(przemysłowej). Rozwinęła się w XIX i XX wieku poprzez procesy 
urbanizacji i zwiększonej ruchliwości ludnościowej, a także szyb-
ki rozwój nauki i oświaty. Normą stała się rodzina mała, dwupo-
koleniowa. Jest to rodzina, gdzie nie tylko mąż pracuje, ale coraz 
częściej żona. Procesy wywołane industrializacją doprowadziły 
w połowie XX wieku do ukształtowania się rodziny współczes-
nej (Tyszka 2003). Rodzina w  epoce industrialnej w  literaturze 
przedmiotu określana jest jako r o d z i n a  w s p ó ł c z e s n a  lub 
r o d z i n a  n o w o c z e s n a. J est to rodzina mała (dwupokolenio-
wa), posiadająca oddzielne mieszkanie i prowadząca samodzielne 
gospodarstwo domowe. Zwykle pracuje i mąż, i  żona. Rodzina 
taka stanowi grupę stosunkowo intymną, ze słabnącymi powią-
zaniami makrostrukturalnymi, zanika w niej tradycyjny podział 
ról, rodzina jest bardziej scalona. Zyskuje więź emocjonalna 
w zestawieniu z więzią rzeczową (Tyszka 2003: 27). Termin ro-
dzina współczesna wprowadzony został w latach 80. XX wieku 
(Kowal 2014: 53). Rodzina nowoczesna, podobnie jak trady-
cyjna, posiada znamiona silnej instytucji, która realizuje ważne 
funkcje społeczne. Coraz częściej dochodzi do głosu atrakcyj-
ność rodziny jako grupy pierwotnej, z  akcentowaniem jakości 
wzajemnych relacji, i  zaspokajanie potrzeb emocjonalnych jej 
członków (Doniec 2007: 454).

Trzeci okres przemian społecznych dotyczących rodziny to 
epoka postindustrialna, której cechą charakterystyczną jest au-
tonomizacja i  tendencje wolnościowe zarówno w  sferze życia 
publicznego, jak i  prywatnego. R o d z i n a  w   e p o c e  p o s t -
i n d u s t r i a l n e j  to rodzina, w której nastąpił znaczny wzrost 
zatrudnienia kobiet, dyferencjacja norm i wartości u poszczegól-
nych jej członków, indywidualizacja form aktywności członków 
rodziny, osłabienie spójności rodziny (Tyszka 2003: 18). Okres 
postindustrialny datuje się na drugą połowę XX wieku i na wiek 
XXI. Jest to czas intensywnego rozwoju nauki, techniki i gospo-
darki, co zdecydowanie zmieniło i  nadal zmienia kontekstual-
ność życia społecznego, w  tym także rodzinnego (Lisowska, 
Stoliński 2009: 212). W  terminologii rodzinę w  epoce postin-
dustrialnej określa się jako rodzinę ponowoczesną. R o d z i n a 
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p o n o w o c z e s n a  bardziej niż wcześniejsze modele rodziny 
charakteryzuje się dużą intensywnością zmian jakościowych, 
przebiegających od kolektywizmu do indywidualizmu, dążnością 
do samorealizacji i osobistego szczęścia. Ludzkie biografie zaczęło 
wyznaczać położenie, świadomość stawania się sobą oraz jakość 
życia (Doniec 2007). Rodzinę w epoce postindustrialnej, rodzinę 
ponowoczesną, charakteryzuje partnerstwo i egalitaryzm.

Termin  r o d z i n a  p a r t n e r s k a  (synonimy r o d z i n a 
e g a l i t a r n a,  r o d z i n a  d e m o k r a t y c z n a)  odnosi się prze-
de wszystkim do partnerskiego małżeństwa, czyli relacji partner-
skiej kobiety i  mężczyzny będących rodzicami. Jest to rodzina, 
w  której zarówno kobieta, jak i  mężczyzna pracują zawodowo, 
żadna ze stron nie jest dominująca, role i codzienne zadania nie 
są płciowo zdefiniowane a życie rodzinne jest ciągłym dokonywa-
niem wyborów (Ostrouch-Kamińska 2015: 20–21). Członkowie 
w takich rodzinach, zwłaszcza małżonkowie, prowadzą ustawicz-
ne negocjacje dotyczące wszystkich sfer wspólnego życia. Cenią 
sobie osobistą wolność i  egalitarne stosunki w  ramach rodziny 
(Szlendak 2015: 411). W  m a ł ż e ń s t w a c h  p a r t n e r s k i c h 
małżonkowie posiadają równe prawa i obowiązki. Podstawę w ro-
dzinie partnerskiej stanowi „wzajemne zaufanie, poczucie współ-
odpowiedzialności, wzajemna tolerancja utrzymana w  rozsąd-
nych granicach, wyrozumiałość między małżonkami oraz między 
rodzicami i dziećmi, a także pełna wzajemna akceptacja współ-
małżonków i dzieci z ich zaletami i wadami (Cudak S. 2007a: 14). 
W małżeństwie partnerskim „zarówno mąż, jak i żona w podob-
nym zakresie są odpowiedzialni za utrzymanie rodziny, wyko-
nywanie obowiązków domowych i  opiekę nad dziećmi oraz za 
emocjonalny rozwój rodziny; w zakresie podejmowania ważnych 
decyzji władza jest równomiernie podzielona; podstawę relacji 
stanowi komunikacja w  rodzinie, która nie jest zdominowana 
przez jednego z partnerów; w sferze seksualnej związku dominu-
ją sprawiedliwość i poszanowanie partnera; relacje między mał-
żonkami oparte są na wzajemnym szacunku; małżonkowie są dla 
siebie najlepszymi przyjaciółmi, którzy potrzeby drugiego przed-
kładają nad własne” (Ostrouch-Kamińska 2015: 87).
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W rodzinie partnerskiej istnieje także p a r t n e r s k i e  r o -
d z i c i e l s t w o, ponieważ w tego typu rodzinie dominującą re-
lacją jest partnerstwo i swoboda. Partnerstwo w relacji rodziciel-
skiej różni się od partnerstwa w relacji małżeńskiej i nie oznacza 
potocznie pojmowanego koleżeństwa. Partnerskie rodzicielstwo 
to podmiotowe traktowanie drugiej osoby wyrażające się w tym, 
że dziecko ma prawo do przeżywania uczuć, potrzeb i pragnień 
jak dorosły (Ostrouch-Kamińska 2015: 108). Partnerstwo takie 
oznacza przyjmowanie postawy szacunku i  poszanowania god-
ności osoby, dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka. 
„Partnerskie rodzicielstwo zakłada równowagę w zakresie zaan-
gażowania małżonków/partnerów w opiekę, życie i wychowanie 
swoich dzieci, wspólne ponoszenie trudów tego zadania, odpo-
wiedzialności  – przy czym podział zadań jest wynikiem umo-
wy, wspólnej decyzji i wspólnie wynegocjowanego rozwiązania” 
(Ostrouch-Kamińska 2015: 109).

W literaturze przedmiotu stosuje się zamiennie okre-
ślenia rodzina partnerska i  rodzina egalitarna. H.  Liberska 
i M. Matuszewska (2014) zwracają jednak uwagę na to, że są to 
terminy zbliżone, ale nie tożsame. Według autorek w  rodzinie 
partnerskiej oboje małżonkowie podejmują takie sama zadania 
i obowiązki, jednak wkład każdego z nich w ich realizację zależy 
od kompetencji i możliwości psychofizycznych. Małżonkowie za-
chowują równość praw na zasadzie symetrii i komplementarności 
zadań. Planowanie i podejmowanie decyzji w sprawach rodzin-
nych jest wspólne. Struktura władzy w  rodzinie jest demokra-
tyczna, oparta na współpracy, wzajemności i zaufaniu. W rodzi-
nie egalitarnej oczekuje się wykonywania takich samych zadań 
i obowiązków przez wszystkich członków rodziny niezależnie od 
płci, wieku i możliwości – w myśl zasady wszystkim po równo.

W kategorii rodzin ponowoczesnych, egalitarnych, uwzględ-
niając pracę zawodową obojga rodziców, wyodrębnić można r o -
d z i n ę  d w ó c h  k a r i e r  (ang. dual-career family), r o d z i n ę 
r ó w n o l e g ł y c h  k a r i e r. Oznacza to rodzinę, gdzie obydwoje 
rodzice jednakowo angażują się w życie rodzinne, jak i w rozwój 
swoich karier zawodowych. Istotne jest to, że praca zawodowa jak 
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i  życie rodzinne są dla nich jednakowo ważne. Rodzinę dwóch 
karier charakteryzuje stosunkowo wysoki stopień partnerstwa 
(Ostrouch-Kamińska 2015: 90).

Na określenie rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodo-
wo, funkcjonuje termin r o d z i n a  z   d w o j g i e m  p r a c u j ą -
c y c h  r o d z i c ó w  (ang dual-worker family, dual-earner family, 
two-income family, two-job family). W tych rodzinach rodzice pra-
cują, aby zarobić na utrzymanie rodziny, praca nie stanowi dla 
nich drogi indywidualnego rozwoju oraz samorealizacji. Większe 
jest nastawienie na zarabianie pieniędzy, na utrzymanie rodzi-
ny niż na indywidualny rozwój i  samorealizację poprzez wyko-
nywanie pracy zawodowej. To współcześnie jeden z najbardziej 
powszechnych modeli rodziny. Zadania i  obowiązki rodzinno-
-domowe rozdzielane są poprzez wspólne ustalenia. Istnieją także 
rodziny, w których obydwoje małżonkowie pracują i w ten sposób 
obydwoje ponoszą odpowiedzialność finansową za życie rodziny, 
jednak odpowiedzialność za pozostałe sfery życia rodzinno-do-
mowego spoczywa na kobiecie a mężczyzna ewentualnie pomaga 
(Ostrouch-Kamińska 2015: 94–95). Zaznaczyć trzeba, że w po-
tocznym rozumieniu terminy kariera zawodowa i praca zawodowa 
są utożsamiane i  często używane zamiennie. Jednak nie należy 
ich utożsamiać (Ostrouch-Kamińska 2015: 97).

W prowadzonych badaniach naukowych można spotkać wie-
le typologii, modeli, form związków damsko-męskich. Warto 
zwrócić uwagę także na to, że procesy i przemiany, które zacho-
dzą i  które określają kształt współczesnej rodziny, często łączą 
w sobie elementy tradycyjne z nowoczesnymi cechami życia spo-
łecznego. Stąd Emilia Paprzyca wyodrębnia trzy modele: trady-
cyjny, egalitarny, mieszany (za: Willan-Horla 2015: 76). Letitia 
Peplau, biorąc pod uwagę podział obowiązków wyznaczony płcią 
i dominację męża, wyróżniła związki tradycyjne, które oparte są 
na życzliwej dominacji mężczyzny, w których role małżonków są 
wyspecjalizowane zgodnie z płcią; związki egalitarne, w których 
żadna ze stron nie jest dominująca; związki współczesne, które 
stanowią formę pośrednią między tradycyjnymi a  egalitarnymi 
(za: Willan-Horla 2015: 76). Lucia Gilbert, biorąc pod uwagę 
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związki, w których oboje partnerzy pracują zawodowo, wskaza-
ła następujące ich modele: związki tradycyjno/konwencjonalne, 
w  których praca zawodowa kobiety jest dodatkiem do roli tra-
dycyjnej; związki nowoczesne/uczestniczące, w  których w  wy-
chowaniu dzieci uczestniczą oboje partnerzy, ale prace domowe 
przynależą do kobiety; związki egalitarne/dzielące role, które 
charakteryzują się aktywnym uczestnictwem obojga partnerów 
w pracach domowych i życiu rodzinnym przy jednoczesnym roz-
wijaniu karier zawodowych (za: Willan-Horla 2015: 77).

Rodzina jako środowisko życia

Rodzina jest pierwotnym miejscem uczestnictwa jednostki 
w  życiu społecznym. Mimo różnorodnych przemian zachodzą-
cych zarówno w społeczeństwie, jak i w samej rodzinie, stanowi 
ona środowisko naturalne i  niepowtarzalne. Jeżeli funkcjonuje 
prawidłowo, to daje przestrzeń do wzrastania, poczucia satysfakcji 
i samorealizacji. Określeniu prawidłowości czy nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu środowiska rodzinnego jako środowiska życia 
pomaga świadomość funkcji rodziny oraz rodzajów środowiska 
wychowawczego w zależności od pozytywnego lub negatywnego 
oddziaływania na członków rodziny.

Funkcje rodziny

Poddając analizie terminy związane z  rodziną, należy także 
podjąć zagadnienie funkcji rodziny. Funkcja jako kategoria w pe-
dagogice wchodzi także w  skład aparatury pojęciowej różnych 
innych dyscyplin naukowych, np.: psychologii, socjologii, bio-
logii (Izdebska 2015: 120). F u n k c j e  r o d z i n y  to „zadania, 
działania oraz skutki podejmowanych działań, współzależne 
od siebie, zespolone ze sobą, wzajemnie się warunkujące, two-
rzące zależność przyczynowo-skutkową” (Izdebska 2015: 121), 
które rodzina realizuje (lub powinna realizować) wobec swoich 
członków. W  pedagogice, psychologii i  socjologii funkcjonuje 
wiele klasyfikacji funkcji rodziny. Funkcje rodziny odnoszą się 
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do elementów definicji rodziny, praktyki życia rodziny, jej aktyw-
ności i  zadań realizowanych wobec swoich członków, jak i wo-
bec społeczeństwa (Błasiak 2010: 74). Ich realizacja ma zapewnić 
zaspokojenie potrzeb członków rodziny oraz zapewnić właściwą 
atmosferę życia rodzinnego (Adamski 2002). Klasyfikacji funk-
cji rodziny i  ich nazewnictwa podejmowało się wielu badaczy. 
Franciszek Adamski wyszczególnił funkcje: prokreacyjną, eko-
nomiczną, opiekuńczą, socjalizacyjną, stratyfikacyjną, inte-
gracyjną (2002: 36). Z.  Tyszka wyodrębnił następujące grupy 
funkcji rodziny: funkcje psychosocjologiczne (prokreacyjna, sek-
sualna), funkcje ekonomiczne (materialna, opiekuńcza), funkcje 
społeczno-wyznaczające (legalizacyjno-kontrolna, stratyfikacyj-
na), funkcje socjopsychologiczne (socjalizacyjno-wychowawcza, 
kulturalna, rekreacyjno-towarzyska, emocjonalno-ekspresyjna) 
(Tyszka, 2001: 114). Z kolei Maria Ziemska przypisuje rodzinie 
funkcje prokreatywne, usługowo-opiekuńcze, socjologiczne oraz 
psychologiczne (1979: 40). Natomiast zdaniem S. Kawuli nie ma 
potrzeby mnożenia funkcji rodziny, gdyż pełni ona funkcje pod-
stawowe wobec swoich członków a kolejne są tylko jej pochod-
nymi (Kawula, Brągiel, Janke 2007). Wobec tego wskazał on na 
cztery podstawowe funkcje, które każda rodzina pełni na różnym 
poziomie i  w  różnym zakresie. Są nimi: funkcja biologiczno-
-opiekuńcza, kulturalno-towarzyska, ekonomiczna, wychowaw-
czo-rodzinna (Kawula, Brągiel, Janke 2007: 59). Rozbudowaną 
klasyfikację funkcji rodziny podaje Krystyna Ostrowska (1999). 
Wyszczególnia ona następujące funkcje: prokreacyjną, socjaliza-
cyjną, kulturotwórczą, opiekuńczo-wychowawczą, wspomagania 
rozwoju osobowości, wspomagania rozwoju moralno-religijnego, 
ekonomiczną, profilaktyczną.

Rodzina od pierwszych chwil życia dziecka ukierunko-
wana jest na wprowadzenie go w  otaczający świat. Za A.  de 
Tchorzewskim zwrócić zatem należy uwagę, że rodzina, rea-
lizując większość swoich funkcji, wypełniając cele rodziny jako 
grupy i  instytucji, przyjmuje perspektywę edukacyjną. W  ten 
sposób w dyskurs pedagogiczny wchodzi funkcja edukacyjna ro-
dziny, która jest pochodną funkcji socjalizacyjnej. Jednocześnie 
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można mówić o  funkcjach edukacyjnych rodziny, gdyż w wielu 
działaniach życia codziennego rodziny przejawiają się aktywno-
ści o charakterze edukacyjnym (de Tchorzewski 1990). Funkcja 
edukacyjna rodziny wiązana jest także z funkcją wychowawczą. 
Pozostaje ona z pewnością w ścisłym związku z procesem wycho-
wania, obejmując aktywności zachodzące w  sposób zamierzony 
jak i niezamierzony (Walęcka-Matyja 2014). Funkcje rodziny nie 
mogą być realizowanie w oderwaniu od siebie. Należy je więc uj-
mować komplementarnie, współzależnie oraz uwzględniając ich 
wzajemne uzupełnianie się (Izdebska 2000: 20). Funkcje rodzi-
ny odnoszą się w szczegółach do specyficznych cech i obszarów 
codzienności życia rodzinnego. Z perspektywy pedagogiki i pro-
cesu wychowania w  rodzinie niewłaściwa realizacja funkcji ro-
dziny prowadzić będzie do dezintegracji środowiska rodzinnego 
(Błasiak 2010: 79).

Należy jednak nadmienić, że współcześnie coraz częściej 
i w coraz większym zakresie funkcje charakterystyczne dla rodzi-
ny „społeczeństwo” przekazuje czy uprawnia na inne, wyspecjali-
zowane instytucje lub podmioty (Szlendak 2015: 117).

Typy rodzin ze względu na środowisko wychowawcze

Funkcje i zadania z natury rzeczy przynależne do rodziny, wy-
pełniane przez nią samą lub różnego rodzaju instytucje, sprzyjają 
rozwojowi i wzrastaniu dzieci a także samorealizacji wszystkich 
członków rodziny. Jeżeli jednak nie są one wypełniane lub rea-
lizowane są w niewystarczającym stopniu, rodzina staje się nie-
sprzyjającym środowiskiem rozwoju, wzrastania i  wychowania. 
Szczególną rolę odgrywają więc związki poszczególnych cech 
środowiska rodzinnego z  procesem rozwoju psychicznego i  fi-
zycznego dziecka. Typologiczne ujęcia rodziny jako środowiska 
wychowawczego starają się uchwycić rzeczywiste funkcjonowa-
nie wychowawcze rodziny i jej społeczne uwarunkowania, a także 
poziom jej funkcjonowania pedagogicznego.

Główne ujęcia, jakie najczęściej można spotykać odnośnie 
do typu rodziny jako środowiska wychowawczego, to podział na 
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rodzinę funkcjonalną i rodzinę dysfunkcyjną. R o d z i n a  f u n k-
c j o n a l n a  to rodzina, która troszczy się o zaspokojenie potrzeb 
swoich członków, przede wszystkim dziecka. Jednocześnie z cza-
sem jak dziecko rośnie, kształtuje je do tego, by mogło swoje 
potrzeby zaspokajać coraz bardziej samodzielnie. W  rodzinie 
funkcjonalnej problemy są rozwiązywane pomyślnie a  członko-
wie kierują się chęcią utrwalania wspólnoty i więzi rodzinnej oraz 
pragnieniem realizacji właściwych dla rodziny funkcji (Kawula, 
Brągiel, Janke 2007: 149). Członkowie rodziny funkcjonalnej są 
w stanie wykorzystywać swoje możliwości w  rodzinie. Rodzina 
funkcjonalna umożliwia każdej osobie znajdowanie równowagi 
pomiędzy autonomią a zależnością oraz zabezpiecza przetrwanie 
i rozwój. W rodzinie funkcjonalnej występuje jasna i spójna ko-
munikacja, zaufanie, odpowiedzialność. Reguły w niej panujące 
są otwarte i  elastyczne, więc pozwalają czasem na popełnianie 
błędów (Bradshaw 1994). R o d z i n a  d y s f u n k c y j n a  (r o -
d z i n a  d y s f u n k c j o n a l n a) to rodzina, która nie potrafi lub 
nie jest w stanie wypełniać swoich funkcji, nie potrafi pomyślnie 
rozwiązywać swoich sytuacji kryzysowych. Rodzina dysfunkcyj-
na staje się źródłem przykrości, powodem do napięć i  frustracji 
dla swoich członków. Dysfunkcja rodziny może być całkowita. 
Występuje wtedy, kiedy rodzina w ogóle nie jest w stanie realizo-
wać swoich zadań i funkcji a zadanie te muszą przejąć instytucje 
pozarodzinne. Dysfunkcja rodziny może też być tylko częściowa, 
kiedy to rodzina nie jest w stanie realizować właściwie niektórych 
zadań i  funkcji (Kawula, Brągiel, Janke 2007). Dysfunkcje ro-
dziny w obu rodzajach mogą obejmować trudności czy niepowo-
dzenia w zakresie spraw związanych z zapewnieniem warunków 
bytowych, w zakresie realizacji zadań i funkcji opiekuńczych, wy-
chowawczych, socjalizacyjnych oraz w sferze aspiracji członków 
rodziny (Badora, Czeredecka, Marzec 2001). Dysfunkcjonalność 
rodziny skutkuje między innymi problemami natury wychowaw-
czej, społecznej ekonomicznej, zdrowotnej, prawnej, obyczajowej 
(Dudek 2011: 155). Specyficzny rodzaj rodziny dysfunkcyjnej sta-
nowi rodzina toksyczna, która charakteryzuje się emocjonalnym 
wyniszczeniem jej członków i związana jest z występowaniem co 
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najmniej jednego z rodzajów przemocy lub zaniedbania (Gruca- 
-Miąsik 2006: 355).

Bardziej rozbudowaną typologię zaproponował Wiesław 
Ambrozik. Wytypował on rodziny normalne, zdezorganizo-
wane i  zdemoralizowane. R o d z i n y  n o r m a l n e  to rodziny 
o pełnym składzie osobowym, silnych związkach emocjonalnych, 
tradycyjnym układzie ról, wartościach i wzorach życia ukierun-
kowanych na wykształcenie dzieci. R o d z i n y  z d e z o r g a n i -
z o w a n e  charakteryzują się zaburzeniami w strukturze, to tak-
że rodziny niepełne. Rodziny te cechują konflikty lub rozbicie, 
często antagonistyczne stosunki, nierzadko agresywne. Zwykle 
występują w nich słabe związki emocjonalne rodziców z dzieć-
mi, słabe kontakty z  innymi instytucjami wychowawczymi (np. 
szkołą). W  tego typu rodzinach pojawiają się często trudności 
materialne, które zdecydowanie zakłócają jej funkcjonowanie. 
R o d z i n y  z d e m o r a l i z o w a n e  posiadają cechy rodziny 
zdezorganizowanej i dodatkowo cechą dominującą jest dostarcza-
nie przez rodziców negatywnych (sprzecznych z prawem i norma-
mi ogólnospołecznymi, moralnymi) wzorów zachowań i wartości 
życiowych. Często rodziny te dotknięte są alkoholizmem, prze-
stępczością i w zasadzie nie utrzymują kontaktów z instytucjami 
wychowawczymi (Kawula, Brągiel, Janke 2007: 176–177).

Stanisław Kawula zaproponował typologię, która bierze pod 
uwagę niejednakowy poziom funkcjonowania wychowawczego 
rodzin zamieszkujących określone środowisko. Jest to pięć typów 
rodzin: rodziny wzorowe, rodziny normalne, rodziny jeszcze wy-
dolne wychowawczo, rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny 
patologiczne. W tej typologii zasadniczym typem rodziny są r o -
d z i n y  n o r m a l n e. Przedstawiają one obraz tzw. przeciętnej 
rodziny w  środowisku. W tych rodzinach wiele cech występuje 
na poziomie najczęściej spotykanym w  danym środowisku, np. 
najczęściej występujący zawód, przeciętna wielkość rodziny, naj-
powszechniej spotykane warunki mieszkaniowe, wykształcenie 
rodziców. Rodziny te charakteryzują jednocześnie warunki sprzy-
jające prawidłowemu rozwojowi dzieci – niesprzeczne z ogólno-
społecznymi normami i powszechnie akceptowanymi kierunkami 
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wychowania. R o d z i n y  j e s z c z e  w y d o l n e  w y c h o w a w -
c z o  to rodziny, w których ogólne funkcjonowanie jak i poszcze-
gólne cechy są niejednoznaczne wychowawczo. Mogą czasowo 
występować niedomagania wychowawcze, jednak rodzina po-
przez własne wysiłki jest w stanie poprawić swoją sytuację i naj-
częściej jest to możliwe bez interwencji z zewnątrz. Czasami nie-
które elementy codzienności rodziny utrzymują się na poziomie 
niższym niż w rodzinie normalnej. R o d z i n y  n i e w y d o l n e 
w y c h o w a w c z o  często charakteryzują się zaburzeniami we 
współżyciu rodzinnym. Obserwowane są niepowodzenia życio-
we poszczególnych członków rodziny, większość elementów jej 
funkcjonowania wyraźnie odbiega od poziomu rodziny normal-
nej, są to np. rodziny niekompletne lub bliskie rozbicia, rodziny 
o trudnej sytuacji ekonomicznej, rodziny nieracjonalnie użytkują-
ce środki finansowe, rodziny prezentujące negatywne (niepożąda-
ne) wzory zachowań wobec dzieci. R o d z i n y  p a t o l o g i c z n e 
to rodziny o skumulowanych czynnikach patogennych, w których 
występuje rozkład współżycia, brak więzi, brak stałych podstaw 
ekonomicznych. W  rodzinach tego typu wszystkie elementy, 
warunki i  cechy znacznie odbiegają od tych charakteryzujących 
rodzinę normalną. Członkowie rodziny często pozostają w koli-
zji z prawem. Na drugim biegunie według Kawuli są r o d z i n y 
w z o r o w e . Stwarzają one najlepsze warunki wychowawcze, 
wręcz idealne, w odniesieniu do innych kategorii rodzin żyjących 
w danym środowisku. Ten typ rodzin stanowi optymalne środo-
wisko wychowawcze, gdyż wszystkie cechy rodziny mają lepsze 
parametry niż w  rodzinie normalnej. (Kawula, Brągiel, Janke 
2007: 179–182).

Jacek Piekarski (1987) wyszczególnił cztery typy rodzin pod 
względem tworzonego środowiska wychowawczego. W  swojej 
typologii uwzględnił warunki materialno-rzeczowe, oddziaływa-
nia o charakterze wychowawczym, wartości i cele wychowania. 
Zaproponował następujące typy środowiska rodzinnego: środo-
wisko wzorcowe, środowisko przeciętne, środowisko niekorzyst-
ne wychowawczo, środowisko dysharmonijne. Ś r o d o w i s k o 
r o d z i n n e  w z o r c o w e  uobecnia prawie wyłącznie wzorcowe 
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cechy rodziny. Ś r o d o w i s k o  r o d z i n n e  p r z e c i ę t n e  obej-
muje cechy dominujące w danej zbiorowości, o niejednoznacznej 
wartości wychowawczej wszystkich kryteriów. Ś r o d o w i s k o 
r o d z i n n e  n i e k o r z y s t n e  w y c h o w a w c z o  przejawia 
typowe cechy negatywne, zaś w ś r o d o w i s k u  r o d z i n n y m 
d y s h a r m o n i j n y m  wzorce współwystępują z czynnikami ne-
gatywnymi (Piekarski 1987: 105–106).

Niezależnie od tego, w  jaki sposób rodzina realizuje swoje 
funkcje oraz jakie tworzy środowisko wychowawcze i  jaką po-
siada strukturę, ma decydujące znaczenie dla dziecka w zakresie 
rozwoju i  kształtowania jego postaw, poglądów a  także zacho-
wań społecznych. W rodzinie dziecko przebywa zwykle od uro-
dzenia aż do momentu usamodzielnienia się. Rodzina jest więc 
przestrzenią, gdzie dziecko/młody człowiek przebywa najdłużej 
ze wszystkich grup społecznych. Intensywność oddziaływań, 
których doświadcza dziecko w rodzinie, jest stosunkowo trwała 
i o dużej sile emocjonalnej (Cudak 2007b).

Konkluzja

Dla uporządkowania terminów związanych z rodziną pomoc-
ne jest zestawienie nazw niektórych członków rodziny. Nazwy 
członków rodziny płci żeńskiej: m a m a, ż o n a, b a b c i a  (matka 
ojca lub matki); s z w a g i e r k a  (siostra żony, siostra męża, żona 
szwagra); b r a t o w a  (żona brata); c i o t k a, s t r y j e n k a  (żona 
brata ojca); c i o t k a, w u j e n k a  (żona brata matki); c i o t k a, 
c i o c i a  (siostra matki lub ojca); s y n o w a  (żona syna); t e ś -
c i o w a  (matka żony); ś w i e k r a, t e ś c i o w a  (matka męża); 
b r a t a n i c a  (córka brata, w stosunku do siostry lub brata ojca); 
s i o s t r z e n i c a  (córka siostry); s i o s t r a  s t r y j e c z n a, k u -
z y n k a  (córka brata ojca); s i o s t r a  w u j e c z n a,  k u z y n k a 
(córka brata matki); s i o s t r a  c i o t e c z n a, k u z y n k a  (córka 
siostry matki lub ojca); m a c o c h a  (żona ojca w  stosunku do 
dzieci z  poprzedniego małżeństwa); p a s i e r b i c a  (córka żony 
lub męża z poprzedniego małżeństwa); p r z y r o d n i a  s i o s t r a 
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(siostra mająca rodzeństwo z  innego ojca lub matki). Nazwy 
członków rodziny płci męskiej: t a t a, m ą ż, d z i a d e k  (ojciec 
ojca lub matki); s z w a g i e r  (brat żony, brat męża, mąż siostry, 
mąż szwagierki); w u j, w u j e k, s t r y j  (brat ojca); w u j, w u j e k 
(brat matki); z i ę ć  (mąż córki); t e ś ć  (ojciec żony); ś w i e k r, 
t e ś ć  (ojciec męża); b r a t a n e k  (syn brata w stosunku do siostry 
lub brata ojca); s i o s t r z e n i e c  (syn siostry, w stosunku do sio-
stry lub brata matki); b r a t  s t r y j e c z n y,  k u z y n  (syn brata 
ojca); b r a t  w u j e c z n y,  k u z y n  (syn brata matki); b r a t  c i o -
t e c z n y,  k u z y n  (syn siostry matki lub ojca); o j c z y m  (mąż 
matki w  stosunku do dzieci z  poprzedniego małżeństwa); p a -
s i e r b  (syn żony lub męża z poprzedniego małżeństwa); b r a t 
p r z y r o d n i  (brat mający rodzeństwo z innego ojca lub matki) 
(Kopaliński 1985: 986–987).

Podejmowanie analiz dotyczących rodziny pozostaje zawsze 
aktualne, gdyż rodziny, środowiska rodzinnego jako środowiska 
życia nikt nie jest w  stanie zastąpić (Braun-Gałkowska 2008). 
Rodzina różni się od innych środowisk, wspólnot czy grup, takich 
jak szkoła, placówka pozaszkolna. Odróżniają ją takie cechy, jak 
geneza powstania, struktura wewnętrzna, wspólne zamieszkanie 
członków, często wspólne nazwisko, wspólna własność, ciągłość 
biologiczna, codzienne spotkania, stałe komunikowanie się ze 
sobą, wspólnota kulturowa, wspólnota duchowa, intymność sto-
sunków wzajemnych, możliwość spontanicznych interakcji, wza-
jemna odpowiedzialność za siebie. Niepowtarzalna w  stosunku 
do innych wspólnot, grup czy instytucji więź emocjonalna, która 
łączy członków rodziny, charakteryzuje się zażyłością, ufnością 
i długotrwałością (Adamski 2002; Izdebska 2015). Rodzina jako 
byt społeczny o niepowtarzalnym charakterze jest jedyną grupą, 
instytucją społeczną, która bazuje na czynnikach biologicznych 
i naturalnych (Adamski 2002: 32). Tworząc najmniejszą społecz-
ność ludzką, pierwotne środowisko życia pozostaje interesującym, 
nieustannie zmieniającym się przedmiotem badawczym.

Usystematyzowanie terminów dotyczących obszaru badaw-
czego, jakim jest r o d z i n a,  ukazuje różnorodność, a  przede 
wszystkim złożoność tematyki. Wiele terminów nachodzi na 



30 Ewa Dybowska

siebie, zazębia się, przenika nawzajem. Rodzina będąca w swo-
istym, nieustannym procesie jest niejako „światem w  rozwoju”. 
Przemiany dotyczące rodziny skutkują z  czasem nowymi okre-
śleniami, które nazywają pojawiającą się rzeczywistość. W  rze-
czywistości europejskiej okresy przejścia ze społeczeństwa tra-
dycyjnego w nowoczesne oraz z nowoczesnego w ponowoczesne, 
czyli społeczeństwa rolniczego w przemysłowe i ze społeczeństwa 
przemysłowego w  informatyczne lub przejścia z  epoki prein-
dustrialnej do epoki industrialnej oraz z  epoki industrialnej do 
postindustrialnej najwyraźniej wywoływały potrzebę nazywania 
nowych zjawisk związanych z fenomenem rodziny (Doniec 2013).

Terminologia: funkcje rodziny; małżeństwo partnerskie; mo-
dele życia rodzinnego; partnerskie rodzicielstwo; rodzina dwóch 
karier/rodzina równoległych karier; rodzina dysfunkcyjna (ro-
dzina dysfunkcjonalna); rodzina funkcjonalna; rodzina jeszcze 
wydolna wychowawczo; rodzina niewydolna wychowawczo; ro-
dzina normalna; rodzina partnerska (synonimy rodzina egalitar-
na; rodzina demokratyczna); rodzina patologiczna; rodzina po-
nowoczesna; rodzina tradycyjna; rodzina w  epoce industrialnej; 
rodzina w epoce postindustrialnej; rodzina w epoce preindustrial-
nej; rodzina współczesna/nowoczesna; rodzina wzorowa; rodzi-
na z dwojgiem pracujących rodziców; rodzina zdemoralizowana; 
rodzina zdezorganizowana; rodzinność; środowisko rodzinne 
dysharmonijne; środowisko rodzinne niekorzystne; środowisko 
rodzinne niekorzystne wychowawczo; środowisko rodzinne prze-
ciętne; środowisko rodzinne wzorcowe.
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Współczesne formy życia 
rodzinnego i małżeńskiego

Contemporary Forms  
of Family and Marital Life

Streszczenie: Przemiany w  życiu małżeńsko-rodzinnym związane 
są z  przeobrażeniami społecznymi, jakie zachodzą w  sferze gospodar-
czej, społecznej i politycznej współczesnego świata (Szklarska 2015: 50). 
Jak twierdzi Joanna Ostrouch-Kamińska, rodzina przestaje być instytu-
cją i  staje się indywidualnym projektem życia, co powoduje, że następu-
ją procesy modernizacji społeczeństwa związane z  deinstytucjonalizacją 
rodziny i  subiektywizacją życia (Ostrouch-Kamińska 2015: 34). Celem 
analiz zawartych w  tym rozdziale jest ukazanie panoramy terminów 
związanych z rodziną, rodzinami i mnogością współczesnych form życia 
małżeńsko-rodzinnego.

Słowa kluczowe: deinstytucjonalizacja rodziny, DINKS, eurosiero-
ctwo, kohabitacja, konkubinat, Living Apart Together LAT, Living in 
Lover LiL, Living Together Apart LTA, monoparentalność, quirkyalones, 
rodzina diasporowa, rodzina migracyjna, rodzina niepełna, rodzina pa-
tchworkowa, rodzina transnarodowa, rodzina weekendowa, rodzina zre-
konstruowana, rodziny wielokulturowe, singiel, współczesne formy życia 
rodzinnego, alternatywne formy życia małżeńskiego
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Summary: Transformations in married and family life are connected 
with social transformations that take place in the economic, social and 
political sphere of the modern world (Szklarska 2015: 50). According to 
J. Ostrouch-Kamińska, the family ceases to be an institution and becomes 
an individual project of life, which results in the processes of social mod-
ernization related to family deinstitutionalisation and the subjectivization 
of life (Ostrouch-Kamińska J. 2015: 34). The aim of the analyzes included 
in this chapter is to present a panorama of categories, concepts and terms 
related to family, families and the multiplicity of contemporary forms of 
marital-family life.

Keywords: deinstitutionalization of the family, DINKS, Euroorphan-
hood, cohabitation, concubinage, Living Apart Together (LAT), Living 
in Lover (LiL), Living Together Apart (LTA), monoparentality (single 
parent family), quirkyalones, diasporic family, migration family, incom-
plete family, patchwork family, transnational family, weekend family, re-
constructed (blended) family, multicultural families, single, modern forms 
of family life, alternative forms of married life

Wprowadzenie

W toczącym się dyskursie naukowym na temat rodziny poja-
wiają się pytania, czy mamy do czynienia z kryzysem rodziny czy 
transformacją bytu społecznego, jakim jest rodzina1. Przemiany 
w życiu małżeńsko-rodzinnym związane są z przeobrażeniami 

1   Kryzys czy transformacja? Przemiany, jakie zachodzą w rzeczywistości rodzi-
ny, spotykają się z różnym podejściem badawczym a przede wszystkim od-
mienną interpretacją obserwowanych zjawisk. M. Nowak-Dziemianowicz 
(2002: 13–47) wymienia trzy dyskursy w podejściu badawczym do kategorii 
rodziny. Pierwszy, normatywno-ideologiczny głosi, iż zachodzące w rodzi-
nie przemiany są dla niej zagrożeniem. Taka perspektywa daje myślenie 
w  kategorii kryzysu. Drugi dyskurs  – instrumentalno-techniczny dotyczy 
nie tyle kryzysu rodziny co jej funkcjonalności. Będzie tu mowa o nowym 
typie rodziny, która ma osiągnąć ład i równowagę bez odwołania się do jed-
nostkowego, subiektywnego doświadczenia. Trzeci dyskurs  – praktyczno-
-moralny sugeruje, że najważniejsze jest zrozumieć przemiany dotyczące 
rodziny, odczytać ich sens i  znaczenie na podstawie refleksyjnego wglądu 
w intersubiektywne doświadczenie człowieka.
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społecznymi, jakie zachodzą w sferze gospodarczej, społecznej 
i politycznej współczesnego świata (Szklarska 2015). Następują 
procesy modernizacji społeczeństwa związane z d e i n s t y t u -
c j o n a l i z a c j ą  r o d z i n y 2  i  subiektywizacją życia. Rodzina 
przestaje być instytucją i staje się indywidualnym projektem ży-
cia (Ostrouch-Kamińska 2015: 34). Osiągając pewien stopień 
zabezpieczenia materialnego, członkowie rodziny coraz częściej 
zwracają się w kierunku wartości postmaterialnych, związanych 
z jakością życia, samorealizacją, prawami jednostki do godnego, 
samoświadomego życia (Szklarska 2015: 51). Jedną z przyczyn, 
którą przyjmuje się jako podstawę przemian życia małżeńsko-
-rodzinnego, są zmiany w  hierarchii wartości. Coraz częściej 
wartością najważniejszą staje się rozwój indywidualny a  nie 
wartości rodzinne (Liberska, Matuszewska 2014: 121).

Współcześnie jednostka ma możliwość albo wręcz musi wy-
bierać spośród wielu możliwości, chcąc kształtować swoją toż-
samość, swoje życie małżeńskie, rodzinne i zawodowe. Wybór 
dotyczy nie tylko formy życia, ale jest to jednocześnie wybór 
konkretnych norm i  wartości. Dynamiczna ponowoczesność, 
czy jak pisze Zygmunt Bauman płynna ponowoczesność, po-
woduje, że takie fenomeny jak małżeństwo i rodzina zmieniają 
swoje znaczenie. Dzieje się to pod wpływem takich procesów 
jak industrializm, urbanizacja, globalizacja, indywidualiza-
cja, ekonomia niepewności oraz kolonizacja biologii przez na-
ukę (Krawczyk 2015: 91). Indywidualizacji życia sprzyja wie-
lość możliwości w  zakresie wyboru drogi rozwoju i  sposobu 
życia. Takie podejście przyczynia się m.in. do ograniczenia 

2   Deinstytucjonalizacja rodziny bywa różnie rozumiana. Wydaje się, że naj-
częściej ludzie rozumieją deinstytucjonalizację rodziny jako jej detradycjo-
nalizację, odejście od tradycyjnej formy, od rodziny tradycyjnej. Dosłowne 
przyjęcie tezy o deinstytucjonalizacji rodziny oznaczałoby rozpad wszyst-
kiego, co jest rozumiane jako rodzina, także relacji i więzi emocjonalnych. 
Oznaczałoby to także brak jakichkolwiek schematów czy reguł wyznacza-
jących codzienność życia rodzinnego. Jednak przemiany rodziny są raczej 
przesunięciem akcentów z wymogów wypływających z presji społecznej wo-
bec rodziny na życie rodzinne, które jest przestrzenią prywatnych wyborów 
jednostek (Taranowicz 2016: 30–33).
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odpowiedzialności za innych a może i za siebie. Koncentracja 
jednostki na osobistych potrzebach coraz częściej powoduje 
opowiadanie się za alternatywnymi formami życia rodzinnego. 
Przemiany życia małżeńsko-rodzinnego ukierunkowują na sa-
morozwój i samospełnienie (Liberska, Matuszewska 2014: 121). 
Następuje dekonstrukcja tradycyjnej roli kobiety i powstawanie 
nowego kontraktu płci, bardziej partnerskiego i  egalitarnego 
(Willan-Horla 2015: 75).

Pojawiają się nowe, alternatywne wersje życia małżeńsko-
-rodzinnego, będące wynikiem „długiej drogi rozwojowej grupy 
rodzinnej i ewolucji jej form dokonującej się pod wpływem wielu 
zewnętrznych uwarunkowań i przemian zachodzących w świecie 
określanym jako ponowoczesny” (Krawczyk 2015: 91).

Podejmując tematykę nowych form życia małżeńsko-rodzin-
nego, należy je rozpatrywać w świetle teorii drugiego przejścia 
demograficznego. Według tej teorii decyzje dotyczące życia 
w związku partnerskim, małżeńskim, a także decyzje dotyczące 
prokreacji podejmowane są w rzeczywistości dokonujących się 
zmian społecznych, w  których rolę odgrywa rosnąca osobista 
niezależność jednostek od instytucjonalnej i  normatywnej re-
gulacji oraz dążenie do samorealizacji i samookreślenia (Kwak 
2014a: 30). Obserwowane są współcześnie przemiany społeczne 
polegające na tym, że jednostki dokonują codziennych wybo-
rów, kierując się indywidualnymi decyzjami, a  nie uznanymi 
zasadami wynikającymi z  życia rodzinnego (Kwak 2015: 15). 
Rodziny zmieniają się, odtwarzając często idee, które dominu-
ją w życiu społeczno-politycznym, zwłaszcza w krajach kultury 
zachodniej, takie jak indywidualizm, demokracja i  liberalizm 
(Sikorska 2012).

Aby ująć różnorodność form życia małżeńsko-rodzinnego, 
w rozdziale przyjęto strukturę pozwalającą na wielostronne po-
kazanie rodziny: rodzajów relacji w d i a d z i e  m a ł ż e ń s k i e j, 
wielości form życia rodzinnego (rodzina ujmowana jako osoby 
dorosłe i  dzieci), a  także wielobarwności życia w  diadzie osób 
dorosłych.
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Rodzaje życia rodzinnego

Podejmując się analizy pojęcia rodzina, należy zwrócić uwa-
gę na niejednorodną rzeczywistość terminów z nią związanych. 
Rodzina to małżonkowie/rodzicie i  dzieci. Każda inna forma 
społecznego funkcjonowania w zewnętrznych kształtach przypo-
minająca rodzinę jest współcześnie traktowana jako alternatywna 
forma życia rodzinnego czy małżeńskiego. Różnorodność alter-
natywnych form sprawia, że z normatywnego punktu widzenia 
nie wszystkie one są wartościowane i  traktowane przez społe-
czeństwo jednakowo. Anna Kwak za alternatywne formy życia 
małżeńsko-rodzinnego uznaje „układy wzajemnych powiązań 
seksualnych i rodzinnych, które nie są usankcjonowane prawnie 
i/lub nie posiadają biologicznego rodzicielstwa” (Kwak 2005: 91). 
Wyszczególniła cztery grupy takich związków. Pierwsza grupa 
to związki, które nie są oparte na prawnie zatwierdzonym mał-
żeństwie (kohabitacje). Drugą grupę stanowią związki oparte na 
formalnym małżeństwie, lecz bez biologicznego rodzicielstwa 
(bezdzietność, rodziny zrekonstruowane). Do trzeciej grupy za-
liczyła związki poprzedzone wcześniejszym małżeństwem, któ-
re obecnie spełniają tylko kryteria biologicznego rodzicielstwa 
(rodziny niepełne). W czwartej grupie zbiera rodziny nigdy nie-
oparte na związku małżeńskim, tylko wyłącznie na rodzicielstwie 
biologicznym (monoparentalność) (Kwak 2005: 91). Uogólniając, 
można wyróżnić alternatywy dla rodziny i alternatywy dla mał-
żeństwa. Rzeczywistość społeczna jednak jest taka, że nie da się 
ściśle rozdzielić wszystkich alternatyw życia małżeńsko-rodzin-
nego. Niektóre formy na siebie zachodzą, zawierając w sobie ele-
menty zarówno alternatyw dla małżeństwa jak i alternatyw dla 
rodziny (Kwak 2005: 92). W niniejszych analizach został przy-
jęty uogólniony podział alternatyw na małżeńskie i  rodzinne. 
W  pierwszej kolejności zostaną przeanalizowane formy życia 
rodzinnego a  następnie formy życia małżeńskiego. Ze względu 
na cel pracy formy życia rodzinnego zostały opisane w  dwóch 
grupach. Pierwsza grupa obejmuje rzeczywistość rodzinną z per-
spektywy struktury życia rodzinnego. Druga grupa uwzględnia 
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perspektywę czasoprzestrzennego i społecznego funkcjonowania 
rodziny. Dokonano takiego podziału, gdyż poszczególne struktu-
ry życia rodzinnego mogą przybierać różnorodne kształty w cza-
soprzestrzennym i społecznym funkcjonowaniu. Jednocześnie ro-
dzina w różnych kształtach swojego społecznego funkcjonowania 
może mieć różne struktury. Na przykład rodzina pełna w swojej 
strukturze może być rodziną transnarodową w społecznym funk-
cjonowaniu. Natomiast rodzina migracyjna w obszarze społecz-
nym to rodzina niepełna czasowo w swojej strukturze.

Rodzina w ujęciu strukturalnym

Podstawową jednostką dla badania rodziny i opisywania rze-
czywistości życia rodzinnego jest termin r o d z i n a  m a ł a  czy 
r o d z i n a  n u k l e a r n a. Jest to rodzina, której podstawą jest 
związek małżeński i  wynikający z  tego stosunek najbliższego 
pokrewieństwa, czyli dzieci (Kawula, Brągiel, Janke 2007: 407). 
Rodzina nuklearna z perspektywy struktury rodziny to r o d z i -
n a  p e ł n a  (dwoje rodziców i dzieci), posiada kilka wymiarów: 
jest to rodzina biologiczna, rodzina adopcyjna, rodzina zastępcza, 
rodzina zrekonstruowana. R o d z i n a  b i o l o g i c z n a,  określa-
na także jako r o d z i n a  n a t u r a l n a, to rodzina pełna, kiedy 
rodziców i dzieci łączą więzy krwi. Rodzina pełna oznacza tak-
że r o d z i n ę  z r e k o n s t r u o w a n ą. To rodzina po rozwodzie, 
utworzona z  powtórnego związku małżeńskiego rodziców lub 
jednego z nich, kiedy jest także dwoje rodziców i dzieci, z tym, że 
jeden z rodziców nie jest biologicznym rodzicem dzieci, pozostaje 
r o d z i c e m  p r z y b r a n y m  i określany jest jako o j c z y m  lub 
m a c o c h a. Innym rodzajem rodziny pełnej jest r o d z i n a  a d o -
p c y j n a, w której małżeństwo adoptowało, przysposobiło obce 
dziecko ze skutkami prawnymi tak jak w  rodzinie biologicznej. 
W prawie rodzina adopcyjna nazywana jest terminem r o d z i n a 
p r z y s p o s o b i o n a. Rodziną pełną w swojej strukturze jest r o -
d z i n a  z a s t ę p c z a  – to rodzina wychowująca dzieci, których 
biologiczni rodzice nie są w  stanie sprawować nad nimi opieki. 
Koszty utrzymania dziecka w takiej rodzinie pokrywa państwo. 
Rodzinę zastępczą może tworzyć para małżeńska a także osoba 
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samotna, niepozostająca w  żadnym związku (Kawula, Brągiel, 
Janke 2007: 409–410, Izdebska 2015: 125).

Rodzajem rodziny złożonej z rodziców i dzieci jest także r o -
d z i n a  p a t c h w o r k o w a  – to rodzaj rodziny rekonstruowanej 
po rozwodach lub rozwodzie, która opiera się na ponownym mał-
żeństwie rozwiedzionych rodziców, dzieciach ich i nowych współ-
małżonków z poprzednich małżeństw oraz ich wspólnych dzieciach 
(Szlendak 2015: 505). To tak zwana r o d z i n a - u k ł a d a n k a 
bazująca na poligamii sukcesywnej, określana także jako rodzina 
wielorodzinna (Doniec 2003: 133). Rodzina patchworkowa bywa 
też określana j a k o  r o d z i n a  m u l t i l a t e r a l n a  (Izdebska 
2015: 147), r o d z i n a  w i e l o r o d z i n n a  (Kawula 2007: 53), 
a także r o d z i n a  o d b u d o w a n a  (Sikorska 2012: 199).

R o d z i n a  n i e p e ł n a  to rodzina, w której jeden rodzic opie-
kuje się sam dziećmi, które z nim zamieszkują (Kawula, Brągiel, 
Janke 2007: 410). Rodzina niepełna jest współcześnie coraz częś-
ciej określana jako m o n o p a r e n t a l n o ś ć. Monoparentalność 
czyli s a m o t n e  r o d z i c i e l s t w o, r o d z i n a  m o n o p a -
r e n t a l n a,  jest zjawiskiem niejednorodnym w  swojej struktu-
rze. Tę formę życia rodzinnego tworzą samotne matki, samotni 
ojcowie oraz kohabitanci, którzy według prawa uznawani są za sa-
motnych rodziców. Coraz częściej też samotne rodzicielstwo jest 
świadomym wyborem, głównie wśród kobiet (Krawczyk 2015: 
99). Termin monoparentalności wypiera określenie samotny ro-
dzic. Zjawisko monoparentalności nie jest jednorodne. Może to 
bowiem być rodzina tworzona przez samotne matki i samotnych 
ojców z powodu śmierci jednego z rodziców dziecka, z powodu 
rozwodu, z powodu separacji a  także mogą ją tworzyć samotne 
kobiety, które urodziły dziecko poza małżeństwem (Slany 2002: 
124). W kontekście rodziny niepełnej można spotkać także takie 
terminy, jak r o z b i t y  d o m, r o d z i n a  r o z b i t a, s a m o t n y 
r o d z i c  (Kawula, Brągiel, Janke 2007: 410).

Swoistą odmianę rodziny niepełnej stanowi r o d z i n a  n i e -
p e ł n a  c z a s o w o,  czyli taka, w  której występuje czasowa 
nieobecność rodzica. Bywa też taka rodzina nazywana rodzi-
ną niekompletną. (Molesztak 2015: 211). Nieobecność rodzica 
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wynika z zatrudnienia poza miejscem zamieszkania spowodowa-
nego koniecznością zabezpieczenia potrzeb materialnych rodziny. 
Nieobecność jednego rodzica powoduje przeciążenie drugiego 
rodzica obowiązkami oraz wywołuje poczucie, że poświęca dzie-
ciom niewystarczającą ilość czasu. Biorąc pod uwagę nieobecność 
jednego rodzica, można wskazać kilka wariantów rodzin niepeł-
nych czasowo: z powodu wyjazdu jednego rodzica do pracy za gra-
nicę; z powodu wyjazdu równocześnie obojga rodziców do pracy 
za granicę; z powodu zamiennych wyjazdów rodziców; rodziny 
stale niepełne przed wyjazdem rodzica za granicę; rodziny stale 
niepełne ze względu na rozwód lub porzucenie w trakcie migra-
cji (Molesztak 2015). Pobyt jednego rodzica w zakładzie karnym 
oraz choroba rodzica wymagająca dłuższego leczenia to szczegól-
ne rodzaje rodziny niepełnej czasowo (Izdebska 2000: 52).

Ze względu na liczbę dzieci w  rodzinie używane są terminy 
rodzina małodzietna i rodzina wielodzietna. R o d z i n a  m a ł o -
d z i e t n a  to rodzina z jednym lub dwojgiem dzieci. R o d z i n a 
w i e l o d z i e t n a  to rodzina, która posiada troje lub więcej dzieci 
(Izdebska 2015: 126). Trzeba zwrócić uwagę, że zarówno rodzi-
na małodzietna, jak i rodzina wielodzietna może być biologiczna, 
adopcyjna, zrekonstruowana.

Przy porządkowaniu terminów dotyczących rodziny oraz 
jej wielowymiarowości coraz częściej pojawia się określenie r o -
d z i n a  w i e l o p r o b l e m o w a. Ukształtowało się ona głównie 
w obszarze pracy socjalnej (Nowak 2012: 194). Nie pozostaje jed-
nak bez znaczenia w obszarze pedagogiki, zwłaszcza wobec pro-
cesów edukacyjnych, wychowawczych i socjalizacyjnych. Rodzina 
wieloproblemowa to rodzina, w której występują co najmniej dwa 
problemy związane z  niewystarczającym wypełnianiem właści-
wych dla niej funkcji i zadań.

Rodzina w perspektywie czasoprzestrzennego  
i społecznego funkcjonowania

Współcześnie wiele rodzin funkcjonuje jako rodzina pełna czy 
biologiczna, niekoniecznie mieszkając i żyjąc w tym samym miej-
scu. Stąd perspektywa czasoprzestrzenna dla usystematyzowania 
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pojęć związanych z formami życia rodzinnego. Pojawia się także 
zagadnienie różnorodności społecznego egzystowania rodziny. 
Czasami można mieć wrażenie, że poszczególne jednostki żyją, 
jakby nie miały rodziny, a w sensie formalnym rodzinę stanowią. 
Dlatego ujęta została także perspektywa społecznego funkcjono-
wania rodziny.

Wśród terminów dotyczących rodziny pojawia się r o d z i -
n a  d i a s p o r o w a, w  której rodzice są po rozwodzie a  dzieci 
mieszkają z jednym z rodziców. Swoista diaspora polega na tym, 
że członkowie byłej rodziny żyją w  niewielkim przestrzennie 
rozproszeniu, ale cyklicznie lub niemal codziennie realizują swe 
podstawowe funkcje i zadania, czasami awaryjnie a czasami sko-
masowane w czasie. Opiera się na mechanizmie tzw. ufnej więzi 
międzyludzkiej, która nie zawsze wygasa a  może jednocześnie 
stać się ważnym potencjałem (Kawula 2007: 21–24).

Rodzina niepełna czasowo to r o d z i n a  m i g r a c y j n a, 
r o d z i n a  t r a n s n a r o d o w a,  r o d z i n a  r o z p r o s z o n a, 
rozłączona z  powodu migracji zagranicznej rodzica. Aldona 
Molesztak (2017) za Wiolettą Danilewicz rozszerza definicję ro-
dziny migracyjnej, nazywając ją także r o d z i n ą  d o j a z d o w ą. 
Małżonkowie żyją na odległość wskutek migracji za pracą w mię-
dzynarodowych korporacjach lub pracując w kraju poza miejscem.

Pojawienie się rodzin migracyjnych zrodziło zjawisko e u r o -
s i e r o c t w a. Eurosieroctwo to sytuacja, kiedy osoba niepełnolet-
nia nie posiada blisko siebie obojga lub jednego z rodziców na sku-
tek opuszczenia przez nich kraju w celach zarobkowych. Dziecko 
doświadczające eurosieroctwa to e u r o s i e r o t a. Eurosieroctwo 
to w pewien sposób stan sieroctwa społecznego, kiedy dziecko po-
zbawione jest możliwości bycia wychowywanym na co dzień przez 
rodziców. Dziecko pozbawione stałego kontaktu z jednym z rodzi-
ców może się czuć jak sierota (Kozak 2010: 113). Jeżeli do pracy za-
robkowej wyjeżdżają obydwoje rodzice lub kiedy wyjeżdża samotny 
rodzic, to eurosieroctwo skutkuje tym, że dziecko posiada w kraju 
opiekuna faktycznego (np. babcia, ciocia, sąsiadka, pełnoletnie ro-
dzeństwo), ale osoba ta nie posiada prawa do opieki nad dzieckiem, 
gdyż takie przysługuje tylko rodzicom lub osobom, którym takie 
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prawo przyznał sąd. Opiekun faktyczny dziecka nie ma zatem pra-
wa podejmować wiążących decyzji w sprawie dziecka, np. wyjazdu 
na wycieczkę szkolną lub zabiegu w  szpitalu (Kozak 2010: 115). 
Termin eurosierota czasami jest zastępowany terminem s i e r o t a 
m i g r a c y j n a  (Kozak 2010: 128).

Zmieniająca się rzeczywistość, zwłaszcza w  Polsce po 2004 
roku, spowodowała, że wytworzyła się kategoria r o d z i n 
t r a n s n a r o d o w y c h,  będących swoistym rodzajem rodzin 
niepełnych czasowo. Rodziny transnarodowe to rodziny, których 
członkowie przez krótszy lub dłuższy czas są rozdzieleni, jednak 
mimo odległości trzymają się razem i budują taki rodzaj rzeczywi-
stości rodzinnej, która postrzegana jest jako osiąganie spójności, 
poczucia jedności i wspólnego dobra. Określa się to angielskim 
terminem familyhood (Slany 2016: 62). W rodzinach transnarodo-
wych przestrzenią dla budowania codzienności rodzinnej nie jest 
wspólna przestrzeń miejsca, ale przestrzeń tworzonych relacji. 
Zatem rodzina transnarodowa to przede wszystkim przestrzeń 
relacyjna, związana z życiem na emigracji. Przyjmuje się cztery 
formy życia rodzin transnarodowych: bez dzieci/bez partnera; 
złączeni, żyjący razem z  dziećmi; poddane procesowi reunifi-
kacji; transnarodowe, żyjące na odległość, ale posiadające dzieci 
poniżej 18 roku życia (Slany 2016: 63). Rodzina transnarodowa, 
mimo że przez część lub większość czasu żyje oddzielona od sie-
bie, w poczuciu więzi tworzy coś w rodzaju wspólnego interesu 
czy rodzinności, nawet ponad granicami państw. „Mają poczu-
cie wspólnoty i wsparcia, a jej rozproszeni członkowie połączeni 
są w jednej społecznej przestrzeni poprzez emocjonalne i finan-
sowe więzi. Siły, które je utrzymują jako całość, są mocniejsze 
niż siły prawne i  fizyczne, które rozdzielają jej członków” 
(Danilewicz 2011: 33). Żyją dłuższy lub krótszy czas w rozłące, 
ale potrafią uformować „płynną ciągłość”, nie dokonując radykal-
nej fragmentaryzacji życia na odrębne światy. Rodziny transna-
rodowe potrafią wytworzyć sobie takie strategie postępowania, 
które umożliwiają im trwanie we wspólnocie. Pojawiają się też 
w związku z tym takie terminy związane z organizacją życia, jak: 
t r a n s n a r o d o w e  m a c i e r z y ń s t w o, t r a n s n a r o d o w e 
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o j c o s t w o, t r a n s n a r o d o w e  d z i e c i ń s t w o  (Danilewicz 
2010: 129–130). Obok terminu rodziny transnarodowej pojawia 
się jeszcze termin r o d z i n a  r o z p r o s z o n a  t e r y t o r i a l n i e 
(Walczak 2016: 31). Można także spotkać określenie r o d z i n a 
w e e k e n d o w a , która oparta jest na małżeństwie na odległość 
(Izdebska 2015: 145).

R o d z i n a  n o m a d y c z n a  opiera się na małżeństwie na 
odległość, małżonkowie mieszkają oddzielnie (Doniec 2003: 
133). Rodzina taka często zmienia miejsce zamieszkania, głów-
nie ze względu na pracę jednego z rodziców. Do miejsca stałego 
zamieszkania, często z zagranicy, rodziny takie wracają na święta 
czy wakacje (Molesztak 2017: 79). Rodzina nomadyczna bywa też 
określana jako r o d z i n a  w i z y t o w a.

Wobec przemian społecznych i globalizacyjnych w dyskursie 
pedagogicznym pojawia się zjawisko r o d z i n y  w i e l o k u l -
t u r o w e j. Wielokulturowość współczesnego społeczeństwa za-
istniała poprzez zjawisko dyfuzji kulturowej, która jest procesem 
pośredniego lub bezpośredniego przenikania cech oraz material-
nych i niematerialnych elementów kultury z jednej grupy społecz-
nej do drugiej. Dyfuzja kulturowa dokonuje się między innymi 
poprzez wymianę, mieszanie się i modyfikację cech w rodzinach, 
które składają się z osób pochodzących z różnych kultur lub z ro-
dzin, które ukształtowały się w innej kulturze niż ta, w której żyją 
(Sowa-Behtane 2016: 15). Rodzina wielokulturowa to rodzina, 
w obszarze aktywności której są współobecne i współoddziałują 
różne wzory kulturowe (Sowa-Behtane 2016: 18). W rodzinach 
wielokulturowych pojawiają się często różne religie, wtedy rodzi-
na jest wielokulturowa i wieloreligijna, chociaż możliwe są sytu-
acje, kiedy rodzina jest wielokulturowa, ale pozostaje w obrębie 
tej samej religii (Sowa-Behtane 2016: 20). Członkowie rodzin, 
którzy celowo i świadomie, a także z powodu nieprzewidzianych 
wydarzeń życiowych znaleźli się w procesie dyfuzji kulturowej, 
przyjmują różne sposoby radzenia sobie z  wielokulturowością. 
Postawy, jakie przyjmują rodziny wobec własnej tradycji kultu-
rowej, i postawy wobec transmisji kulturowej dzieli się na cztery 
grupy: „procesy asymilacji (kontakt, akceptacja nowej i odrzucenie 
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wartości własnej kultury), procesy separacji (brak kontaktu, nieza-
leżność od nowej kultury, kultywowanie własnej kultury), procesy 
integracji (kontakt, akceptacja wartości kulturowych obu kultur) 
i procesy marginalizacji (brak kontaktu i niezależność wobec obu 
kultur)” (Miluska 2014: 379).

Proces zmiany życia rodzinnego od modelu tradycyjnego do 
modelu ponowoczesnego wyraża się w zmieniających się wartoś-
ciach, funkcjach i strukturze. Dzieje się to pod wpływem czyn-
ników zarówno egzogennych, jak i endogennych wobec rodziny.

Formy życia małżeńskiego

W literaturze przedmiotu spotkać można wiele klasyfika-
cji modeli życia małżeńskiego i  rodzinnego. Może to powodo-
wać niejasności natury terminologicznej. W  klasyfikacji modeli 
funkcjonowania rodziny zaproponowanej przez Hannę Liberską 
i  Mirosławę Matuszewską (2014: 117) formy życia charaktery-
styczne dla diady dorosłych osób to modele postmodernistyczne, 
przez A. Kwak określane jako alternatywne formy życia małżeń-
skiego (Kwak 2005).

Przez formy życia małżeńskiego rozumiany jest związek 
dwóch dorosłych osób, które z wyboru chcą być razem. W obli-
czu indywidualizmu współczesnego świata i wielości możliwo-
ści takich form pojawia się coraz więcej. Wpisują się one coraz 
pełniej w krajobraz życia społecznego. Małżeństwo współcześ-
nie jest związkiem woluntarystycznym, a  nie obligatoryjnym 
(jak to bywało w przeszłości). Dorośli mogą je zawrzeć i  roz-
wiązać, kiedy uznają, że tak im się podoba. Można zatem mó-
wić współcześnie o deinstytucjonalizacji małżeństwa (Szlendak 
2015: 503). Pojawiające się niezinstytucjonalizowane formy ży-
cia małżeńsko-rodzinnego określane są jako alternatywne mo-
dele życia małżeńsko-rodzinnego czy alternatywne formy życia 
małżeńsko-rodzinnego. Jest to alternatywność wobec tradycyj-
nej struktury rodziny nuklearnej, czyli małżeństwo plus dzieci 
(Szlendak 2015: 458).
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Małżeństwo to związek osób, w którym można współżyć sek-
sualnie i mieć dzieci przy aprobacie społeczności. Jawią się tutaj 
trzy cechy związku małżeńskiego, legalność związku, pierwszeń-
stwo dostępu seksualnego oraz reprodukcja. Ostatnio jednak mał-
żeństwo odrywa się od reprodukcji (Szlendak 2015: 114). Według 
Jana Rostowskiego 

małżeństwo jest interpersonalnym systemem i  winno być roz-
patrywane jako mała grupa społeczna; psychologiczne i fizyczne 
właściwości małżonków kształtują ich indywidualne i zbiorowe 
czy zespołowe wysiłki w celu utrzymania z sukcesem związku; 
zarówno związek małżeński, jak i  sami partnerzy cechują się 
specyficzną dynamiką, tzn. ewoluują z racji upływu czasu i zmie-
niających się kontekstów; natomiast sam związek małżeński jest 
także włączony w jakiś społeczny kontekst (Rostowski 2009: 16).

W pojawiających się nowych formach życia małżeńsko-ro-
dzinnego coraz częściej przyjmowaną przez jednostkę optyką jest 
„życie ze świadomością celu” a te mogą być różne. Powoduje to, 
że miejsce stabilnej struktury, jaką kiedyś było małżeństwo i ro-
dzina, pojmowane także w  kategoriach instytucjonalnych, zaj-
mują dynamiczne, mobilne i niestałe formy, dla których bardziej 
charakterystyczna jest kategoria procesualności (Krawczyk 2015). 
Dla osób preferujących niezinstytucjonalizowane formy życia 
małżeńsko-rodzinnego małżeństwo i  rodzina stanowią instytu-
cję zbyt czasochłonną, gdyż czynności związane z prowadzeniem 
domu i angażowaniem się w życie rodzinne redukują możliwość 
alokacji czasu w aktywności innego rodzaju, zapewniające korzy-
ści indywidualne (Krawczyk 2015: 95).

Zjawiskiem, które cechuje się dużym dynamizmem i  różno-
rodnością oraz stanowi alternatywę dla życia rodzinnego, jest 
k o h a b i t a c j a. Kohabitacja oznacza związek nieformalny, czyli 
życie bez ślubu i przybiera wiele odmian (Krawczyk 2015: 97). 
Termin ten używany jest na równi z  innymi, takimi jak zwią-
zek nieformalny, związek niezalegalizowany, związek niemał-
żeński. Sam termin pochodzi od łacińskiego cohabitare, czyli 
współmieszkać. Termin kohabitacja nie jest jednoznaczny, gdyż 
nie precyzuje czasu trwania związku, roli, jaką pełnią partnerzy, 
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oraz ciągłości współzamieszkiwania (Janicka 2014: 261). Różne 
formy związków kohabitacyjnych opóźniają wiek na rodzicielstwo 
(Szlendak 2015: 485). A. Kwak (2014a) wskazuje na trzy typy ko-
habitacji. Pierwszy to kohabitacja przedmałżeńska, która stanowi 
czas przedłużonego chodzenia ze sobą czy okres próbny. Drugi 
typ to kohabitacja uznawana za alternatywę dla małżeństwa. To 
odrzucenie małżeństwa jako układu, w którym istotna jest trwa-
łość. Podejmują ją osoby, które nie są przywiązane do instytucji 
małżeństwa, gdyż uznają je za formę kontraktu, który jednak nie 
oddaje istoty więzi emocjonalnej między kobietą a  mężczyzną. 
Trzeci typ kohabitacji traktowany jest jako alternatywa dla życia 
w stanie wolnym. Taka perspektywa stwarza większą szansę na 
realizację siebie niż małżeństwo. Relacja między mężczyzną a ko-
bietą ani nie jest podobna do małżeństwa, ani nie stanowi alterna-
tywy dla niego. Osoby określają siebie bardziej jako niezamężne/
nieżonate (Kwak 2014a: 225–226).

Związki kohabitacyjne są bardzo zróżnicowane, gdy chodzi 
o  realizację ról  – od pełnej wspólnoty do pełnej niezależności. 
Schematy, według których funkcjonują związki kohabitacyjne, 
można podzielić na cztery grupy. Pierwszy to model z tradycyj-
nie realizowanymi rolami kobiety i  mężczyzny. Drugi schemat 
to model wspólnotowy z udziałem obu płci zarówno w wycho-
wywaniu dzieci, jak i  załatwianiu różnych spraw. Trzeci model 
charakteryzuje się tendencją do niezależności, dopuszcza kon-
takty seksualne poza związkiem. Czwarty model cechuje pełna 
niezależność partnerów nastawionych na własny rozwój, którzy 
posiadają odrębność majątkową, jednak wspólnie ponoszą koszty 
za utrzymanie domu (Kwak 2014a: 227).

Termin k o n k u b i n a t  (łac. concubinatus od con ‘współ-’ i cu-
bare ‘leżeć’; concubare, ‘leżeć ze sobą’) i  k o h a b i t a c j a  (łac. co-, 
con-, znaczy ‘z, wspólnie’; habitare – ‘mieszkać, przebywać’) są czę-
sto utożsamiane. W  języku polskim, zwłaszcza potocznym, ter-
miny konkubinat i kohabitacja są używane zamiennie. Etymologia 
tych terminów pokazuje, że różnią się one między sobą i zdaniem 
niektórych autorów dokonujące się przemiany życia małżeńskiego 
wymagają rozróżnienia konkubinatu i kohabitacji. Iwona Janicka 
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(2014b: 261) proponuje rozumienie konkubinatu w jego pierwot-
nym znaczeniu, wskazującym, że jeden albo obydwoje partnerzy 
równolegle funkcjonują w  małżeństwie oraz w  związku niefor-
malnym. W  polskim języku prawniczym3 funkcjonuje termin 
konkubinat, jednak w wymiarze społecznym ma on zdecydowanie 
pejoratywne konotacje. Dlatego w dyskursie społecznym, a także 
w dyskursie naukowym używany jest termin kohabitacja. Pojawiają 
się również takie określenia, jak z w i ą z k i  n i e f o r m a l n e  czy 
z w i ą z k i  p a r t n e r s k i e  (Gizicka 2013: 73).

Specyficznym rodzajem kohabitacji jest L i v i n g  A p a r t 
To g e t h e r  (L A T),  który stanowi formę życia partnerskiego. 
Termin ten w swobodnym tłumaczeniu znaczy: „żyjąc oddzielnie 
razem”. Parę łączy więź emocjonalna i  seksualna, natomiast nie 
łączy ich wspólne gospodarstwo domowe. Każdy z nich posiada 
swoje własne gospodarstwo domowe w oddzielnym mieszkaniu 
(Krawczyk 2015: 97). Nie mieszkają pod wspólnym adresem, ale 
też nie są singlami. Związek typu LAT powinien spełniać trzy wa-
runki: para sama określa siebie jako parę, inni ludzie też postrze-
gają ich jako parę, każdy mieszka we własnym mieszkaniu. Bywa, 
że związek LAT jest etapem na drodze do kohabitacji czy małżeń-
stwa (Kwak 2014a: 347–348). W socjologii LAT bywa określane 
jako małżeństwo wizytowe (Szlendak 2015: 492). Innym określe-
niem na rzeczywistość pary partnerskiej jest L i v i n g  i n  L o v e r 
(L i L), które oznacza życie z ukochanym, ale również nie wyma-
ga wspólnego zamieszkania (Doniec 2007: 161). „Sporadyczne co 
prawda, ale warte odnotowania, są pary małżeńskie posiadające 
nawet dzieci, które zamieszkują duży dom (mieszkanie), podzie-
lony na suwerenne strefy, urządzone według własnych upodobań. 
(…) Ten model małżeńskiej egzystencji można byłoby nazwać dla 
3   Termin konkubinat funkcjonuje w  języku prawniczym i  oznacza to, co 

w naukach społecznych nazywane jest kohabitacją. Prawo określa konkubiat 
jako faktyczny związek niemałżeński, „na kartę rowerową”, „na kocią łapę”, 
„dzikie małżeństwo” (Ćwiek 2002: 2–3). Konkubinat w omówieniach praw-
niczych jest definiowany lakonicznie jako trwałe pożycie dwojga osób płci 
odmiennej, które nie zawarły związku małżeńskiego. Nie może być mowy 
o  konkubinacie bez więzi emocjonalnych i  zamiaru pozostawania razem 
z wyboru (Ćwiek 2002: 6). 
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odmiany LT A, czyli L i v i n g  To g e t h e r  A p a r t” (Biedroń 
2009: 50). Jest to następny układ partnerski we współczesnej rze-
czywistości. Pojawia się także, zwłaszcza w obszarze niemiecko-
języcznym, określenie L A P  (L e b e n s a b s c h n i t t s p a r t n e r ), 
czyli partner na pewien okres życia (Krawczyk 2015: 92).

Jako odmiana kohabitacji traktowana jest forma D o u b l e 
I n c o m e  N o  K i d s  ( D I N K S, D I N K ) co tłumaczy się „po-
dwójny dochód – żadnych dzieci”. To formalny związek partnerski, 
w którym akcentowana jest bezdzietność z wyboru dwojga doro-
słych osób zamieszkujących razem. Związek taki polega na sku-
pianiu się partnerów na aktywności zawodowej i karierze. Celem 
jest luksusowy, wygodny i  konsumpcyjny styl życia (Krawczyk 
2015: 98). Ze zjawiskiem DINKS związany jest często się poja-
wiający termin b e z d z i e t n o ś c i  (childlessness). Trzeba przyjąć, 
że istnieje bezdzietność niedobrowolna i  dobrowolna. Oznacza 
ogólnie brak dziecka, jednak w ujęciu definicyjnym oznacza wol-
ność od dziecka, czyli bezdzietność z wyboru (Kwak, 2014a: 54). 
Wiąże się ze spadkiem rodzinności na rzecz wzrostu indywidua-
lizmu. Dobrowolna bezdzietność jest współcześnie określana jako 
forma alternatywnego stylu życia, który określa się właśnie jako 
DINKS (Kwak 2014a). W związku tego typu w centrum pozostaje 
para małżeńska i jej przyjemności. Tomasz Szlendak zauważa, że 
DINKS to nie rodzina, nie ma w nich bowiem dzieci (2015: 473).

W wielości form życia w diadzie partnerskiej pojawia się tak-
że zjawisko określane jako h o m o r o d z i n y.  Są to z w i ą z k i 
h o m o s e k s u a l n e, które składają się z dwojga partnerów tej sa-
mej płci oraz dzieci, które mają pod opieką (Szlendak 2015: 487). 
W polskim prawie takie związki nie są zalegalizowane.

Formą życia wyróżnioną przez H. Liberską i M. Matuszewską 
jako jeden z  modeli postmodernistycznych, ponowoczesnych 
jest s i n g l e  l i f e, s i n g i e l, s i n g l o w a n i e,  które to określe-
nia definiują życie w  pojedynkę. Singiel to osoba, kobieta lub 
mężczyzna, żyjąca w  pojedynkę, niepozostająca w  związku 
małżeńskim ani też kohabitacyjnym czy innym nieformalnym. 
Prawnie określane są jako osoby stanu wolnego (Żurek 2008: 
19). Single to osoby, które są pochłonięte pracą zawodową i nie 
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mają czasu na budowanie związku. Singiel to zwykle osoba mię-
dzy 25 a 40 (25 a 55) rokiem życia, zamieszkująca duże miasto 
(Sobczyk-Michałowska 2015), pozostająca bez stałego partnera 
i  żyjąca we własnym gospodarstwie domowym (Ruszkiewicz 
2008: 123). Bycie singlem, życie w  pojedynkę staje się wybo-
rem pozwalającym na swobodę i samodzielność, zapewniającym 
autonomię i  niezależność. Osoby dokonujące takich wyborów 
tworzą często więzi społeczne, przede wszystkim z  rodzinami 
pochodzenia i przyjaciółmi. Bycie singlem nie jest stanem nie-
odwracalnym ze względu na kryterium wieku, płci czy innych 
cech statusowych. Bywa, że stan bycia singielem jest fazą rozwo-
jową w cyklu życia jednostki, może też być tak, iż pozostawanie 
samemu, niewstępowanie w związek małżeński, jest docelowym 
projektem życiowym realizowanym z wyboru lub wynikającym 
ze splotu okoliczności (Żurek 2008: 10–11). Życie w pojedynkę, 
mimo że jest wyborem, nie zawsze oznacza stan nieodwracalny  
(Kwak 2015: 17).

Specyficzną odmianą wśród singli jest q u i r k y a l o n e s  (odlo-
towy singiel) – pierwszy raz tego określenia użyła Sashy Cagen, 
aby nazwać osobę, „która wybrała świadomie i dobrowolnie taki 
styl życia, uznając go za odpowiedni dla kogoś, kto chce być po 
prostu szczęśliwy” (Żurek 2008: 77). Jednostka taka żyje w poje-
dynkę i jest „pozytywnie zakręcona”, to osoba, która wprawdzie 
żyje sama, ale nie jest samotna.. Prowadzi bujne życie towarzy-
skie, ma wielu znajomych i przyjaciół. Czasami robi ze swojego 
życia komedię czy podchodzi do niego z  przymrużeniem oka. 
Życie rodzinne wydaje się dla quirkyalones nudne (Błasiak 2016). 
Istnieje także grupa singli określanych jako s p o i l e d  s i n g i e l, 
w Polsce funkcjonujący jako p a s o ż y t u j ą c y  s i n g i e l  (Błasiak 
2016: 150). Tak określane są osoby w pewien sposób zepsute, roz-
puszczone. Mimo że są pełnoletnie i pracują zawodowo, to nadal 
mieszkają z  rodzicami i  korzystają z przywilejów z  tego płyną-
cych. Są niezależne finansowo i społecznie, ale nie chcą osiągnąć 
niezależności od rodziny pochodzenia (Żurek 2008: 24).

Zjawisko singiel wyparło takie określenia, jak „stary kawa-
ler” czy „stara panna”, które raczej pozostają już archetypem 
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(Ruszkiewicz 2008). Terminy starokawalerstwo i staropanieństwo 
były często oceniające, i  to negatywnie, stając się jednocześnie 
swoistą stygmatyzacją osoby (Żurek 2008: 33). W systematyzacji 
zjawiska singli pojawia się podział na singli dobrowolnych i niedo-
browolnych, za singli właściwych uważana jest grupa tzw. singli do-
browolnych (Żurek 2014: 42). Bycie singlem jawi się często współ-
cześnie jako świadomy wybór drogi życiowej. Życie w pojedynkę 
na zasadzie świadomego wyboru, czyli bycie singlem (ang. single – 
pojedynczy), staje się coraz częściej drogą życiową, a nie powodem 
do wstydu, czy piętnowania społecznego (Błasiak 2012: 92).

Współcześnie ukazują się różne oblicza nowoczesnych czy 
ponowoczesnych bliskich związków. Są one zwykle budowane 
z  silnym nastawieniem na osobistą wolność, satysfakcję, na za-
spokojenie emocjonalne. Mówi się o równości w związku, a także 
o zaspokojeniu potrzeb jednostki w związku przez nią tworzo-
nym (Kwak 2014a: 689).

Konkluzja

Rodzina to grupa osób, które łączy więź postrzegana wielo-
aspektowo. Zwykle przeważa w codzienności rodzinnej nurt osobi-
sty, spontaniczny i nieformalny (Tyszka, Wachowiak 1997). Zatem 
tradycyjny model rodziny nie do końca pasuje do współczesnej rze-
czywistości związków międzyludzkich i dzisiejszych gospodarstw 
domowych (Szlendak 2015: 107). Coraz częściej rytm dnia po-
szczególnych członków rodziny wyznaczają nie tylko zobowiązania 
wobec domowników czy czynności domowe, ale obowiązki i zaję-
cia pozarodzinne (Szlendak 2015: 117). Powoduje to także swoistą 
płynność gospodarstw domowych i życia rodzinnego. Pojawiają się 
więc alternatywne wobec rodziny nuklearnej formy życia małżeń-
sko-rodzinnego. Partnerstwo w małżeństwie przyjmuje charakter 
bardzo intymny i  jednocześnie ma stwarzać możliwości dla sa-
morozwoju każdej z osób w związku. Można dzisiaj obserwować 
wzrost indywidualizmu i społeczną zgodę na różnorodność stylów 
życia. Według A. Kwak (2014a) wpisuje się to w nowy kulturowy 
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model indywidualizmu. Ludzie nadal tęsknią za bliskością i nadal 
jej potrzebują. Jednak indywidualizacja charakterystyczna dla po-
nowoczesnego społeczeństwa sprawia, że bliskość już nie zawsze 
kojarzy się ze stabilnym i trwałym na zawsze małżeństwem. Stąd 
jest ono zastępowane przez inne, alternatywne formy związków 
partnerskich (Kwak 2014b: 17). Posiadanie dzieci przestało być 
oczywistym celem tworzenia związków diadycznych, gdyż zwią-
zek z partnerem, współmałżonkiem można zerwać a z dzieckiem 
nie (Doniec 2007: 163).

Wobec wielości form życia rodzinnego czy małżeńsko-rodzin-
nego w ponowoczesnej rzeczywistości trudno już jednoznacznie 
mówić o rodzinie. Coraz częściej mówi się o rodzinach czy czasa-
mi nawet, jak sugeruje Krystyna Slany (2002: 244), o postrodzin-
nej rodzinie. Można jednak zaobserwować niektóre tradycyjne 
wartości w nowoczesnych formach rodzinnych (Szklarska 2015). 
Prowadzi to do szukania innego określenia rodziny. 

Rodzina to jakiekolwiek połączenie dwu lub więcej osób, które 
złączone są więzami wynikającymi z wzajemnej umowy, z uro-
dzenia lub adopcji, i  które razem przyjmują odpowiedzialność 
(obowiązki) za: a) zapewnienie przetrwania oraz opiekę nad 
członkami grupy, b) nowych członków pojawiających się w wy-
niku realizacji funkcji prokreacyjnej lub adopcji, c) socjalizację 
dzieci, d) społeczną kontrolę członków grupy, e) produkcję, kon-
sumpcję i dystrybuuję dóbr i usług i f) zapewnienie emocjonal-
ności i zażyłości (Slany 2002: 80).

Wobec różnorodności form życia rodzinnego i małżeńskiego 
przed pedagogiką rodziny staje pytanie o najbardziej optymalne 
środowisko wychowawcze dla dziecka. Optymalne środowisko 
wychowawcze rodziny charakteryzuje się procesem dwustronnego 
komunikowania się rodziców z dzieckiem, codziennością i spon-
tanicznością wzajemnego obcowania ze sobą, bezpośredniością 
interakcji, które tworzą szereg celowych i  niecelowych sytuacji 
wychowawczych, dostarczających bodźców często samorzut-
nie i okazjonalnie. Dziecko, uczestnicząc w codziennych sytua-
cjach życia rodzinnego, ma możliwość przyswajania elementarnej 
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wiedzy o  świecie, wartościach, normach, kulturze, a  także po-
znawania sposobów zaspokajania potrzeb, rozwoju osobowego 
oraz rozwoju zainteresowań (Izdebska 2000: 15). Właściwe śro-
dowisko wychowawcze będą zatem tworzyły te formy życia ro-
dzinnego, które są w stanie zapewnić podstawowe elementy tego 
środowiska.

Wydaje się, że różnorodność form życia małżeńsko-rodzin-
nego i ich ciągła dywersyfikacja jest procesem nieodwracalnym. 
Przeorganizowana przestrzeń życia rodzinnego winna być wo-
bec tego w  stałym procesie na nowo nazywana i  dookreślana. 
Celem powyższych analiz było ukazanie panoramy terminów 
związanych z  rodziną  – rodzinami i  mnogości współczesnych 
form życia małżeńsko-rodzinnego. Każda rzeczywistość ro-
dzinna, małżeńska, życie w  związku partnerskim oraz pozo-
stawanie singlem nacechowana jest tym, że osoby wybierają-
ce dany styl życia odnajdują w  tym sposób na samorealizację, 
sposób na zaspokojenie swoich potrzeb, a  przede wszystkim 
upatrują w tym swój sposób na szczęśliwe życie. W każdej for-
mie życia pojawiają się też specyficzne wyzwania, problemy  
i trudności.

Terminologia: bezdzietność; deinstytucjonalizacja rodziny; 
diada małżeńska; Double Income No Kids (DINKS; DINK); eu-
rosieroctwo; eurosierota; homorodzina; kohabitacja; konkubinat; 
Lebensabschnittspartner LAP; Living Apart Together LAT; Living 
in Lover LiL; Living Together Apart LTA; macocha; monoparen-
talność; ojczym; quirkyalones (odlotowy singiel); rodzic przybra-
ny; rodzina adopcyjna; rodzina biologiczna; rodzina diasporowa; 
rodzina dojazdowa; rodzina mała; rodzina małodzietna; rodzina 
migracyjna; rodzina monoparentalna; rodzina multilateralna; 
rodzina naturalna; rodzina niepełna; rodzina niepełna czasowo; 
rodzina nomadyczna; rodzina nuklearna; rodzina odbudowana; 
rodzina patchworkowa; rodzina pełna; rodzina przysposobio-
na; rodzina rozbita; rodzina rozproszona terytorialnie; rodzi-
na transnarodowa; rodzina-układanka; rodzina weekendowa; 
rodzina wielodzietna; rodzina wielokulturowa; rodzina wielo-
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problemowa; rodzina wielorodzinna; rodzina wizytowa; rodzi-
na zastępcza; rodzina zrekonstruowana; rozbity dom; samotne 
rodzicielstwo; samotny rodzic; sierota migracyjna; singiel; single 
life; singlowanie; spoiled singiel (pasożytujący singiel); transna-
rodowe dzieciństwo; transnarodowe macierzyństwo; transnaro-
dowe ojcowstwo; związki homoseksualne; związki nieformalne; 
związki partnerskie.
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Streszczenie: Rodzina jest niezaprzeczalnie najlepszym środowiskiem 
życia i rozwoju wszystkich jej członków, w tym przede wszystkim małżon-
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Wprowadzenie

Rodzina jest niezaprzeczalnie najlepszym ś r o d o w i s k i e m 
ż y c i a  i   r o z w o j u  wszystkich jej członków, w  tym prze-
de wszystkim małżonków i  dzieci. Fakt ten znalazł swoje od-
zwierciedlenie w  licznych aktach prawnych (prawa krajowego 
i  międzynarodowego), tworząc wytyczną interpretacji ich prze-
pisów. W  ust.  1 Artykułu 23 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 roku czyta-
my: „Rodzina jest n a t u r a l n ą  i   p o d s t a w o w ą  k o m ó r k ą 
s p o ł e c z e ń s t w a  i ma prawo do ochrony ze strony społeczeń-
stwa i Państwa”. Podobne sformułowanie znajdziemy w Artykule 
10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych 
i  Kulturalnych z  dnia 19 grudnia 1966 roku, nakładającym na 
władze publiczne Państw-Stron Paktu obowiązek udzielania 
jak najszerszej ochrony i  pomocy rodzinie uznanej za „natural-
ną i  podstawową komórkę społeczeństwa”. Autorzy Konwencji 
ONZ o  prawach dziecka z  dnia 20 listopada 1989 roku (dalej: 
KPD) podkreślili konieczność udzielania przez władze publiczne 
niezbędnej ochrony i wsparcia każdej „rodzinie jako podstawo-
wej komórce społeczeństwa oraz naturalnemu środowisku roz-
woju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci” 
(ust. 5 Preambuły do KPD). Wskazali również, iż wychowanie „w 
ś r o d o w i s k u  r o d z i n n y m, w atmosferze szczęścia, miłości 
i zrozumienia” stanowi podstawową przesłankę pełnego i harmo-
nijnego rozwoju osobowości dziecka (ust. 6 Preambuły do KPD). 
Na konieczność ochrony, a  równocześnie u p r a w n i e n i e  d o 
o c h r o n y  przez społeczeństwo i  państwo rodziny jako „natu-
ralnej i  podstawowej komórki społeczeństwa” zwrócili uwagę 
projektodawcy Konwencji o  prawach osób niepełnosprawnych 
z dnia 13 grudnia 2006 roku (lit. (x) Preambuły do Konwencji). 
W art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku 
Praw Dziecka odwołano się do funkcji rodziny jako „naturalne-
go środowiska rozwoju dziecka”. W Preambule do Ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej sformułowano przesłanki leżące u podstaw uchwalenia 
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ustawy, a zarazem wytyczne interpretacji jej przepisów, którymi 
uczyniono dobro dziecka oraz dobro rodziny. Podkreślono po-
trzebę życia i  rozwoju dzieci „w środowisku rodzinnym, w  at-
mosferze szczęścia, miłości i  zrozumienia” koniecznym do ich 
harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej (ust. 1 
Preambuły do ustawy). Wskazano na konieczność zapewnienia 
przez państwo pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wy-
pełnianiu swych funkcji, tak by mogła ona skutecznie realizować 
swoje zadania jako „podstawowa komórka społeczeństwa oraz 
naturalne środowisko rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, 
a w szczególności dzieci”. (ust. 2 i 3 Preambuły do ustawy).

Rodzina

Polskie prawo nie zawiera definicji rodziny. Tadeusz 
Smyczyński słusznie zwraca uwagę na fakt, iż ustawodawca rzad-
ko używa terminu r o d z i n a , adresując konkretne normy nie tyle 
do rodziny, ile do określonych c z ł o n k ó w  r o d z i n y,  np. ro-
dziców, dzieci itp. (Smyczyński 2014: 2). Niewątpliwie na grun-
cie prawa polskiego rodziną jest „komórka, której powstanie jest 
sformalizowane; powstaje ona bowiem tylko na skutek zawarcia 
przez kobietę i mężczyznę małżeństwa” (Ignatowicz 2000: 17, por. 
także: Smyczyński 2014: 2). Związki oparte na faktycznym poży-
ciu kobiety i mężczyzny (k o n k u b i n a t y )1 nie stanowią rodziny 
w rozumieniu prawa polskiego (Ignatowicz 2000: 17, Smyczyński 
2014: 2). Zdaniem Jerzego Ignatowicza rodziną jest zarówno 

1   Ustawodawstwo wielu państw świata (np. Francji, Niemiec, Belgii, Holandii, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki) uzna-
je prawnie niebędące małżeństwem związki dwóch osób odmiennej lub 
tej samej płci. Określa się je przykładowo mianem z w i ą z k ó w  p a r t -
n e r s k i c h, r e j e s t r o w a n y c h  z w i ą z k ó w  p a r t n e r s k i c h, f o r -
m a l n y c h  z w i ą z k ó w  p a r t n e r s k i c h, z w i ą z k ó w  c y w i l n y c h, 
p a r t n e r s t w a  d o m o w e g o. Istnieją również kraje (np. Holandia, 
Belgia, Dania, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Kanada, Stany Zjednoczone 
Ameryki), które dopuszczają małżeństwa osób tej samej płci (m a ł ż e ń -
s t w a  h o m o s e k s u a l n e / j e d n o p ł c i o w e). 
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małżeństwo posiadające wspólne lub przysposobione dzieci, jak 
również małżeństwo bezdzietne: w takiej sytuacji rodzinę tworzą 
sami małżonkowie od momentu zawarcia związku małżeńskiego 
(Ignatowicz 2000: 17). Odmienne stanowisko prezentuje Tadeusz 
Smyczyński. Zdaniem autora małżeństwo stanowi fundament ro-
dziny, samą rodzinę tworzą jednak nie tylko sami małżonkowie, 
lecz dopiero małżonkowie-rodzice i  ich dzieci (tzw. r o d z i n a 
m a ł a (n u k l e a r n a)) lub małżonkowie – rodzice, ich dzieci oraz 
inni krewni (np. dziadkowie, rodzeństwo rodziców należący do 
wspólnego gospodarstwa domowego) (tzw. r o d z i n a  w i e l k a 
(d u ż a)) (Smyczyński 2014: 2, 5)2. Prawo rodzinne odnosi się za-
sadniczo do rodziny małej (rodziców i dzieci)3.

Rodzina istnieje nadal także w  sytuacji np. śmierci jednego 
z małżonków lub rozwodu. W takich okolicznościach tworzy ją 
jeden z małżonków oraz dzieci pozostające z nim we wspólnocie 
domowej (Ignatowicz 2000: 18).

W doktrynie prawniczej przeważa pogląd opierający skład ro-
dziny wyłącznie na b i o l o g i c z n y m  j e j  m o d e l u . Zgodnie 
z nim do rodziny należą wyłącznie dzieci wspólne małżonków 
lub dzieci przez nich przysposobione. Do rodziny nie należą na-
tomiast dzieci jednego z małżonków, nawet jeśli są razem wy-
chowywane w rodzinie założonej przez małżonków (Ignatowicz 
2000: 18). Tadeusz Smyczyński broni poglądu, zgodnie z któ-
rym rodzinę tworzą nie tylko małżonkowie i  ich wspólne 
dzieci, lecz również dzieci jednego z  małżonków (pasierbo-
wie) wychowujące się w  rodzinnym gospodarstwie domowym  
(Smyczyński 2014: 5).

2   Terminy r o d z i n a  m a ł a  (n u k l e a r n a )/r o d z i n a  w i e l k a  (d u ż a) 
nie mają charakteru terminów prawniczych. Doktryna prawa odwołuje się 
w tym przypadku do terminów wypracowanych na gruncie socjologii.

3   W określonych sytuacjach prawo rodzinne reguluje również stosunki ro-
dzinne między członkami rodziny dużej (dziadkami, wnukami, rodzeń-
stwem, itp.). Dotyczy to m.in. obowiązku alimentacji. 
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Dziecko

Prawna uniwersalna definicja terminu d z i e c k o  zawarta zo-
stała w Artykule 1 Konwencji ONZ o prawach dziecka z 1989 
roku, zgodnie z  którym dzieckiem jest „każda istota ludzka 
w  wieku poniżej osiemnastu lat, chyba, że zgodnie z  prawem 
odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość”. 
Zakreślając górną granicę okresu dzieciństwa, autorzy Konwencji 
posłużyli się kryterium wieku. Granicę tę stanowi osiemnasty rok 
życia. Z  chwila ukończenia 18 lat człowiek przestaje być dzie-
ckiem. Konwencja dopuszcza wyjątki od tej zasady – wcześniejsze 
osiągnięcie pełnoletniości możliwe jest zgodnie z rozwiązaniem 
prawnym przyjętym w ustawodawstwie poszczególnych Państw- 
-Stron Konwencji. Autorzy Konwencji o  prawach dziecka nie 
wskazali jednoznacznie dolnej granicy bycia dzieckiem, pozosta-
wiając poszczególnym Państwom-Stronom Konwencji możliwość 
dookreślenia tej granicy w ustawodawstwie wewnętrznym. 

W ustawodawstwie polskim wyraźną definicję terminu d z i e -
c k o  zawiera art.  2. ust.  1 Ustawy o  Rzeczniku Praw Dziecka 
z dnia 6 stycznia 2000 r.4 Zgodnie z  tym przepisem dzieckiem 
jest „każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletno-
ści”. P e ł n o l e t n o ś ć  osiąga się zasadniczo wraz z ukończeniem 
18. roku życia (art. 10 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny)5. Wyjątkowo kobieta, która ukończyła 16 lat 
i wstąpiła – za zgodą sądu opiekuńczego – w związek małżeński, 
staje się osobą pełnoletnią z chwilą jego zawarcia (art. 10 § 1 k.c. 
w zw. z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy)6. W sytuacji unieważnienia małżeństwa nie 
traci ona pełnoletności (art. 10 § 2 k.c.).

4   Ustawa o  Rzeczniku Praw Dziecka z  dnia 6 stycznia 2000 roku, Dz.U.   
z 2015 r., poz. 2086. 

5   Ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny, Dz.U.  z  2016 r., 
poz. 380. 

6   Ustawa z  dnia 25 lutego 1964 r.  – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy, 
Dz.U. z 2015 r., poz. 2082. 
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Na gruncie prawa polskiego współistnieją terminy pokrywają-
ce się częściowo z terminem dziecko. Wśród nich wymienić na-
leży następujące: m a ł o l e t n i  (n i e p e ł n o l e t n i ), n i e l e t n i, 
m ł o d o c i a n y.

Definicja m a ł o l e t n i e g o  (n i e p e ł n o l e t n i e g o) wystę-
puje na gruncie prawa cywilnego. Zgodnie z art. 10. § 1 k.c. ma-
łoletnim jest osoba, która nie jest pełnoletnia, a zatem zasadniczo 
każda osoba poniżej 18. roku życia. Do definicji tej odwołuje się 
m.in. prawo rodzinne i prawo karne.

Termin n i e l e t n i  występuje na gruncie prawa karnego oraz 
tzw. prawa nieletnich.

Prawną definicję nieletniego zawiera Ustawa z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o postępowaniu w  sprawach nieletnich (dalej: 
UPN)7. Na podstawie przepisów art. 1 § 2 w zw. z § 1 Ustawy 
o  postępowaniu w  sprawach nieletnich możemy wyróżnić trzy 
definicje nieletniego w zależności od rodzaju postępowania, jakie 
zostało wobec niego wszczęte.

Zgodnie z prawem nieletnich, nieletnim jest odpowiednio:
1) osoba, która ukończyła 7.–9. rok życia (granica ta uzależnio-

na jest od stopnia rozwoju i możliwości rozeznania swego czynu 
przez dziecko), ale nie ukończyła 18 lat – w zakresie postępowa-
nia dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji (art. 1 § 
1 pkt. 1 UPN);

2) osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu 
13. roku życia, ale przed ukończeniem lat 17 – w zakresie postę-
powania o czyny karalne (art. 1 § 1 pkt. 2 UPN);

3) osoba, względem której orzeczono środki wychowawcze lub 
poprawcze, choćby ukończyła 18 lat, ale nie dłużej niż do ukoń-
czenia lat 21 – w zakresie wykonywania środków wychowawczych 
lub poprawczych (tj. w  zakresie postępowania wykonawczego) 
(art. 1 § 1 pkt. 3 UPN)8.

7   Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet-
nich, Dz.U. z 2014 r., poz. 382.

8   Korcyl-Wolska 2008: 56–59; Stańdko-Kawecka 2000: 235–237; Wilkowska- 
-Płóciennik 2011: 19–22. 
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Termin m ł o d o c i a n y  występuje na gruncie prawa kar-
nego i  prawa pracy. Zgodnie z  art.  115 § 10 Ustawy z  dnia  
6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny „młodocianym jest sprawca, 
który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 
lat i  w  czasie orzekania w  pierwszej instancji 24 lat”9. W  myśl 
art. 190 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy 
młodocianym jest osoba pomiędzy 16. a 18. rokiem życia10, 11.

Prawo rodzinne i jego źródła

Podstawową gałęzią prawa regulującą stosunki i  relacje we-
wnątrzrodzinne jest p r a w o  r o d z i n n e. Ze względu na wielość 
aktów prawnych (prawa krajowego i międzynarodowego) regulu-
jących s t o s u n k i  r o d z i n n o p r a w n e, trudno jest wskazać 
wyczerpujący katalog ź r ó d e ł  p r a w a  r o d z i n n e g o  w pol-
skim porządku prawnym. Katalog źródeł prawa rodzinnego jest 
więc katalogiem otwartym. Wyróżnić możemy dwie kategorie 
źródeł tego prawa: 1) ź r ó d ł a  m i ę d z y n a r o d o w e  (doku-
menty prawne organizacji międzynarodowych) oraz 2) ź r ó d ł a 
k r a j o w e  (w e w n ę t r z n e) (akty prawne organów ustawodaw-
czych Rzeczpospolitej Polskiej) (Goettel 2012: 25).

Wśród źródeł międzynarodowych wymienić należy przede 
wszystkim:
 � Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wol-

ności z dnia 4 listopada 1950 roku;
 � Nowojorską Konwencję o dochodzeniu roszczeń alimentacyj-

nych za granicą z dnia 20 czerwca 1956 roku;
 � Nowojorską Konwencję w sprawie zgody na zawarcie małżeń-

stwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw 
z dnia 10 grudnia 1962 roku;

9   Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., nr 88, 
poz. 553, z późn zm.

10  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, 
z późn. zm.  

11  Więcej na temat prawnej definicji dziecka: zob. m.in. Prucnal 2012a; Prucnal 
(2012b); Prucnal-Wójcik (2017a), Jaros 2015.  
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 � Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych 
z dnia 19 grudnia 1966 roku;

 � Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku;

 � Europejską Konwencję o  przysposobieniu dzieci z  dnia  
24 kwietnia 1967 roku;

 � Europejską Konwencję o statusie prawnym dziecka pozamał-
żeńskiego z dnia 15 października 1975 roku;

 � Europejską Konwencję o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń 
dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy 
nad dzieckiem z dnia 20 maja 1980 roku;

 � Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku;
 � Konwencję o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przy-

sposobienia międzynarodowego z dnia 29 maja 1993 roku;
 � Europejską Konwencję o  wykonywaniu praw dzieci z  dnia  

25 stycznia 1996 roku;
 � Konwencję o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wy-

konywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzi-
cielskiej oraz środków ochrony dzieci z dnia 19 października 
1996 roku;

 � Konwencję w  sprawie kontaktów z  dziećmi z  dnia 15 maja 
2003 roku;

 � Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grud-
nia 2006 roku;
Wśród źródeł krajowych (wewnętrznych) wymienić należy:

 � Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
roku;

 � Ustawę z  dnia 25 lutego 1964 roku  – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy;

 � Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (okre-
ślający zasady rozpoznawania i rozstrzygania spraw wynikają-
cych ze stosunków rodzinnych);

 � Ustawę z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania 
cywilnego;

 � Ustawę z  dnia 4 lutego 2011 roku  – Prawo prywatne 
międzynarodowe;
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 � Ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu 
cywilnego.
Stosunki prawne w rodzinie reguluje również szereg u s t a w 

s z c z e g ó l n y c h, w tym przede wszystkim:
 � Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku;
 � Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku;
 � Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 

7 września 2007 roku;
 � Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i sy-

stemie pieczy zastępczej.
Zasady o d p o w i e d z i a l n o ś c i  k a r n e j  z tytułu p r z e -

s t ę p s t w  p r z e c i w k o  r o d z i n i e  ( i  o p i e c e)  reguluje 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (art. 206–211a).

Spośród wyżej wymienionych źródeł prawa rodzinnego nie-
wątpliwie najważniejszym aktem prawa polskiego normującym 
kompleksowo i szczegółowo stosunki rodzinnoprawne jest Ustawa 
z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: 
KRO). Materia uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuń-
czym została usystematyzowana i  uporządkowana tematycznie 
według następujących zagadnień:
1) Małżeństwo (art. 1–61.6 KRO);
2) Pokrewieństwo i powinowactwo (art. 61.7–144.1 KRO);
3) Opieka i kuratela (art. 145–184 KRO).

Zasady prawa rodzinnego

Polskie prawo rodzinne opiera się na swoistych zasadach, zwa-
nych z a s a d a m i  p r a w a  r o d z i n n e g o, wskazujących na 
podstawowe założenia tej gałęzi prawa oraz realizowane przezeń 
wartości. Zasady prawa rodzinnego podzielić możemy na tzw. za-
sady podstawowe (uniwersalne, ogólne) oraz zasady szczegółowe 
(odnoszące się do poszczególnych instytucji funkcjonujących na 
gruncie prawa rodzinnego) (Smyczyński 2014: 18–20; Ignatowicz 
2000: 32–34; Goettel 2012: 29–31). Do p o d s t a w o w y c h  z a -
s a d  p r a w a  r o d z i n n e g o  zaliczamy:
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1) Z a s a d ę  d o b r a  d z i e c k a  (zgodnie z którą we wszystkich 
sprawach dotyczących dziecka podejmowanych przez jakie-
kolwiek osoby lub instytucje sprawą nadrzędną powinno być 
jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka oraz ochrona 
jego praw);

2) Z a s a d ę  o c h r o n y  r o d z i n y  (nakładającą na władze 
publiczne obowiązek niesienia pomocy rodzinie w sytuacjach 
zagrażających jej bezpieczeństwu lub stabilności);

3) Z a s a d ę  a u t o n o m i i  r o d z i n y  (przejawiającą się w prze-
strzeganiu przez władze publiczne zakazu ingerencji w  sferę 
życia rodzinnego i prywatnego, za wyjątkiem sytuacji, gdy in-
gerencja taka jest konieczna z uwagi na konieczność ochrony 
dobra dziecka lub rodziny).
Wśród s z c z e g ó ł o w y c h  z a s a d  p r a w a  r o d z i n n e g o 

wyróżnić możemy m.in.:
1) Z a s a d ę  r ó w n o u p r a w n i e n i a  m a ł ż o n k ó w;
2) Z a s a d ę  t r w a ł o ś c i  m a ł ż e ń s t w a;
3) Z a s a d ę  ś w i e c k o ś c i  m a ł ż e ń s t w a.

Przedmiot regulacji prawa rodzinnego

Prawo rodzinne reguluje s t o s u n k i  r o d z i n n e, rozumiane 
jako stosunki społeczne związane z funkcjonowaniem człowieka 
w  rodzinie (Goettel 2012: 22). Stosunki rodzinne poddane re-
gulacji prawnej określa się mianem s t o s u n k ó w  r o d z i n n o -
p r a w n y c h  (Goettel 2012: 22). Wśród najważniejszych z nich 
wymienić należy:
1) Małżeństwo;
2) Pokrewieństwo;
3) Powinowactwo;
4) Przysposobienie;
5) Władzę rodzicielską;
6) Obowiązek alimentacyjny.
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Małżeństwo

Polski system prawny nie zawiera legalnej definicji m a ł ż e ń -
s t w a . Definicję tę możemy jednak zrekonstruować na podstawie 
całokształtu uregulowań prawnych odnoszących się do instytucji 
małżeństwa, a  zawartych przede wszystkim w  Konstytucji RP 
z 1997 roku oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z 1964 roku. 
Zgodnie z Art. 18 Konstytucji RP „Małżeństwo jako związek ko-
biety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują 
się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Konstytucja RP 
określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a dokładniej 
jako związek jednej kobiety i jednego mężczyzny (Banaszak 2012: 
Komentarz do Art. 18 Konstytucji; Borysiak 2016: Komentarz do 
Art. 18 Konstytucji, IV. lit. A ust. 1). Definicja ta doznaje rozsze-
rzenia na gruncie przepisów KRO. Według Jerzego Ignatowicza 
małżeństwo można określić jako:

powstały z  woli małżonków, ale w  sposób sformalizowany, 
trwały związek kobiety i mężczyzny, będący także stosunkiem 
prawnym o  charakterze wzajemnym; związek ten polega na 
maksymalnym zespoleniu małżonków w  sferze ich stosunków 
osobistych oraz poważnym powiązaniu w sferze stosunków ma-
jątkowych; obydwaj partnerzy tego związku mają przy tym rów-
norzędną pozycję (Ignatowicz 2000: 85).

Definicja małżeństwa sformułowana przez Tadeusza 
Smyczyńskiego brzmi następująco „małżeństwo jest trwałym (ale 
nie nierozerwalnym) i legalnym związkiem mężczyzny i kobiety, 
powstałym z ich woli, jako równoprawnych stron w celu wspólne-
go pożycia, realizacji dobra małżonków, dobra założonej rodziny 
i jej celów społecznych” (Smyczyński 2014: 24).

Witold Borysiak konstruuje definicję małżeństw, opierając się 
na podstawowych cechach tej instytucji prawnej. Według autora 
małżeństwem jest świecki, zawierany w sposób sformalizowany, 
„zarejestrowany, monogamiczny związek osób różnej płci, który 
zakłada równouprawnienie małżonków (…) oraz przyznaje im 
specjalny status w społeczeństwie” (Borysiak 2016: Komentarz do 
Art. 18 Konstytucji, VI. lit. A ust. 3).
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Według Macieja Domańskiego małżeństwo jest dwustron-
nym stosunkiem prawnym łączącym wyłącznie mężczyznę i ko-
bietę (z a s a d a  o d m i e n n o ś c i  p ł c i  m a ł ż o n k ó w), które-
go treścią są

prawa i obowiązki małżeńskie nieokreślone jednak wolą stron, 
ale bezpośrednio kształtowane normami prawnymi o charakte-
rze i u s  c o g e n s: art.  23 i n. KRO.  Cechą charakterystyczną 
treści stosunku prawnego małżeństwa jest supremacja praw 
i obowiązków niemajątkowych nad majątkowymi. Te majątko-
we spełniają rolę służebną w stosunku do pierwszoplanowych 
praw i  obowiązków o  charakterze osobistym, których umac-
nianiu mają służyć (z a s a d a  u n i e z a l e ż n i e n i a  o s o b i -
s t y c h  s t o s u n k ó w  r o d z i n n y c h  o d  w p ł y w u  c z y n -
n i k ó w  m a j ą t k o w y c h) (Domański 2017: Komentarz do 
art. 1 KRO lit. A).

Kazimierz Pietrzykowski formułuje następującą definicję małżeństwa:

małżeństwem jest trwały, ale nie nierozerwalny, monogamiczny 
stosunek prawny łączący mężczyznę i  kobietę, którzy zgodnie 
z przepisami prawa dobrowolnie dokonali czynności prawnej za-
warcia małżeństwa przed właściwym urzędnikiem publicznym 
albo duchownym kościoła albo innego związku wyznaniowego, 
w następstwie czego stali się równouprawnionymi podmiotami 
praw i obowiązków małżeńskich o charakterze osobistym i ma-
jątkowym w celu wspólnego pożycia oraz realizacji dobra mał-
żonków i dobra założonej rodziny (Pietrzykowski 2015: Komen-
tarz do art. 1 KRO I. lit. A ust. 4).

Instytucja małżeństwa w świetle prawa polskiego podlega nastę-
pującym zasadom:
1) Z a s a d z i e  m o n o g a m i i   – zgodnie z  którą mężczyzna 

może mieć tylko jedną żonę, a żona tylko jednego męża;
2) Z a s a d z i e  ś w i e c k o ś c i  (s e k u l a r y z a c j i  m a ł ż e ń -

s t w a)  – zgodnie z  którą za małżeństwo uznaje się tylko 
związek zawarty w formie przewidzianej przez prawo cywil-
ne (art. 1 KRO) i podlegający państwowej jurysdykcji. Zasa-
da ta nie wyklucza możliwości zawarcia małżeństwa według 
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wyznawanej religii – małżeństwo takie nie wywołuje jednak 
skutków prawnych;

3) Z a s a d z i e  t r w a ł o ś c i  m a ł ż e ń s t w a  – zgodnie z którą 
małżeństwo powinno istnieć do chwili śmierci jednego z mał-
żonków. Zasada trwałości małżeństwa nie jest równoważna 
z  zasadą nierozwiązalności małżeństwa. Polskie prawo ro-
dzinne przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa w dro-
dze rozwodu (art. 56 i n. KRO);

4) Z a s a d z i e  r ó w n o ś c i  (e g a l i t a r y z m u) m a ł ż o n -
k ó w  – zgodnie z którą małżonkom przysługuje równy sta-
tus prawny w małżeństwie. Zasada ta została wypowiedziana 
wprost w art. 23 KRO, zgodnie z treścią którego: „Małżon-
kowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obo-
wiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wier-
ności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez 
swój związek założyli” (Smyczyński 2014: 24–26; Ignatowicz 
2000: 91–92).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje następujące zagadnie-

nia odnoszące się do instytucji małżeństwa:
1) Zawarcie małżeństwa (przesłanki zawarcia małżeństwa; for-

my zawarcia małżeństwa; względne i bezwzględne przeszko-
dy małżeńskie; unieważnienie małżeństwa; ustalenie istnienia 
i nieistnienia małżeństwa – art. 1–22 KRO);

2) Prawa i obowiązki małżonków (prawa i obowiązki majątkowe; 
prawa i obowiązki niemajątkowe; upoważnienie do działania 
za współmałżonka; zasady odpowiedzialności solidarnej mał-
żonków – art. 23–30 KRO);

3) Małżeńskie ustroje majątkowe (ustrój wspólności ustawowej; 
umowne ustroje majątkowe – wspólność rozszerzona, wspól-
ność ograniczona, rozdzielność majątkowa, rozdzielność 
majątkowa z  wyrównaniem dorobków; przymusowy ustrój 
majątkowy; zasady odpowiedzialności majątkowej małżon-
ków – art. 31–54 KRO);

4) Ustanie małżeństwa (śmierć małżonka; uznanie małżonka za 
zmarłego; rozwód – art. 55–61 KRO);

5) Separacja (art. 61.1–61.6 KRO).
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Pokrewieństwo

P o k r e w i e ń s t w o  jest jednym z podstawowych stosunków 
rodzinnoprawnych. Pokrewieństwo tworzy „relację wynikają-
cą z pochodzenia jednej osoby od drugiej (z łączących je w i ę -
z ó w  k r w i )” (Grochowski 2017: Komentarz do art. 61.7 KRO). 
K r e w n y m i  w świetle prawa są osoby pochodzące od wspólne-
go przodka. Pokrewieństwo oblicza się za pomocą linii i stopni.

W ramach pokrewieństwa ustawodawca rozróżnia p o k r e -
w i e ń s t w o  w   l i n i i  p r o s t e j  (pochodzenie bezpośred-
nie) oraz p o k r e w i e ń s t w o  w   l i n i i  b o c z n e j  (pocho-
dzenie dwóch osób od wspólnego przodka) (Grochowski 2017: 
Komentarz do art. 61.7 KRO). K r e w n y m i  w   l i n i i  p r o s t e j 
są osoby pochodzące jedna od drugiej (art. 61.7 § 1 zd. 1 KRO) 
(dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki itd.). W  ramach 
krewnych w linii prostej wyróżniamy: w s t ę p n y c h  (ascenden-
ci; krewnych, od których dana osoba pochodzi, np. ojciec, mat-
ka, dziadek, babka, pradziadek, prababka itd.) oraz z s t ę p n y c h 
(descendenci; krewnych pochodzących od danej osoby, np. dzieci, 
wnuki, prawnuki itd.)12.

K r e w n y m i  w   l i n i i  b o c z n e j  są osoby, które pochodzą 
od wspólnego przodka, lecz nie są krewnymi w  linii prostej 
(art.  61.7 § 1 zd.  2 KRO), np. r o d z e ń s t w o  (r o d z o -
n e  (n a t u r a l n e)13, p r z y r o d n i e), c i o t k a, w u j, s t r y j, 
b r a t  c i o t e c z n y,  w u j e c z n y, s t r y j e c z n y, s i o s t r a 

12  Jak słusznie zauważa Kazimierz Pietrzykowski (Pietrzykowski 2015a: 
Komentarz do art.  61.7 KRO) „przepisy KRO z  natury rzeczy regulują 
przede wszystkim stosunki prawne między rodzicami a  dziećmi (przepi-
sy o pochodzeniu dziecka, przepisy ogólne o stosunkach między rodzicami 
a dziećmi, przepisy o władzy rodzicielskiej, przepisy o kontaktach z dzie-
ckiem, przepisy o obowiązku alimentacyjnym). 

13  Kazimierz Pietrzykowski zwraca uwagę, iż przepisy KRO dotyczące ro-
dzeństwa odnoszą się wyłącznie do rodzeństwa rodzonego albo przyrodnie-
go. Wśród przepisów tych autor wymienia: „art. 14 – regulujący małżeńską 
przeszkodę pokrewieństwa, art. 58 § 1, art. 103, 107 § 2 – dotyczące wspól-
nego wychowywania się rodzeństwa, art. 1136 – odnoszący się do kontaktów 
rodzeństwa, przepisy o obowiązku alimentacyjnym, przepisy o opiece nad 
rodzeństwem” (Pietrzykowski 2015a: Komentarz do art. 61.7 KRO).
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c i o t e c z n a, w u j e c z n a, s t r y j e c z n a, s i o s t r z e n i e c, 
s i o s t r z e n i c a, b r a t a n e k, b r a t a n i c a itp. (Pietrzykowski 
2015a: Komentarz do art. 61.7 KRO; Gromek 2016: Komentarz 
do art. 61.7 KRO).

S t o p i e ń  p o k r e w i e ń s t w a  (zarówno w  linii prostej, 
jak i bocznej) określa się według l i c z b y  u r o d z e ń, wskutek 
których powstało pokrewieństwo między określonymi osoba-
mi (art. 61.7 § 2 KRO). W zależności od liczby urodzeń pokre-
wieństwo może być bliższe lub dalsze. Przykładowo ojciec i syn 
są s p o k r e w n i e n i  w   I   s t o p n i u  (1 urodzenie), a dziadek 
i wnuk w II stopniu (2 urodzenia). Wśród krewnych linii bocznej 
nie istnieje p o k r e w i e ń s t w o  I   s t o p n i a. Najbliżsi krewni 
(rodzeństwo) są s p o k r e w n i e n i  w   I I  s t o p n i u  (2 urodze-
nia), stryj i bratanek są krewnymi w III stopniu, dzieci rodzeń-
stwa są krewnymi w IV stopniu itd. (Smyczyński 2014: 7; Goettel 
2012: 24).

Powinowactwo

P o w i n o w a c t w o  jest swoistym stosunkiem prawnoro-
dzinnym łączącym małżonka i  krewnych drugiego małżonka 
(Gromek 2016: Komentarz do art.  61.8 KRO; Pietrzykowski 
2015b: Komentarz do art. 61.7 KRO). Powstaje ono wskutek za-
warcia małżeństwa i stanowi w i ę ź  p r a w n ą  łączącą małżonka 
i  krewnych drugiego małżonka. (Smyczyński 2014: 8). Określa 
się je również za pomocą l i n i i  i   s t o p n i  p o w i n o w a c t w a. 
Przykładowo powinowatymi w  linii prostej w  I  stopniu są dla 
małżonka teściowie jego/jej współmałżonka. Rodzeństwo mał-
żonka (szwagier, szwagierka, bratowa) to dla współmałżonka po-
winowaci w linii bocznej II stopnia.

Macierzyństwo i ojcostwo

Istnienie wielu innych więzi rodzinnoprawnych zależy od usta-
lenia pokrewieństwa w linii prostej w I stopniu (rodzice–dzieci). 
Służą temu instytucje prawa rodzinnego pozwalające na ustalenie 
p o c h o d z e n i a  d z i e c k a  w drodze ustalenia m a c i e r z y ń -
s t w a  i o j c o s t w a  (art. 61.9–86 KRO).
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W świetle prawa polskiego za m a t k ę  dziecka uznaje się ko-
bietę, która dziecko urodziła (art. 61.9 KRO). Niedopuszczalne 
jest prawnie tzw. m a c i e r z y ń s t w o  z a s t ę p c z e  (s u r o -
g a c t w o). Ustaleniu macierzyństwa służą dwa powództwa: 
p o w ó d z t w o  o   z a p r z e c z e n i e  m a c i e r z y ń s t w a  oraz 
p o w ó d z t w o  o  u s t a l e n i e  m a c i e r z y ń s t w a  (art. 61.10–
61.16 KRO).

Polskie prawo rodzinne przewiduje trzy s p o s o b y  u s t a l e -
n i a  o j c o s t w a  (art. 62-86 KRO):
1) domnieman ie  pochodz en ia  dz ieck a  od  mę ż a  matk i;
2) u z n a n i e  o j c o s t w a;
3) s ą d o w e  u s t a l e n i e  o j c o s t w a.

Przysposobienie

P r z y s p o s o b i e n i e  (adopcja, usynowienie) jest stosun-
kiem rodzinnoprawnym ukształtowanym na wzór stosunku, 
jaki istniejącego między rodzicami a  ich naturalnym dzieckiem 
(art. 121 § 1 KRO). Jest to uznanie cudzego dziecka za własne 
(Gromek 2016: 677). W  świetle prawa dziecko przysposobione 
(p r z y s p o s a b i a n y) staje się dzieckiem przysposabiającego 
(przysposabiających), a  p r z y s p o s a b i a j ą c y  staje się rodzi-
cem (stają się rodzicami) dziecka przysposobionego (p r z y s p o -
s o b i o n e g o) (Sokołowski 2013: 193). Między stronami przy-
sposobienia powstają zatem takie same prawa i obowiązki, jakie 
łączą dziecko z  jego naturalnymi rodzicami. Przysposobiony 
nabywa prawa i  obowiązki wynikające z pokrewieństwa w  sto-
sunku do krewnych przysposabiającego. Skutki przysposobienia 
rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Ustają natomiast 
prawa i  obowiązki przysposobionego wynikające z  pokrewień-
stwa względem jego krewnych, jak również prawa i  obowiązki 
tych krewnych względem niego (art. 121 KRO) (Pietrzykowski 
2015: 702–703). „Stosunek prawny wynikający z przysposobienia 
nie jest jednak identyczny, lecz jedynie podobny do naturalne-
go stosunku rodzicielskiego opartego na biologicznym pocho-
dzeniu. W  przeciwieństwie do naturalnego stosunku rodziciel-
skiego, istnieje możliwość  – poza jednym wyjątkiem (art.  1251 
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§ 1 KRO)  – r o z w i ą z a n i a  p r z y s p o s o b i e n i a  (art.  125 
KRO)” (Prucnal-Wójcik 2017b: Komentarz do art.  114 KRO). 
Wyróżniamy trzy r o d z a j e  p r z y s p o s o b i e n i a:
1) p e ł n e  (pełne odwołalne, adoptio plena – art. 121–123 KRO);
2) p e ł n e  n i e r o z w i ą z y w a l n e  (całkowite, adoptio plenissi-

ma – art. 119.1 KRO);
3) n i e p e ł n e  (adoptio minus plena – art. 124 KRO).

Helena Ciepła (2009: 840) oraz Kazimierz Pietrzykowski 
(Pietrzykowski 2015c: Komentarz do artykułu 114 KRO) wska-
zują następujące z a s a d y, na których oparta została instytucja 
przysposobienia w polskim prawie rodzinnym:
1) z a s a d a  d o b r a  d z i e c k a;
2) z a s a d a  n i e m a j ą t k o w e g o  c h a r a k t e r u  p r z y s p o - 

s o b i e n i a;
3) z a s a d a  r ó w n e g o  t r a k t o w a n i a  d z i e c i  p r z y s p o s o -

b i o n y c h  i   d z i e c i  p o c h o d z ą c y c h  z   n a t u r a l n e g o 
s t o s u n k u  r o d z i c i e l s k i e g o  (adoptio naturam imitatur);

4) z a sada  n iekont r a k towe j  for my  pow s t a n ia  pr z y spo- 
s o b i e n i a  (tj. w drodze orzeczenia sądowego);

5) z a sada  og ran icz one j  roz w iąz y wa lnośc i  pr z y sposo- 
b i e n i a;

6) z a s a d a  t a j e m n i c y  p r z y s p o s o b i e n i a;
7) z a s a d a  s ą d o w e g o  n a d z o r u  n a d  p r z y s p o s o -

b i e n i e m  (Prucnal-Wójcik 2017b: Komentarz do artykułu  
114 KRO).

Władza rodzicielska

Do momentu osiągnięcia pełnoletniości dziecko pozostaje 
pod tzw. w ł a d z ą  r o d z i c i e l s k ą  rodziców (art.  92 KRO). 
Alternatywne określenia to o d p o w i e d z i a l n o ś ć  r o d z i -
c i e l s k a  lub p i e c z a  r o d z i c i e l s k a. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej. Możemy 
ją jednak zrekonstruować na podstawie całokształtu przepisów 
regulujących jej istotę i  treść. Najważniejszymi w  tym kontek-
ście jawią się artykuły: 95 § 1, 96 oraz 98 § 1 KRO. Zdaniem 
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Jerzego Ignatowicza „władza rodzicielska to ogół o b o w i ą z -
k ó w  i   p r a w  r o d z i c ó w  względem dziecka, mających na 
celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów” 
(Ignatowicz 2000: 306; Ignatowicz, Nazar 2010: 308). Na t r e ś ć 
w ł a d z y  r o d z i c i e l s k i e j  składają się przede wszystkim trzy 
elementy:
1)  p i e c z a  n a d  o s o b ą  d z i e c k a  (uregulowana szczegóło-

wo w art. 95, 96, 100 KRO);
2) z a r z ą d  m a j ą t k i e m  d z i e c k a  (uregulowany szczegóło-

wo w art. 101–105 KRO);
3) r e p r e z e n t a c j a  d z i e c k a  (uregulowana szczegółowo 

w art.  98 i  99 KRO) (zob. np. Strzebińczyk 2011: par.  30; 
Smyczyński 2014: 232; Gajda 2015: pkt I.1.; Ignaczewski 
2015: pkt 3).

Obowiązek alimentacyjny

O b o w i ą z e k  a l i m e n t a c y j n y (art. 128–144 KRO) zde-
finiowany został w  art.  128 KRO jako obowiązek dostarczania 
środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wycho-
wania osobie, która nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić 
swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny wynika z pokrewieństwa (…), a tak-
że z innych więzi o charakterze osobistym, z którymi przepisy 
KRO wiążą jego istnienie. (…) Treścią obowiązku alimenta-
cyjnego jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego 
środków utrzymania, a zatem środków niezbędnych do zaspo-
kojenia jego potrzeb (przede wszystkim w zakresie wyżywienia, 
utrzymania mieszkania, odzieży, leczenia, higieny osobistej). 
W wypadku małoletnich dzieci obowiązek alimentacyjny pole-
ga także na zapewnieniu środków wychowania, czyli środków 
służących odpowiedniemu rozwojowi umysłowemu i fizycznemu 
dziecka (Pawliczak 2017: Komentarz do art. 128 KRO).

Terminologia: biologiczny model rodziny; brat cioteczny, wu-
jeczny, stryjeczny; bratanek; bratanica; ciotka; członek rodziny; 
domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki; dziecko; 
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formalne związki partnerskie; konkubinaty; krewni; krewni w li-
nii bocznej; krewni w  linii prostej; macierzyństwo; macierzyń-
stwo zastępcze (surogactwo); małoletni (niepełnoletni); małżeń-
skie ustroje majątkowe (ustrój wspólności ustawowej; umowne 
ustroje majątkowe – wspólność rozszerzona; wspólność ograni-
czona; rozdzielność majątkowa; rozdzielność majątkowa z  wy-
równaniem dorobków; przymusowy ustrój majątkowy; zasady 
odpowiedzialności majątkowej małżonków); małżeństwo; mał-
żeństwo homoseksualne/jednopłciowe; matka; młodociany; na-
turalna i  podstawowa komórka społeczeństwa; nieletni; normy 
prawne o charakterze ius cogens; obowiązek alimentacyjny; obo-
wiązki i prawa rodziców; odpowiedzialność karna; odpowiedzial-
ność rodzicielska; ojcostwo; partnerstwo domowe; pełnoletność; 
piecza nad osobą dziecka; piecza rodzicielska; pochodzenie dzie-
cka; podstawowe zasady prawa rodzinnego; pokrewieństwo; po-
krewieństwo w linii bocznej; pokrewieństwo w linii prostej; po-
winowactwo; powództwo o ustalenie macierzyństwa; powództwo 
o  zaprzeczenie macierzyństwa; prawa i  obowiązki małżonków 
(prawa i obowiązki majątkowe; prawa i obowiązki niemajątkowe; 
upoważnienie do działania za współmałżonka; zasady odpowie-
dzialności solidarnej małżonków); prawo rodzinne; przestępstwa 
przeciwko rodzinie (i opiece); przysposabiający; przysposabia-
ny/przysposobiony; przysposobienie; przysposobienie niepełne; 
przysposobienie pełne; przysposobienie pełne nierozwiązywalne; 
rejestrowane związki partnerskie; reprezentacja dziecka; rodzeń-
stwo (rodzone (naturalne), przyrodnie); rodzina; rodzina mała 
(nuklearna); rodzina wielka (duża); rozwiązanie przysposobienia; 
sądowe ustalenie ojcostwa; siostra cioteczna, wujeczna, stryjeczna; 
siostrzenica; siostrzeniec; sposoby ustalenia ojcostwa; stopień po-
krewieństwa; stosunki rodzinnoprawne; stryj; szczegółowe zasady 
prawa rodzinnego; środowisko rodzinne; środowisko życia i roz-
woju; treść władzy rodzicielskiej; uprawnienie do ochrony; ustanie 
małżeństwa (śmierć małżonka; uznanie małżonka za zmarłego; 
rozwód); separacja; uznanie ojcostwa; więzy krwi; władza ro-
dzicielska; władza rodzicielska; wstępni; wuj; zarząd majątkiem 
dziecka; zasada autonomii rodziny; zasada dobra dziecka; zasada 
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monogamii; zasada niekontraktowej formy powstania przysposo-
bienia (tj. w drodze orzeczenia sądowego); zasada niemajątkowego 
charakteru przysposobienia; zasada ochrony rodziny; zasada od-
mienności płci małżonków; zasada ograniczonej rozwiązywalności 
przysposobienia; zasada równego traktowania dzieci przysposobio-
nych i dzieci pochodzących z naturalnego stosunku rodzicielskiego 
(adoptio naturam imitatur); zasada równości (egalitaryzmu) mał-
żonków; zasada równouprawnienia małżonków; zasada sądowego 
nadzoru nad przysposobieniem; zasada świeckości (sekularyzacji 
małżeństwa); zasada tajemnicy przysposobienia; zasada trwało-
ści małżeństwa; zasada uniezależnienia osobistych stosunków ro-
dzinnych od wpływu czynników majątkowych; zasady prawa ro-
dzinnego; zawarcie małżeństwa (przesłanki zawarcia małżeństwa; 
formy zawarcia małżeństwa; względne i bezwzględne przeszkody 
małżeńskie; unieważnienie małżeństwa; ustalenie istnienia i nieist-
nienia małżeństwa); zstępni; związki cywilne; związki partnerskie; 
źródła krajowe (wewnętrzne); źródła międzynarodowe; źródła pra-
wa rodzinnego.
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Opieka w rodzinie
Care in the Family

Streszczenie: Naukowcy są zgodni, że najkorzystniejszym miejscem, 
gdzie powinna być realizowana opieka, jest funkcjonalna rodzina. Celem 
artykułu jest naukowa refleksja nad procesem opieki dokonującym się dzi-
siaj w rodzinie, z uwzględnieniem jego konstytutywnych cech oraz funkcji 
i  czynności opiekuńczych, jak również metod opieki, by przeciwdziałać 
krzywdzeniu i osamotnieniu człowieka.

Słowa kluczowe: opieka, opieka rodzinna, opiekun, funkcja opiekuń-
cza rodziny, potrzeby ludzkie, metody opieki, postawa opiekuńcza, czyn-
ności opiekuńcze, wychowanie przez opiekę, sieroctwo, choroba sieroca;

Summary: Researchers agree that a functional family is the most ben-
eficial place where care should be taken. The aim of this article is to provide 
a scientific reflection on the process of care that is taking place nowadays 
in the family, taking into account its constitutive characteristics, care func-
tions and activities, as well as the methods of care to prevent harm and 
loneliness.

Keywords: care, family care, caregiver, care of the children as a family 
function, human needs, methods of care, carrying attitude, care activities, 
upbringing through care, orphanhood, orphan disease.



84 Anna Błasiak, Anna Chmura 

Wprowadzenie

W literaturze naukowej pojęcie opieki nie jest jednoznacz-
nie ujmowane w konsekwencji występuje wiele jego interpretacji. 
Wynika to z faktu, że przynależy ono do wielu dyscyplin nauko-
wych. Jednak początkowo pojęcie to wiązano przede wszystkim 
z pedagogiką społeczną. Za prekursorów ujmowania pojęcia opie-
ki w tym obszarze przyjmuje się Helenę Radlińską, Konstantego 
Krzeczkowskiego i Józefa Czesława Babickiego, którzy wskazy-
wali na opiekę w sensie społecznym (Albański 2013a).

Opieka w potocznym ujęciu wiąże się z udzielaniem pomocy, 
okazywaniem troski i wsparcia, z prawidłowym rozwojem, któ-
rego fundamentem jest zaspokajanie potrzeb, co sprzyja kształto-
waniu samodzielności i niezależności życiowej młodego człowie-
ka. Naukowcy są zgodni, że najkorzystniejszym (i jednocześnie 
pierwszym) miejscem, gdzie powinna być realizowana opieka, jest 
funkcjonalna rodzina. Potwierdzeniem tego jest zapis w Deklaracji 
Praw Dziecka, że do „pełnego i harmonijnego rozwoju osobowo-
ści dziecko potrzebuje miłości i zrozumienia. Powinno ono, jeżeli 
to możliwe, wzrastać pod opieką i odpowiedzialnością swoich ro-
dziców, a w każdym razie w atmosferze uczucia i bezpieczeństwa 
moralnego i materialnego”. Celem poniższego artykułu jest na-
ukowa, opierająca się na studium literatury, refleksja nad procesem 
opieki dokonującym się dzisiaj w rodzinie, z uwzględnieniem jego 
konstytutywnych cech oraz funkcji i czynności opiekuńczych, jak 
również metod opieki, by przeciwdziałać krzywdzeniu i osamot-
nieniu jednostki.

Opieka – wstępne ustalenia terminologiczne

Wielu naukowców w  swoich badaniach dokonuje analizy 
zjawiska opieki. Pośród nich ważne miejsce zajmuje Zdzisław 
Dąbrowski (2008). Pod pojęciem opieki w  ogóle autor rozumie 
„konieczną aktywność jej podmiotu wobec zależnego asymetrycz-
nie od niego przedmiotu, polegającą na ciągłym i bezinteresownym 
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zaspokajaniu jego swoistych potrzeb i kompensowaniu niezdolno-
ści do samosterowania lub samozachowania” (Dąbrowski 2008: 
440). W tę strukturę wpisują się: opieka zwierzęca, opieka ludzka 
i opieka transcendentna. Z kolei o p i e k a  l u d z k a  to „działal-
ność ludzi zdolnych do jej sprawowania, polegająca na ciągłym 
zaspokajaniu potrzeb jej obiektów niezdolnych do samozacho-
wania, pozostających w asymetrycznej zależności od nich i wy-
nikająca z przejęcia przez nich odpowiedzialności za te obiekty 
oraz zaistniałego między tymi stronami stosunku opiekuńczego” 
(Dąbrowski 2008: 440).

Jednym z rodzajów opieki ludzkiej, obok opieki człowieka nad 
własnymi wytworami i  opieki człowieka nad elementami przy-
rody, jest o p i e k a  m i ę d z y l u d z k a, która ujmowana jest jako 
„oparte na odpowiedzialności za podopiecznego (kompensacyj-
nej), ciągłe i  bezinteresowne zaspokajanie jego potrzeb w  na-
wiązanym między nim a opiekunem zrównoważonym stosunku 
opiekuńczym” (Dąbrowski 2008: 440). W tym kontekście opie-
ka obejmować będzie zaspokajanie tych potrzeb podopiecznych, 
których oni sami nie są zdolni zaspokajać i regulować, bo prze-
kracza to ich możliwości. Z. Dąbrowski (2008) nazywa te potrze-
by ponadpodmiotowymi. W  tym rozróżnieniu opieka rodzinna 
jest jedną z kategorii opieki międzyludzkiej.

W analogiczny sposób opiekę ujęła Grażyna Gajewska, któ-
ra wskazała, że „jest to dawanie oparcia, wsparcia, zaspokaja-
nie potrzeb (właściwości ludzkich, będących potrzebą), których 
jednostka nie umie, nie może lub nie jest w stanie samodzielnie 
zaspokoić, żeby zachować równowagę biologiczną i psychiczną, 
przeżyć, zachować zdrowie, jakość życia, zapewnić prawidłowy 
rozwój (doprowadzić jednostkę do dojrzałości) i ciągłość gatun-
ku” (Gajewska 2004: 20). Z  kolei Janina Maciaszkowa opiekę 
zdefiniowała jako „(…) ogół działań podejmowanych przez osoby 
i instytucje w celu stworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 
dzieci i  młodzieży. Cechą tych działań jest ich intencjonalny 
charakter: są one podejmowane świadomie i wyrażają je zadania 
i  czynności człowieka” (Maciaszkowa 1991: 38). Współczesną 
koncepcję opieki zaprezentował Albin Kelm, według którego 
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przez „(…) opiekę w najogólniejszym znaczeniu rozumieć będzie-
my działania podejmowane wobec osób lub rzeczy ze względu 
na faktyczne czy potencjalne zagrożenie ich istnienia przy braku 
albo ograniczonych możliwościach przezwyciężania zagrożenia 
własnymi siłami tych osób i rzeczy (…)” (Kelm 2000: 19).

Realizacją zadań opiekuńczych, zgodnie z  przytoczonymi 
powyżej opiniami, zajmują się przede wszystkim wychowawca-
-opiekun w danej instytucji lub rodzic, który zaspokaja potrze-
by dziecka, lub dorosłe dziecko troszczące się o swojego starze-
jącego się rodzica. W  literaturze funkcjonują różne określenia 
osób, które sprawują opiekę nad innymi. Najczęściej używa się 
terminu o p i e k u n, określającego osobę lub instytucję, „która 
z tytułu przyjętej odpowiedzialności za podopiecznych zaspoka-
ja w sposób ciągły i bezinteresowny ich potrzeby ponadpodmio-
towe w nawiązanym stosunku opiekuńczym” (Gola 2013a: 199). 
Biorąc pod uwagę charakter realizowanych działań opiekuń-
czych, Z. Dąbrowski (2000a) wyróżnił: opiekuna pełnego, który 
zaspokaja bezpośrednio lub pośrednio wszelkie potrzeby pod-
opiecznego w nieograniczonym czasie i ponosi za to pełną odpo-
wiedzialność; opiekuna niepełnego, który spełnia tylko wybrane 
funkcje opiekuńcze w ograniczonym czasie i ponosi ograniczoną 
odpowiedzialność; opiekuna specjalistę, który zaspokaja tylko 
jedną funkcję, potrzebę ponadpodmiotową, i za to tylko ponosi 
odpowiedzialność. Ponadto rozróżnia się opiekuna nieformalne-
go: naturalnego (rodzic) i zastępczego (rodzina adopcyjna, zastęp-
cza) oraz formalnego: zawodowego (wychowawca w placówkach 
edukacyjnych) i prawnego (kurator sądowy, opiekun prawny).

Ważnym terminem w zakresie opieki są p o s t a w y  o p i e -
k u ń c z e  (por. Gola 2013a: 206) należące do kategorii postaw in-
terpersonalnych, które przejawiają ludzie wobec siebie, przedmio-
tów i wartości. Postawy te mogą mieć pozytywny lub negatywny 
wymiar. Pozytywna postawa opiekuńcza to względnie stała ten-
dencja wyrażająca optymalny stosunek podmiotu postawy (opieku-
na, wychowawcy) do jej przedmiotu (podopiecznego, wychowan-
ka) i  zaspokojenia jego potrzeb. Pozytywna postawa opiekuńcza 
przejawia się w akceptacji podopiecznego, życzliwości wobec niego, 
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respektowaniu jego indywidualności, aktywnym nastawieniu na 
jego potrzeby oraz zachowaniu pryncypialności i rozsądku w spra-
wowaniu nad nim opieki. Natomiast postawa negatywna cha-
rakteryzuje się unikaniem sytuacji i  czynności opiekuńczych lub 
nadmierną opiekuńczością, ograniczeniem zakresu lub stopnia za-
spokajanych potrzeb, utrzymywaniem dystansu psychicznego wo-
bec podopiecznych, nadmierną surowością, czy jednostronnością 
lub skrajnością opiekuńczo-wychowawczą oraz przenoszeniem win 
za wszelkie niepowodzenie na podopiecznych.

W związku z tym, iż opieka wiąże się przede wszystkim z za-
spokajaniem potrzeb, należy uściślić ten termin, dla przejrzysto-
ści i  spójności prezentowanych rozważań. P o t r z e b a  l u d z -
k a  według Kazimierza Obuchowskiego „to właściwość osobnika  
X polegająca na tym, że osobnik X bez przedmiotu Y nie może 
normalnie funkcjonować, tj. uzyskać optymalnej sprawności w za-
chowaniu siebie, gatunku oraz zapewnieniu własnego rozwoju” (za: 
Albański 2013a: 28). Ujmuje się potrzeby jako „obiektywne właści-
wości jednostki, zależne od czynników wewnętrznych i zewnętrz-
nych warunkujących jej jakość życia” (Albański 2013a: 28).

W literaturze naukowej funkcjonuje wiele różnych sposobów 
wyodrębniania i klasyfikowania potrzeb. Zdaniem Anny Matczak 
(1992) często dokonuje się rozróżnienia na potrzeby fizjologiczne 
(biologiczne, wiscerogenne, organiczne), związane z  materialną 
i biologiczną sferą życia, oraz psychologiczne (społeczne, socjo-
genne, psychogenne, psycho-społeczne, psychiczne). Te pierwsze 
(tzw. niższego rzędu) mają charakter wrodzony, w toku rozwoju 
człowieka zmienia się sposób ich zaspokajania. Odnoszą się one 
do warunków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjono-
wania organizmu pod względem fizjologicznym, np. potrzeba 
pokarmu, tlenu, odpowiedniej temperatury, snu, stymulacji sen-
sorycznej. Natomiast potrzeby psychologiczne (tzw. wyższego 
rzędu) są nabywane, podstawą ich formowania są doświadczenia 
emocjonalne. Należą do nich między innymi potrzeby kontaktu 
emocjonalnego, afiliacji, zależności emocjonalnej, dominacji, bez-
pieczeństwa, akceptacji, miłości, pozytywnego oddźwięku psy-
chicznego, uznania, wyłączności, pomocy i oparcia w chorobie, 



88 Anna Błasiak, Anna Chmura 

intymności i  rozluźnienia, stabilizacji, dobrej perspektywy 
(Matyjas, Stojecka-Zuber 2007; Wolska-Długosz 2007).

Inną, występującą w  nauce, klasyfikacją potrzeb jest hierar-
chiczna typologia potrzeb powszechnych Abrahama Maslowa 
(za: Albański 2013b: 55). W układzie hierarchicznym tego autora 
u podstaw (dół hierarchii) znajdują się potrzeby fizjologiczne (po-
trzeba jedzenia, odpoczynku, przyjemnych doznań zmysłowych, 
potrzeby seksualne), kolejna grupa to potrzeby bezpieczeństwa 
(pewność ochronna), które wyrażają się w unikaniu tego, co może 
przynieść śmierć lub cierpienie. Są to potrzeby zależności, opieki 
i wsparcia, braku lęku, potrzeba ładu. Następna grupa to potrzeby 
społeczne – przynależności i miłości, akceptacji i  afirmacji. Ich 
zaspokojenie wpływa na sposób postrzegania świata i  innych. 
Występują w dążeniach i przezwyciężaniu osamotnienia, aliena-
cji. Ponad nimi znajdują się potrzeby szacunku i uznania, które 
łączą się z poczuciem własnej wartości człowieka i dobrego statu-
su społecznego. Ta grupa obejmuje takie potrzeby, jak: wolność, 
potęgę i dominację, potrzebę wyczynu, respektu i uznania innych, 
sławy. Na szczycie hierarchii znajdują się potrzeby samorealizacji, 
związane z dążeniem do rozwoju możliwości, co łączy się z pracą 
nad sobą. Mieszczą się tutaj także potrzeby religijne. 

Cechy, funkcje i metody opieki międzyludzkiej

Uwzględniając powyższe kwestie, Z.  Dąbrowski (2001: 22) 
wskazał na pięć cech konstytutywnych w odniesieniu do proce-
su opieki1 w międzyludzkiej perspektywie tego zjawiska – są to: 

1  Proces opieki to „określony cykl następujących po sobie i wzajemnie uwa-
runkowanych zmian w opiece (czynnościach, zachowaniach i zależnościach 
opiekuńczych) od jej początku do końca, adekwatnych do zaznaczających 
się kolejnych etapów osiągania przez podopiecznego samodzielności i nie-
zależności życiowej (…)” (Dąbrowski 2000b: 56). Proces opieki składa się 
z  procesu ewolucyjnego (doprowadzenie wychowanka do samodzielno-
ści życiowej) i  inwolucyjnego (przygotowanie podopiecznego do prze-
zwyciężania niedyspozycji i  osiągnięcie przez niego odpowiedniej normy)  
(por. Dąbrowski 2000b: 58).
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zaspokajanie ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego, cią-
głość, bezinteresowność działań, konieczność nawiązania zrów-
noważonego stosunku opiekuńczego, poczucie odpowiedzialno-
ści za podopiecznego. Wprowadził podział na opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą (w następujących po sobie okresach życia: prenatal-
nym, niemowlęcym, żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym), nad 
człowiekiem dorosłym i nad człowiekiem w późnej starości (por. 
Dąbrowski 2000a: 96). Kluczowe znaczenie w  opiece między-
ludzkiej ma oparcie, rozumiane jako potencjalność, możliwość, 
gotowość udzielania komuś niezawodnego wsparcia przez kogoś, 
na kim można niezawodnie polegać (por. Dąbrowski 2008: 445).

Z kolei Heliodor Muszyński (za: Badora 2008: 89), analizując 
fenomen opieki międzyludzkiej, wskazał na cztery fundamentalne 
cechy, decydujące o jego istocie. Po pierwsze stwierdził, że opieka 
dokonuje się zawsze w toku interakcji, stanowi swoisty jej rodzaj. 
Ponadto podkreślił, że wszelkie interakcje o charakterze opiekuń-
czym zawsze dokonują się w ramach określonych relacji między 
przedmiotem a podmiotem opieki, gdzie każda ze stron przeja-
wia wzajemne oczekiwania, jak również i zobowiązania. Kolejna 
kwestia dotyczy tego, że podjęcie czynności opiekuńczych przez 
jedną ze stron odbywa się zawsze według przyjętego w danej gru-
pie układu norm i wzorów zachowania, stąd jest pełnieniem roli 
społecznej poddanej wartościowaniu i  kontroli. Ostatnia cecha 
wyróżniona przez autora wskazuje na fakt, że spełnianie przez 
jednostkę czynności opiekuńczych jest zawsze czynnym udostęp-
nianiem drugiej osobie określonych zasobów niezbędnych jej do 
życia, funkcjonowania i rozwoju.

W kontekście procesu opieki nad dzieckiem zostało wyróżnio-
ne szersze znaczenie (ujęcie) tego pojęcia, które obejmuje system 
doświadczeń i  usług skierowanych na ochronę oraz wspieranie 
rozwoju dzieci i młodzieży, oraz węższe – obejmujące zaspoko-
jenie rozwojowych i  wychowawczych potrzeb dziecka, a  także 
działania podejmowane przez osoby i instytucje w związku z fak-
tycznym lub potencjalnym zagrożeniem dobra dziecka, przy bra-
ku lub ograniczonych możliwościach przezwyciężania tej sytuacji 
przez samo dziecko (Matyjas, Stojecka-Zuber 2007). 
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W obszarze działań opiekuńczych wyodrębniono: opiekę bie-
żącą (na dziś) i opiekę perspektywiczną (na jutro). Opieka bieżąca 
ma na celu przede wszystkim zaspokajanie aktualnych potrzeb 
podopiecznego. Jest to opieka realizowana tu i teraz oraz w gra-
nicach bezpośrednich zależności i  obowiązków opiekuńczych. 
Z kolei opieka perspektywiczna ukierunkowana jest na zaspoko-
jenie ważnych potrzeb w perspektywie dalszego życia podopiecz-
nego. Stymulowana jest poczuciem odpowiedzialności za sze-
roko rozumianą pomyślność podopiecznego w  przyszłości (por. 
Dąbrowski 2008: 444).

Zatem fundamentalnym zadaniem opieki międzyludzkiej jest 
zapewnienie grupom czy poszczególnym osobom tych potrzeb, 
których one same nie są w  stanie  – częściowo lub całkowicie, 
przejściowo lub trwale  – samodzielnie zaspokajać i  regulować, 
co łączy się z kształtowaniem optymalnych warunków dla roz-
woju. Stąd działalność opiekuńcza podejmowana jest z  dwóch 
podstawowych powodów: aby organizować właściwe warunki dla 
wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aby 
niwelować sytuacje zagrażające ich prawidłowemu rozwojowi czy 
nawet życiu (por. Szarkowicz 2003: 218).

W odniesieniu do analizowanego zjawiska należy wskazać, że 
opieka stanowi działalność złożoną z elementów, między którymi 
zachodzą funkcjonalne zależności budujące określoną strukturę 
opieki. Składają się na nią: potrzeby ponadpodmiotowe, czyli jak 
wspomniano już powyżej, są to te potrzeby podopiecznego spo-
śród całości potrzeb jednostek i grup – powszechnych i indywi-
dualnych pozytywnych, których samodzielne zaspokajanie i regu-
lowanie przekracza jego/ich możliwości (przejściowo lub trwale, 
częściowo lub całkowicie); w obrębie potrzeb podmiotowych wy-
stępują potrzeby normalne (właściwe) i substandardowe (ujemne), 
stąd niezbędne są działania z  zakresu interwencji opiekuńczej; 
funkcje opiekuńcze; postawy opiekuńcze opiekuna – względnie 
stały i określony stosunek opiekuna do potrzeb ponadpodmioto-
wych podopiecznego, sytuacje opiekuńcze – jako jednostki dzia-
łania opiekuńczego; czynności opiekuńcze opiekuna – czynności 
bezpośrednie (pielęgnacyjne) i  czynności pośrednie (kreatywne, 
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kierownicze, wspomagające) (Dąbrowski 2008; Dąbrowski 
2000b; Albański 2013a).

F u n k c j e  o p i e k u ń c z e  określają, co ma zapewnić zaspo-
kajanie potrzeb podopiecznego poprzez sprawowanie nad nim 
opieki. Z. Dąbrowski (2008: 435–436) wyróżnił i scharakteryzo-
wał funkcje, które przynależą opiece międzyludzkiej. W pierw-
szej kolejności wskazał na funkcję homeostatyczną, która pole-
ga na ciągłym doprowadzaniu do osiągania optymalnego stanu 
zaspokojenia określonych potrzeb podopiecznego. Wiąże się to 
z  nieustannym przywracaniem i  utrzymywaniem równowagi 
w  jego strukturze biopsychicznej, zarówno w  wymiarze obiek-
tywnym (stan zaspokojenia potrzeb w sferze biochemicznej), jak 
i subiektywnym (stan zaspokojenia potrzeb w sferze emocjonal-
nych doznań). Kolejna funkcja to egzystencjalno-generatywna, 
której rolą jest urzeczywistnianie autotelicznych wartości w życiu 
podopiecznego, takich jak: utrzymywanie jakości życia na go-
dziwym poziomie, zachowywanie, odzyskiwanie i pozyskiwanie 
zdrowia oraz nieustanne stymulowanie wielostronnego rozwoju, 
nabywanie cech osobowych poprzez określone sposoby zaspoka-
jania potrzeb, generowanie normalności psychofizycznego funk-
cjonowania, powodowanie zadowolenia z życia, odczuwania real-
nego szczęścia. Z kolei funkcja regulacyjna dotyczy rozbudzania 
i regulowania potrzeb, ich granic, norm i sposobów ich zaspoka-
jania. Działalność w  tym zakresie polega przede wszystkim na 
hamowaniu i ograniczaniu tendencji ekstremalnych w zaspokaja-
niu potrzeb (zarówno maksymalizacji, jak i minimalizacji w tym 
zakresie), rozwijaniu i  utrwalaniu tendencji optymalizacyjnych 
w zaspokajaniu potrzeb, ponadto na hamowaniu i ograniczaniu 
potrzeb niemających szans na zaspokojenie, hamowaniu i wyga-
szaniu pragnień i dążeń sprzecznych z powszechnymi potrzebami 
jednostki i z jej globalnym interesem życiowym, hamowaniu i wy-
gaszaniu potrzeb generowanych przez nałogi i niektórych potrzeb 
nawykowych, także na prowadzeniu działalności profilaktycznej 
i terapeutycznej związanej z potrzebami zdrowotnymi, kształto-
waniu postawy kompromisu w sytuacji zderzenia lub sprzeczno-
ści niektórych potrzeb, kształtowaniu i  przyswajaniu właściwej 
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hierarchii w  zaspokajaniu potrzeb, również na uświadamianiu 
potrzeb (tzw. mentalizacja) i kompensowaniu potrzeb niezaspo-
kojonych lub udaremnionych, jak również aktualizowaniu potrzeb 
potencjalnych, utrwalaniu i rozwijaniu potrzeb mających atrybuty 
wartościowości, wytwarzaniu odporności (tolerancji) na ograni-
czanie i udaremnianie (frustracje) potrzeb. Następne wyróżnione 
przez autora zadanie to funkcja usamodzielniająca, polegająca na 
doprowadzaniu do względnie pełnej samodzielności i niezależno-
ści życiowej podopiecznego. Stąd prowadzone działania powinny 
obejmować redukcję potrzeb ponadpodmiotowych, aż do granic 
względnie pełnej dojrzałości i samodzielności życiowej, osiągnię-
cie poziomu umożliwiającego samodzielne i niezależne funkcjo-
nowanie w społeczeństwie, wykształcenie umiejętności i  spraw-
ności pozwalających na samodzielnie zaspokajanie i regulowanie 
swoich potrzeb. Ostatnia w  tej koncepcji jest funkcja socjaliza-
cyjna, której celem jest ukształtowanie u podopiecznych szeregu 
ważnych dyspozycji i umiejętności związanych z zaspokajaniem 
ludzkich potrzeb. Głównie pożądaną jest tu umiejętność prze-
kształcania się z roli podopiecznego w rolę opiekuna oraz umie-
jętność podporządkowania wartościom społecznym rozmiarów, 
form i sposobów zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb.

Powyżej przedstawione funkcje opieki międzyludzkiej realizo-
wane są przy wykorzystaniu wielu konkretnych m e t o d  o p i e -
k i, które mają swoje zastosowanie we wszelkich formach opieki 
międzyludzkiej, a w sposób szczególny występują w przestrzeni 
rodzinnej. Do podstawowych metod opieki należy (Dąbrowski 
2008: 437–438):
 � zaspokajanie potrzeb podopiecznych poprzez bezpośrednie 

pielęgnacyjne czynności opiekuna (w przestrzeni rodzinnej 
taka opieka sprawowana jest nad dzieckiem od samych naro-
dzin, takiej opieki będzie też wymagała osoba niepełnospraw-
na, obłożnie chora czy stara),

 � stymulowanie i  organizowanie opieki w  stosunkach między 
podopiecznymi (w przestrzeni rodzinnej niejednokrotnie do-
chodzi do czynności opiekuńczych starszych dzieci nad młod-
szymi, silniejszych nad słabszymi itp.),
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 � tworzenie i  utrwalanie skutecznych warunków materialno-
-organizacyjnych i  psychicznych dla potrzeb podopiecznych 
(wartości pośredniczące opieki),

 � umożliwianie podopiecznym korzystania z  równych form 
opieki specjalistycznej (np. uczestnictwo w zajęciach oferowa-
nych przez domy kultury, korzystanie z opieki świetlicy, żłob-
ka, przedszkola),

 � dostarczanie na co dzień pozytywnych przykładów samoob-
sługi, samodzielnego radzenia sobie w życiu oraz sprawności 
i dzielności w różnych sytuacjach,

 � wyjaśnianie i  instruowanie podopiecznych, jak pozyskiwać 
i  wykorzystywać przedmioty potrzeb (jak unikać zagrożeń, 
pokonywać trudności),

 � wdrażanie podopiecznych do wielorakich form indywidualnej 
i zespołowej samoobsługi (na miarę możliwości od najmłod-
szych lat),

 � inicjowanie i realizowanie różnych form aktywności partnerskiej,
 � umożliwianie podopiecznym i  wspomaganie ich w  tym, aby 

w pewnych okresach i sprzyjających sytuacjach całkowicie sa-
modzielnie organizowali sobie życie i zdani byli na własne siły 
w skali określonej grupy lub całego układu opiekuńczego,

 � przekształcanie czynności opiekuńczych w czynności pomoc-
ne, wspierające lub opieki w pomoc – zastosowane w  sytua-
cjach „okresu przejściowego” między opieką a samodzielnością 
życiową.
Z. Dąbrowski (2008), analizując zjawisko opieki międzyludz-

kiej i opisując jego przebieg oraz uwarunkowania, wskazał na za-
leżności i powiązania występujące między wychowaniem i opieką, 
jak również sformułował koncepcję w y c h o w a n i a  o p i e -
k u ń c z e g o, które obejmuje każdą formę „wychowania (eduka-
cji), przede wszystkim w szkole, kiedy wychowawca-nauczyciel, 
przejawiając postawy opiekuńcze wobec wychowanków-uczniów, 
zaspokaja powszechne potrzeby (…)” (Dąbrowski 2008: 467), 
oraz opisał zjawisko w y c h o w a n i a  p r z e z  o p i e k ę, które 
oznacza dla autora „najbardziej naturalny, pierwotny rodzaj wy-
chowania, które realizuje się na gruncie opieki i poprzez opiekę, 
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tj. poprzez odpowiednie modele, zasady i sposoby jej sprawowa-
nia, dzięki którym osiągane są założone cele wychowania pod-
opiecznych” (Dąbrowski 2008: 467–468). Można zatem wskazać, 
że pomiędzy opieką i wychowaniem zachodzą powiązania, po-
nieważ w  pierwszej kolejności zaspokajanie potrzeb warunkuje 
wychowanie. Co więcej, „cele i zadania opieki i wychowania są 
w  swojej istocie zbieżne, wzajemnie się warunkują i  wymagają 
współdziałania w realizacji. Stąd też przyjmuje się generalną za-
sadę, aby w możliwie optymalny sposób integrować opiekę z wy-
chowaniem, ale wszędzie tam, gdzie jest to obiektywnie możliwe 
i konieczne” (Kawula 1998: 246).

Uwzględniając powyższe kwestie związane z procesem opieki 
i jego cechami, funkcjami i metodami, Z. Dąbrowski (2001: 25) 
opracował w z o r z e c  m o d e l u  o p i e k u n a  –  w y c h o w a w -
c y. Według niego opiekun powinien charakteryzować się odpo-
wiednimi kompetencjami poznawczymi, czyli posiadać wiedzę 
na wystarczającym poziomie w przedmiocie opieki oraz zdolności 
do pozyskiwania i generowania przedmiotów potrzeb podopiecz-
nego i dostarczanie mu tych przedmiotów. Ważne jest także, by 
opiekun był dyspozycyjny do ponoszenia odpowiedzialności za 
podopiecznego. Ponadto musi posiadać wielorakie umiejętności 
praktyczne, niezbędne podczas codziennego sprawowania opieki 
w jej wymiarze przedmiotowym, oraz powinien wykazywać po-
zytywne postawy opiekuńcze (powinien chcieć pełnić swoją rolę) 
i przejawiać takie cechy, jak: życzliwość, wyrozumiałość, toleran-
cja, zaangażowanie w urzeczywistnianie wartości opieki, uznanie 
praw podopiecznego. Opiekun powinien być po prostu dobrym, 
kulturalnym człowiekiem.

Opieka rodzinna i jej specyfika 

W środowisku rodzinnym opieka międzyludzka realizuje się 
w najwyższym stopniu i najszerszym zakresie. To rodzina pono-
si główną odpowiedzialność za sprawowanie opieki nad swoimi 
członkami, mimo tego, że jej kształt i sposób funkcjonowania ulega-
ją ciągłym modyfikacjom. Nadal stanowi ona pierwsze i naturalne 
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środowisko życia i rozwoju, do którego dziecko wchodzi przez sam 
fakt narodzin. Pojawienie się dziecka na świecie pociąga za sobą ko-
nieczność zorganizowania mu odpowiedniej opieki, ponieważ „(…) 
w chwili narodzin dziecko jest istotą bezbronną i bezradną, która – 
wyposażona w zaledwie kilka odruchów wrodzonych – jest nie-
mal całkowicie zależna od otoczenia. Nie posiada jeszcze żadnych 
umiejętności, sprawności, nawyków czy upodobań. Wszystko to, 
co zdoła opanować w ciągu kilku pierwszych miesięcy, jest rezul-
tatem uczenia się od najbliższych ze środowiska rodzinnego (….)”  
(Szarkowicz 2003: 215). Przy czym działania opiekuńcze w rodzi-
nie mają naturalny charakter i odnoszą się do wszystkich jej człon-
ków, a zasadniczo wskazuje się na jej dwa obszary: opiekę nad dzie-
ckiem oraz opiekę nad osobą starzejącą się (Albański 2013b).

O p i e k a  r o d z i n n a  posiada wiele cech, które sprawiają, iż 
jest ona uznawana za najkorzystniejszą formę opieki spośród ofe-
rowanych przez różne podmioty i środowiska. Jako podstawowe 
walory opieki rodzinnej, obok zaspokajania potrzeb wywodzą-
cych się ze sfery biologicznej i materialnej życia człowieka (poży-
wienie, ubranie, sen, ochrona życia i zdrowia), wymienia się także 
(Dąbrowski 2000a: 117–119) zaspokajanie takich potrzeb, jak:
 � akceptacji – takim, jakim się jest, niezależnie od posiadanych 

wad i braków; jest niezbędna do wytworzenia się prawidłowe-
go stosunku opiekuńczego;

 � bezpieczeństwa – konieczność ciągłego zachowania stanu nie-
naruszalności cenionych wartości związanych z własną osobą, 
jak i z osobami najbliższymi w rodzinie;

 � przynależności i  miłości  – poczucie bycia lubianym, kocha-
nym, chcianym przez pozostałych członków rodziny;

 � pozytywnego oddźwięku psychicznego, który wiąże się z ocze-
kiwaniem od najbliższych zrozumienia i podzielania pobudek 
naszego działania, naszych dążeń i pragnień;

 � uznania dla wszystkich swoich konstruktywnych poczynań;
 � wyłączności;
 � ekspresji emocjonalnej – wiążącej się z koniecznością odsłania-

nia najbliższym swoich stanów psychicznych, emocji, przemy-
śleń, dzielenia się swoimi radościami i smutkami;
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 � pomocy i oparcia w chorobie;
 � intymności i rozluźnienia;
 � stabilizacji – stałości i niezmienności najbliższego otoczenia;
 � dobrej perspektywy.

Jak to zostało podkreślone powyżej, rodzina, będąc niezastą-
pionym środowiskiem opiekuńczym, realizuje działalność, której 
celem jest zaspokajanie potrzeb w różnych wymiarach i sferach. 
Dlatego opieka, która ma miejsce w rodzinie, powinna być reali-
zowana w sposób odpowiedzialny, ciągły i trwały, bezinteresowny 
i nasycony emocjonalnie. Jest to działalność wieloletnia, podejmo-
wana od narodzin dziecka. Winna być traktowana nie tylko jako 
naturalna powinność, lecz także jako działalność nadająca sens 
życiu oraz będąca źródłem radości i szczęścia. Naturalność opieki 
wynika z tego, że jej sprawowanie traktuje się na ogół jako oczy-
wistą powinność, niewymagającą moralnych i formalnoprawnych 
nakazów i  uzasadnień. Przejawia się też w bezpośrednich, nie-
skrępowanych, nieformalnych, nasyconych uczuciowością sto-
sunkach między opiekunami a podopiecznymi, którzy wzajemnie 
akceptują swe role. W tym kontekście należy wskazać, że opiekę 
rodzinną cechuje też szczególny altruizm, ponieważ podopieczny 
jest wyłącznie lub prawie wyłącznie wyznacznikiem i  stymula-
torem działalności opiekuńczej, a  w  dużym stopniu całości ży-
cia rodzinnego. Zaspokajanie przez rodzinę istotnych dla życia 
i rozwoju człowieka potrzeb nadaje temu środowisku specyficzne 
walory, niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe do zastąpienia 
przez inne formy opieki. Walory te sprawiają, iż opieka rodzinna 
uznawana jest za najbardziej optymalną. Tym bardziej, że opie-
ka rodzinna to nie tylko działania, które służą zachowaniu życia 
i gatunku, lecz także te, które prowadzą do prawidłowego psy-
chospołecznego funkcjonowania jednostki, stwarzają optymalne 
możliwości wychowawcze (por. Wolska-Długosz 2007: 30–33).

W zakresie cech opieki rodzinnej należy wskazać także, że jest 
to opieka całkowita. Oznacza to, że (poza nielicznym odsetkiem) 
korzysta z niej całe młode pokolenie, od narodzin aż do osiągnię-
cia względnie pełnej samodzielności życiowej, przy czym szcze-
gólne jej znaczenie przypada na okres dzieciństwa. Działalność 
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realizowana w  ramach opieki rodzinnej nie odnosi się bowiem 
jedynie do dzieci i młodzieży. Ważnym jej obszarem jest także 
okres dojrzałości życiowej jednostki i następującej po niej starości, 
niejednokrotnie generującej stan niedołężności czy niezdolności 
do samodzielnego funkcjonowania. Jednak opiece nad najmłod-
szym pokoleniem w  rodzinie przypisuje się pierwszoplanowość, 
doniosłość i genetyczną pierwotność. Jej absolutny wymiar prze-
jawia się bowiem w tym najwcześniejszym okresie życia człowie-
ka, a w szczególności w okresie niemowlęcym. Niedopuszczalne 
jest jednak bagatelizowanie jej znaczenia w  kolejnych stadiach 
ontogenetycznego rozwoju człowieka. Na każdym bowiem eta-
pie swojego życia, począwszy od samego poczęcia aż do śmier-
ci (a w pewnym sensie jeszcze dalej), człowiek jest przedmiotem 
opieki. Oczywisty jest fakt zmienności zakresu i formy opieki na 
poszczególnych etapach życia jednostki. Zmiany w jej dynamice 
nie wpływają jednak na fakt, iż opieka jako taka trwa nieprze-
rwanie (Dąbrowski 2000a; Dąbrowski 2000b). Co istotne, opie-
ka rodzinna ma charakter indywidualny, allocentryczny. Stanowi 
układ najoptymalniej zaspokajający potrzeby podopiecznych, ge-
neralnie wydaje się nie do zastąpienia. Rozmiary opieki rodzinnej 
są o wiele większe od opieki społecznej i spontanicznej, jeśli wziąć 
pod uwagę okres opieki nad każdą jednostką, liczbę osób z niej 
korzystających, zakres i stopień zaspokajanych przez nią potrzeb 
oraz jej znaczenie dla życia jednostkowego i grupowego. Dlatego 
też opieka rodzinna powinna być traktowana jako centralny i fun-
damentalny rodzaj opieki, szczególnie w odniesieniu do najmłod-
szego pokolenia (por. Szarkowicz 2003: 214).

Struktura opieki rodzinnej stanowi złożony układ wynikający 
w pierwszej kolejności ze struktury rodziny i nie ogranicza się tyl-
ko do opieki rodziców nad dziećmi. Obok stosunku opiekuńczego 
rodzice – dzieci w  rodzinie aktualizują się również dwustronne 
działania opiekuńcze pomiędzy dziadkami a wnukami, rodzicami 
a dziadkami, dziadkiem a babcią, ojcem a matką, dziećmi star-
szymi a dziećmi młodszymi. Ta różnorodność stosunków i typów 
działań opiekuńczych powoduje, że każde pokolenie występuje 
zamiennie w relacji do siebie: w roli podmiotów i przedmiotów 
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opieki. Stąd opieka rodzinna jest wielopłaszczyznowym i złożo-
nym układem opiekuńczym, w  którym poszczególne elementy 
mają swoje specyficzne treści. Każdy człowiek podlega w całym 
okresie swojego życia działalności opiekuńczej ze strony pozo-
stałych członków swojej rodziny. Zakres tej opieki jest różny 
i  uzależniony od poszczególnych faz rozwojowych człowieka. 
W odniesieniu do niemowląt opieka rodzinna jest najbardziej na-
silona, w okresie przedszkolnym i szkolnym ulega stopniowemu 
pomniejszeniu. Zasadniczo słabiej zaznacza się ona w kolejnych 
etapach życia człowieka dorosłego, a w okresie starości ulega po-
nownemu nasileniu (por. Szarkowicz 2003: 216–217). Opieka 
świadczona w warunkach domowych nad osobami starszymi ma 
charakter systematyczny i trwały, oparta jest na bliskich relacjach 
i częstokroć (zwykle tak jest) nie ma charakteru zawodowego, na-
tomiast zawiera pierwiastki amatorskiego profesjonalizmu (por. 
Zięba-Kołodziej 2015: 78). Tutaj należy także wskazać, że wie-
le jest rodzin zmagających się z problemem niepełnosprawności 
któregoś ze swoich członków. Osoby niepełnosprawne są grupą 
o  specyficznych potrzebach opiekuńczych. Celem oddziaływań 
opiekuńczych wobec osób z  niepełnosprawnością jest przede 
wszystkim ich wszechstronny i maksymalny rozwój oraz adap-
tacja do społeczeństwa. Dorota Kornas-Biela (2006: 648) wska-
zuje na kilka czynników, dzięki którym może się to dokonać. 
Najważniejsze w  tym procesie są: zaspokojenie wielorakich po-
trzeb (biologicznych, psychicznych, społecznych, duchowych), 
korygowanie występujących nieprawidłowości, kompensowanie 
braków, normowanie pracy układu nerwowego, nieustanne próby 
doprowadzenia do uniezależnienia osobistego, zapewnienie po-
czucia zadowolenia z  życia oraz odczuwanie jego sensu, rozbu-
dzanie aspiracji i pomoc w dążeniu do ich osiągnięcia, wspoma-
ganie wszechstronnego rozwoju oraz przystosowanie środowiska 
materialnego i społecznego do potrzeb i jednocześnie ograniczo-
nych możliwości osoby niepełnosprawnej.

Ponadto opieka sprawowana w  rodzinie charakteryzuje się 
dużą dozą spontaniczności „rozumianej jako działanie dobro-
wolne, wynikające z  naturalnych popędów i  potrzeb opiekuna, 
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a  także impulsywnego reagowania na potrzeby podopiecznego. 
Ponadto, w  przeciwieństwie do działalności opiekuńczo-wy-
chowawczej praktykowanej w  instytucjach, tego typu praktyka 
w  przestrzeni rodzinnej nie jest całkowicie podporządkowana 
założonym wcześniej celom i  sporządzonym planom” (Badora 
2015: 21). Co więcej, rodzinna działalność opiekuńcza charak-
teryzuje się też normalnością, która ujmowana jest w kategoriach 
powszechności, masowości, pospolitości w  sensie ilościowym, 
zgodności z przyjętymi normami, konwencjami czy oczekiwania-
mi. W tym kontekście istotne jest także to, że opieka nad potom-
stwem przynależy przede wszystkim rodzinie i normą jest, gdy 
odbywa się przede wszystkim w niej, w odpowiednich warunkach 
przestrzennych i  ludzkich układach. Odstępstwo od tej normy 
traktowane jest w  naszym społeczeństwie jako stan niepożąda-
ny, krzywdzący dzieci, które tej normalności z różnych powodów 
nie mogą doświadczyć. Stąd też normalność opieki rodzinnej 
jest ceniona i  przeciwstawiana opiece instytucjonalnej, w  któ-
rej w sposób sztuczny tworzy się warunki i układy opiekuńcze, 
a spontaniczne działania zamienia się na celowo ukierunkowane. 
Reasumując powyższe kwestie, należy podkreślić, że istotą opieki 
w rodzinie jest jej naturalność, oczywistość i bezinteresowna po-
winność, niewymagająca formalnoprawnych nakazów i  uzasad-
nień (Badora 2015: 23–24).

Rodzice, sprawując opiekę nad swoim dzieckiem, z jednej stro-
ny muszą się troszczyć o zapewnienie mu odpowiednich środków 
do życia, np. higienicznych, a z drugiej są zobligowani do tego, by 
uczyć potomka, jak je właściwie stosować i wykorzystywać, mu-
szą dostarczać instrukcji, być przykładem w tym obszarze. Opieka 
realizowana przez rodziców może być prawidłowa lub szkodliwa 
wychowawczo, gdy jest nadmierna lub niedostateczna. Opieka 
prawidłowa polega na respektowaniu wszystkich rzeczywistych 
potrzeb dziecka, zarówno wiscerogennych, jak i  socjogennych. 
Właściwa opieka sprzyja wytwarzaniu się nowych potrzeb, po-
nieważ w jej toku nie pozbawia się dzieci i młodzieży okazji do 
samodzielnego radzenia sobie z  trudnościami życiowymi, nie 
usuwa się z  ich życia wszelkich trudności, a  jedynie ma miejsce 
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uszanowanie tych, których pokonanie przekracza aktualnie moż-
liwości dziecka (Matyjas, Stojecka-Zuber 2007).

Niewłaściwy wymiar opieki w rodzinie łączy się między innymi 
ze zjawiskiem nadopiekuńczości, która jest ujmowana w kategorii 
postawy wyrażającej się w czynieniu dla i za podopiecznego tego 
wszystkiego, co może on i powinien już (oczywiście na miarę swo-
jego potencjału i wieku) czynić sam dla siebie i za siebie. Dlatego 
w sposób szczególny postawa nadopiekuńczości wyraża się w upra-
wianiu opieki wyprzedzającej, która występuje w  sytuacji, kiedy 
opiekun podejmuje czynności wobec podopiecznego, podczas gdy 
jego potrzeby są obiektywno-subiektywnie zaspokojone i nie ma 
jakichkolwiek zagrożeń jego życia, zdrowia czy normalności funk-
cjonowania. Postawa taka w sposób negatywny wpływa na proces 
mentalizacji (uświadamiania sobie swoich własnych potrzeb), do-
znawania znaczeń potrzeb własnych, a także innych ludzi – z dal-
szymi tego negatywnymi sutkami. Ponadto nadopiekuńczość do-
tyczy także podejmowania czynności pseudoopiekuńczych, które 
obejmują zaspokajanie tych potrzeb podopiecznego, które może 
i powinien sam zaspokajać i regulować. Następuje wówczas rażą-
ce wykraczanie poza potrzeby ponadpodmiotowe podopiecznego. 
Kolejna forma nadopiekuńczości polega na ubezwłasnowolnieniu, 
pozbawieniu podmiotowości podopiecznego na tyle, na ile mógłby 
on samodzielnie funkcjonować w  danym zakresie. Postawa taka 
niejednokrotnie motywowana jest dobrymi chęciami opiekuna. 
Nadopiekuńczość może się przejawiać w zbędnej, nieuzasadnionej 
trosce o podopiecznego i  jego sprawy, nadmiernym przeżywaniu 
obaw, niepokoju, zmartwienia, napięcia nerwowego, niejako „za” 
podopiecznego (por. Dąbrowski 2008: 439).

Przyjmowanie postawy nadmiernie opiekuńczej jest szczegól-
nie widoczne w sytuacji opieki nad dzieckiem przewlekle chorym. 
Zwykle przejawia się to w tym, iż rodzice starają się jak najdłu-
żej utrzymywać silne więzi ze swoim dzieckiem i nie dostrzega-
ją jego potrzeby usamodzielnienia się i rozwijania niezależności. 
Ograniczają kontakty dziecka z otoczeniem, w tym z jego rówieś-
nikami, jednocześnie rekompensując ten brak zwyczajnym roz-
pieszczaniem podopiecznego (por. Gruba 2003: 167).
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Ważnym aspektem w kontekście realizowania opieki na właś-
ciwym i optymalnym poziomie jest zjawisko odpowiedzialności 
w opiece. Z. Dąbrowski (2008: 441) rozróżnia odpowiedzialność 
„za” i „przed”. Według autora odpowiedzialność „za” podopiecz-
nego jest przede wszystkim kompensacyjna. Dotyczy osoby opie-
kuna i polega na świadomym i dobrowolnym spełnianiu wszel-
kich niezbywalnych wymagań życia podopiecznego, chronieniu 
jego dobrostanu, decydowaniu za niego o  nim samym i  jego 
sprawach – a  to wszystko na tyle, na ile on sam nie jest w sta-
nie tego zrealizować. Drugim aspektem jest jej podmiotowy cha-
rakter. Dotyczy bowiem zarówno opiekuna, jak i podopiecznego 
i wyraża się w ponoszeniu wszelkich skutków swojego istnienia 
i podejmowanej przez siebie aktywności, dbałości o swój dobro-
stan, jak również podejmowaniu właściwych decyzji w  różnych 
kwestiach swojego życia. Ponadto odpowiedzialność „za” jest też 
przedmiotowa, ponieważ jest absolutnie niezbędna do pełnienia 
roli opiekuna oraz stopniowo nabywana przez podopiecznego. Jej 
istotą jest, czy, jak i z jaką efektywnością opiekun zaspokaja na co 
dzień potrzeby podopiecznego. Z kolei odpowiedzialność „przed” 
w  szczególności obejmuje odpowiedzialność przed sobą samym 
(dyspozycja do dodatniego przeżywania zgodności lub ujemnego 
przeżywania niezgodności prezentowanego przez siebie postępo-
wania z przyjętym systemem wartości) oraz przed osobą podopiecz-
nego, co oznacza, że „opiekun rzeczywiście respektuje podopiecz-
nego także jako partnera, za którego ponosi odpowiedzialność 
i może zawsze, zgodnie z prawdą, powiedzieć mu wszystko, co robi 
dla jego dobra, jakie stawia mu wymagania, a także i to, czego nie 
zdołał zrobić, w czym się pomylił i że podopieczny, jeśli nie dziś, to 
jutro to zrozumie” (Dąbrowski 2008: 441).

Charakteryzując proces opieki w rodzinie, nie można pominąć 
kwestii następujących po sobie etapów życia jednostki (od nie-
mowlęctwa aż do starości), co było w jakimś stopniu już sygnali-
zowane powyżej, które w decydujący sposób wpływają na zmiany 
w samej opiece, jak również zmiany we wzajemnych relacjach po-
między opiekunem a podopiecznym. Zmiany w procesie opieki 
w  stosunku do podopiecznego, wynikające z  następujących po 
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sobie etapów życia, dotyczą następujących aspektów (Dąbrowski 
2000b: 57–60):
 � zatarciu zaczyna ulegać asymetria pomiędzy opiekunem a pod-

opiecznym, zmierzając stopniowo do symetrii;
 � maleje zakres i stopień sprawowanej opieki;
 � powiększa się stopniowo zakres i  stopień samodzielności, 

sprawności i niezależności życiowej podopiecznego;
 � postępuje redukcja i  modyfikacja ponadpodmiotowych po-

trzeb podopiecznego;
 � czynności opiekuńcze zmieniają swój charakter na czynności 

pomocnicze, wspierające;
 � początkowa pomoc intensywna redukuje się i staje się cząstko-

wą, następnie ograniczoną, w dalszej kolejności sytuacyjną, aż 
do momentu przekształcenia się w nadzór.
Ponadto należy podkreślić, że funkcjonowanie „opieki rodzin-

nej zdeterminowane jest kilkoma czynnikami, wśród których 
najważniejsze zdają się być: społeczno-ekonomiczne warunki 
życia, struktura rodziny oraz stosunki między współmałżonka-
mi. (…) Rozważając zależność opieki rodzinnej od struktur ro-
dziny, należy uwzględnić liczbę dzieci w rodzinie, różnice wieku 
między rodzeństwem, pełność rodziny oraz obecność dziadków” 
(Szarkowicz 2003: 217).

Funkcja opiekuńcza rodziny

Pośród wielu funkcji przypisywanych rodzinie znajduje się 
także funkcja opiekuńcza, która w naukach społecznych zwykle 
jest klasyfikowana w obszarze innych funkcji lub w połączeniu 
z nimi. W literaturze psychologicznej i socjologicznej łączy się 
ją zwykle z funkcją prokreacyjną, psychohigieniczną, usługową 
i materialną, określając w ten sposób sens opieki w kontekście 
zapewnienia właściwego rozwoju fizycznego członków rodzi-
ny oraz ich zabezpieczenia materialnego. W  literaturze peda-
gogicznej najczęściej występuje konsolidacja funkcji opiekuń-
czej z  funkcją wychowawczą, co podkreśla łączność czy wręcz 
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nierozerwalność sprawowanej w rodzinie opieki z procesem wy-
chowania (Forma 2007).

Funkcja opiekuńcza rodziny w wąskim znaczeniu rozumiana 
jest jako bezpośrednie zaspokajanie przez opiekuna podstawo-
wych oraz specyficznych potrzeb osoby. Tego typu opieka jest 
podejmowana: 1) w  odniesieniu do członków rodziny, którzy 
z  jakiegoś powodu (choroba, upośledzenie, niepełnosprawność 
itp.) nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb; 2) 
w  pewnych okresach życia, np. wczesne dzieciństwo lub póź-
na starość; 3) w szczególnych sytuacjach, np. zagrożenia życia 
(choroba, klęska żywiołowa itp.). W szerszym znaczeniu opieka 
to nie tylko umożliwienie prawidłowego rozwoju jednostce, ale 
także podjęcie działań, by był on satysfakcjonujący (por. Zięba-
Kołodziej 2015: 78).

Stanisław Kawula (1998: 243–244) w swojej typologii funkcji 
rodziny, jako jeden z nielicznych familiologów, przedstawił funk-
cję opiekuńczą jako autonomiczną, polegającą na zaspokajaniu 
podstawowych fizycznych i psychicznych potrzeb członków ro-
dziny, zarówno dzieci jak i dorosłych. Wyodrębnił kierunki dzia-
łań opiekuńczych sprawowanych w rodzinie:
 � Działalność podstawową  – mającą „na celu taką organizację 

życia rodzinnego, która zapewni każdemu członkowi rodziny 
warunki niezbędne na miarę stanu rozwojowego i cywilizacji. 
Chodzi o  zapewnienie wszechstronnych kontaktów społecz-
nych, korzystanie z dóbr kulturalnych i oświatowych, rozwi-
janie różnorodnych zainteresowań, twórczości, warunków do 
wypoczynku i rekreacji” (Biała 2006: 25).

 � Działalność stymulującą – obejmującą sytuacje indywidualne 
członków rodziny, ich możliwości rozwojowe, niewykorzysta-
ne potencjalności, które wymagają pobudzenia przez rodzinę 
lub też przez określone instytucje.

 � Działalność asekuracyjną – dotyczy rodziców, którzy uświada-
miają sobie potencjalne zagrożenia lub nieprawidłowości i po-
dejmują działania ochronne, by zabezpieczyć życie, zdrowie 
i właściwy rozwój swoich dzieci. 
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 � Działalność o  charakterze kompensacyjnym  – ma miejsce 
wówczas, gdy została zakłócona równowaga w procesie roz-
wojowym. Wówczas rodzice podejmują działania mające na 
celu wyrównanie braków dzieci i młodzieży w prawidłowym 
rozwoju, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w  specjal-
nych ćwiczeniach korekcyjnych, rekreacyjnych, czy też kore-
petycjach, zajęciach wyrównawczych.

 � Działania ratownicze podejmowane w sytuacjach najbardziej 
destrukcyjnych i deformujących życie najmłodszego pokolenia, 
w przypadku wyraźnego zagrożenia ich rozwoju biologicznego 
czy moralnego w środowisku rodzinnym. Wówczas dochodzi 
do przejmowania pieczy od rodziców przez inne osoby lub 
uprawnione do tego typu działań instytucje.
Zatem istota funkcji opiekuńczej rodziny to udzielanie pomo-

cy, okazywanie troski i wsparcia poszczególnym członkom rodzi-
ny, którzy sami nie są w  stanie o  siebie zadbać lub znajdują się 
w trudnej sytuacji życiowej. Dotyczy to przede wszystkim małych 
dzieci, osób przewlekle chorych i starszych. 

Rodzina, jako pierwsze i najważniejsze miejsce życia i rozwo-
ju, pośród wielu zadań musi wypełniać zadania opiekuńczo-wy-
chowawcze, które stanowią fundament prawidłowego rozwoju 
dzieci i młodzieży. Pośród tych zadań są związane z zaspokaja-
niem potrzeb materialnych i zdrowotnych dziecka, potrzeb psy-
chicznych, a w szczególności emocjonalnych, potrzeb związanych 
z rozwojem intelektualnym, dotyczących zapewnienia warunków 
do nauki, rozwijania zainteresowań i  aspiracji życiowych, prze-
kazywania dziedzictwa kulturowego, wprowadzania w  świat 
wartości, norm, współżycia społecznego i zagadnień społeczno-
-politycznych oraz wdrażania dziecka do pracy, kształtowania 
poczucia odpowiedzialności i umiejętności współdziałania w ze-
społach, przygotowania do samodzielnego życia w rodzinie i spo-
łeczeństwie (por. Forma 2007: 15–16).

Pełnienie funkcji opiekuńczej przez rodzinę wiąże się z okre-
ślonymi cechami tego środowiska. W tym zakresie wskazuje się 
na: stałość (istnienie rodziny niezależnie od zmian czasowych 
w ramach poszczególnych kultur, klas i warstw społecznych, choć 
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zmienia się jej struktura czy model), cielesność (wiąże się z tym, 
że treści życia rodzinnego są uzależnione od kolejnych cyklów 
biologicznego istnienia, przypadków losowych), unikatowość 
(jednoznaczność i niepowtarzalność w zakresie relacji i  interak-
cji, przeżyć członków rodziny) i  spontaniczność (dotyczy wielu 
działań i zachowań w rodzinie, zacierania się granic między celem 
i środkiem, a ich realizacja przebiega w naturalny sposób) (Biała 
2006: 26–27).

Kolejną ważną kwestią w perspektywie realizacji funkcji opie-
kuńczej w rodzinie jest zjawisko określane mianem o b y c z a j u 
o p i e k u ń c z e g o, które narzuca sposób opieki, jej rodzaj, czas 
trwania itp. w  danej społeczności. W  Polsce głównym miej-
scem opieki nad seniorami zdaje się być rodzina, na dodatek 
trwała opieka jest tu niejako wzorem. Wszelkie odstępstwa od 
tego modelu, czyli oddanie pod opiekę instytucji, zatrudnie-
nie opiekuna itp., traktowane są wręcz jako coś nieludzkiego. 
Obyczaj opiekuńczy w naszym kraju niejako nakazuje członkom 
rodziny (głównie dzieciom) opiekę nad swoimi niedołężnymi, 
starszymi rodzicami. Opiekę nad niesamodzielnym, starszym 
członkiem rodziny (rodzicem) często traktuje się jako rodzaj 
rewanżu, lojalności, spłaty długu, zapłaty za opiekę z  okresu 
dzieciństwa. Jednak opieka realizowana przez opiekuna niefor-
malnego (rodzica, dorosłe dziecko) powinna być wolnym wybo-
rem, świadomą zgodą i świadomie podjętą decyzją bez wyrzu-
tów sumienia i strachu przed krytyczną oceną środowiska (por. 
Zięba-Kołodziej 2015: 80, 92).

Na realizację funkcji opiekuńczej i wychowawczej w rodzinie 
wpływają takie czynniki, jak: atmosfera rodziny, postawy ro-
dzicielskie, poczucie odpowiedzialności za opiekę i wychowanie 
dzieci, preferowany styl wychowawczy, system wartości, udział 
dzieci w  życiu rodzinnym, więzi łączące członków rodziny, 
powiązania środowiska rodzinnego z  otoczeniem społecznym, 
współpraca z  instytucjami lokalnymi i  edukacyjnymi, a  także 
czynniki kulturalne i  demograficzne, takie jak: poziom wy-
kształcenia rodziców i kultury wychowawczej, poziom aspiracji 
edukacyjno-zawodowych dzieci i młodzieży, stan czytelnictwa 
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oraz sposoby spędzania wolnego czasu, a  także kultywowanie 
tradycji, dbałość o  stan zdrowia, sprawność fizyczną i  higienę 
osobistą (por. Forma 2007: 16–17).

Ponadto warunki społeczno-kulturalne i ekonomiczne, w któ-
rych funkcjonuje współczesna rodzina, wpływają na jakość reali-
zowanych funkcji, w  tym zadań opiekuńczych. W tradycyjnym 
modelu rodziny cały biologiczny cykl egzystencji człowieka – od 
narodzin do śmierci – związany był z domem rodzinnym i krew-
nymi. Dzisiaj wiele zadań związanych z  opieką zostało prze-
kazanych do różnego typu instytucji. Zmiana realizacji funkcji 
opiekuńczej jest związana z  postępującym zjawiskiem profesjo-
nalizacji życia. W tym kontekście kulturowa presja życia wyso-
kiej jakości powoduje, że rodzina poszukuje profesjonalnych za-
stępców (specjalistów) do realizacji zadań opiekuńczych zgodnie 
z  najnowszymi ustaleniami naukowymi. Stąd w  wielu współ-
czesnych rodzinach liczne elementy wpisane w  zakres funkcji 
opiekuńczej zanikły lub pozostały w niewielkim wymiarze w ro-
dzinach tradycyjnych. Normą przestaje być także opieka między-
pokoleniowa (dziadków nad wnukami), opieka starszego rodzeń-
stwa nad młodszym. Ponadto dzisiaj dzieci nie są już postrzegane 
w kategoriach zabezpieczenia starości dla rodziców, zanika oby-
czaj pomagania dalszym krewnym. Ma miejsce przemieszczanie 
w znacznym stopniu opieki do instytucji rządowych czy pozarzą-
dowych (Biedroń 2009: 50–51). W konsekwencji punkt ciężkości 
zaspokajania potrzeb dziecka w  rodzinie został przeniesiony na 
zabezpieczenie materialne.

W kontekście prawidłowej realizacji funkcji przypisanych 
rodzinie i  pomyślnie rozwiązanych własnych problemów Beata 
Krzesińska-Żach (2007: 47) wskazała na r o d z i n ę  f u n k c j o -
n a l n ą. W przeciwnym wypadku, gdy rodzina nie potrafi wypeł-
niać swoich funkcji na wystarczająco dobrym poziomie – mamy do 
czynienia z r o d z i n ą  d y s f u n k c j o n a l n ą  (d y s f u n k c y j -
n ą). W rodzinie funkcjonalnej ma miejsce troska o zaspokajanie 
podstawowych potrzeb, a  także o nauczenie dziecka i  pozosta-
łych jej członków, jak te potrzeby należy zaspokajać samodzielnie. 
W takiej rodzinie dziecko dla rodziców jest wartością, dlatego też 
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dzieci odczuwają, że są cenione przez swoich rodziców, i to staje 
się też podstawą ich poczucia własnej wartości. „Postawa opie-
kuńcza rodziców oznacza, że rozpoznają, uznają i szanują prawa 
dziecka do własnego ciała, myśli, uczuć i zachowań, a gdy ktoś 
inny zachował się wobec dziecka w  sposób poniżający, rodzi-
ce otaczają je ochroną. Akceptują fakt, że sami popełniają błę-
dy, i wiedzą, że muszą być odpowiedzialni za swoje niewłaściwe 
postępowanie” (Krzesińska-Żach 2007: 48). Natomiast rodziny 
dysfunkcyjne (por. także Izdebska 2013) charakteryzują się tym, 
że rodzice nie reagują we właściwy sposób na pięć cech dziecka: 
drogocenność, bezbronność, niedoskonałość, zależność i niedoj-
rzałość. W  miejsce wspierania i  ochraniania dziecka występuje 
ignorowanie go albo atak za to, że jest takie, a nie inne. Rodzice 
na ogół nie dbają o zaspokojenie potrzeb dziecka, a sposób, w jaki 
go traktują, jest dla niego źródłem cierpienia i krzywdy, często 
prowadzi do negatywnych skutków emocjonalnych, zaniżonych 
osiągnięć edukacyjnych czy też aspiracji życiowych. Synonimem 
rodziny dysfunkcyjnej jest rodzina problemowa, niewydolna wy-
chowawczo. W przypadku, gdy rodzina nie jest w  stanie kom-
pletnie realizować podstawowych funkcji, wówczas występuje 
całkowita dysfunkcja rodziny i w takiej sytuacji muszą zastąpić ją 
w tym zakresie inne osoby lub instytucje (opieka/piecza zastęp-
cza) (Krzesińska-Żach 2007).

Brak opieki rodzinnej w stosunku do dziecka przyczynia się do 
powstania zjawiska s i e r o c t w a, którego oblicze zmieniało się 
w  przeciągu wieków. „Tradycyjne pojęcie sieroctwa ograniczało 
się do sieroctwa naturalnego (czasem nazywanego biologicznym), 
a  więc utraty przez dziecko jednego2 lub obojga rodziców na 
skutek śmierci3. Ten typ sieroctwa jest stałym zjawiskiem w ży-
ciu społecznym, a  jego rozmiary ulegają wahaniom zależnie od 
ogólnych czynników kształtujących warunki bytu rodzin” (Cudak 
2014: 81). Dzisiaj na gruncie pedagogiki coraz częściej wskazuje 

2  Półsieroctwo.
3  Sieroctwo naturalne pełne. 
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się na zjawisko osamotnienia i samotności dziecka4, których przy-
czyną najczęściej są opuszczenie go przez rodziców lub niewłaści-
we realizowanie funkcji opiekuńczej. O s a m o t n i e n i e  d z i e -
c i ę c e  jest najczęściej ujmowane jako negatywny stan psychiczny 
dziecka, będący efektem jego doświadczeń i przeżyć związanych 
z  brakiem zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak mi-
łość, poczucie bezpieczeństwa, akceptacja, oraz brakiem lub 
rozluźnieniem więzi między nim a rodzicami. Towarzyszą temu 
określone zachowania i reakcje dziecka na sytuację, w której się 
znalazło, a wobec której jest bezsilne i bezradne. Osamotnienie 
jest dla niego sytuacją trudną do zaakceptowania (Cudak 2014; 
Krzesińska-Żach 2007).

Osamotnienie dziecięce często łączy się ze zjawiskiem s i e r o -
c t w a  s p o ł e c z n e g o5, które według Jerzego Modrzewskiego 
(2007) należy do do dwóch wymiarów: indywidualnego losu 
jednostki, która go doświadcza, oraz troski społeczeństwa 
o przyszłość układu społecznego. Współcześnie zjawisko to jest 
rozpatrywane w kontekście braku opieki i oddziaływań wycho-
wawczych ze strony żyjących rodziców, co wymaga odłączenia 

4   Jan Szczepański (1980, 1988) sugeruje, aby odróżnić te dwa pojęcia, ze wzglę-
du na to, że dotyczą one odmiennych stanów ludzkiej egzystencji/bytowa-
nia. Samotność ujmowana jest jako stan wynikający z potrzeby emancypacji 
społecznej, wówczas człowiek nie ma kontaktu z  innymi. Osamotnienie 
z  kolei to stan, kiedy człowiek nie ma kontaktu z  innymi oraz z  samym 
sobą, ze swoim światem wewnętrznym, wówczas człowiek nie ma oparcia 
w  innych, ale też w  swoim wewnętrznym świecie. „Samotność może być 
stanem pozytywnym, jeżeli jest wybrana, pożądana lub krótkotrwała, jeżeli 
jednak trwa zbyt długo – zazwyczaj prowadzi do osamotnienia” (Pawłowska, 
Jundziłł 2000: 21).

5   Pojęcie „sieroctwa społecznego” budzi sprzeciw wśród niektórych autorów ze 
względu na jego nieadekwatność. Marek Andrzejewski (1999) wskazał, że 
termin ten naznacza dziecko, krzywdząc go i wyzwalając często wobec niego 
niewłaściwe postawy ze strony innych. Nieadekwatność określenia „siero-
ctwo społeczne”, według Moniki Kościelniak (2013), wynika z tego, że to nie 
społeczeństwo, a rodzice opuścili dziecko. Społeczeństwo przejmuje opiekę 
nad tym dzieckiem. Dlatego nie można o nim mówić, że zostało społecz-
nie osierocone. Przy czym pojęcie to nie zostało zastąpione innym, bardziej 
odpowiednim zamiennikiem i funkcjonuje nadal w dyskursie naukowym.
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dziecka od naturalnej rodziny ze względu na zaburzone więzi 
rodzinne. Najważniejsze skutki sieroctwa to zachwianie poczu-
cia bezpieczeństwa, przerwanie naturalnej socjalizacji i  utrata 
więzi emocjonalnych. Towarzyszy temu poczucie osamotnienia 
i krzywdy. Stąd zjawisko to, zdaniem Moniki Kościelniak (2013), 
rozpatrywane jest w  węższym znaczeniu  – jako brak opieki ze 
strony rodziców na skutek zaburzeń w  funkcjonowaniu rodziny 
(np. przestępczość i demoralizacja rodziców, alkoholizm, poważ-
ne błędy wychowawcze), oraz w znaczeniu węższym – jako su-
biektywne poczucie odrzucenia, które może odczuwać dziecko 
pozostające pod opieką rodziców.

W konsekwencji, w wielu przypadkach oderwanie od natural-
nej rodziny i towarzyszące temu przeżycia prowadzą do choroby 
sierocej, którą definiuje się jako „występujący u dziecka zespół za-
burzeń, które powodują opóźnienia w rozwoju fizycznym, rucho-
wym i psychicznym (…) spowodowane długą rozłąką z osobami 
pełniącymi funkcję rodziców. (…) Choroba sieroca powstaje tam, 
gdzie zabraknie miłości w relacji rodzic – dziecko lub miłość ta się 
w ogóle nie pojawi (…), gdzie dochodzi do sytuacji, w której za-
blokowane zostaje zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicz-
nych (…) miłości, przynależności i  bezpieczeństwa” (Szewczuk 
2003: 126). Podobnie uważa Beata Cytowska, która podkreśliła, 
że choroba sieroca „spowodowana jest brakiem więzi z osobami 
bliskimi, jest chorobą braku miłości – bycia kochanym; stanowi 
zespół poważnych zahamowań rozwoju psychicznego i fizyczne-
go u  dzieci. Mogą na nią cierpieć nie tylko dzieci pozbawione 
opieki rodzicielskiej i będące pod opieką placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, ale też żyjące w naturalnych rodzinach, w któ-
rych nie ma prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi” 
(Cytowska 2013: 509).

Niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka jest stały, nieza-
burzony kontakt z osobą matki, która zaspokaja jego podstawowe 
potrzeby. Sytuacja odseparowania dziecka od matki, skutkująca 
zerwaniem kontaktu emocjonalnego (zwłaszcza w  tzw. okresie 
krytycznym, przypadającym na 3–6 miesiąc życia dziecka), przy 
jednoczesnym braku jego substytutu może powodować poważne 
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i  rozległe zaburzenia w  rozwoju dziecka (por. Szewczuk 2003: 
129). Taki przedłużający się, niekorzystny stan prowadzi do na-
bycia przez dziecko choroby sierocej. 

W odniesieniu do c h o r o b y  s i e r o c e j  badacze wskazują 
na trzy fazy jej przebiegu: protestu (gdy dziecko reaguje płaczem, 
krzykiem, agresją na rozstanie z matką), rozpaczy (kiedy darem-
ny protest zastępuje smutek) oraz zobojętnienia (wyobcowania – 
kiedy to następuje pozorne przystosowanie się do sytuacji) (por. 
Cytowska 2013: 511–512; Tomasik 2004: 169). W każdym z tych 
etapów dziecko (szczególnie w pierwszych latach swojego życia) 
prezentuje szereg nieprawidłowych zachowań charakterystycz-
nych dla tego schorzenia. Wymienić tu należy chociażby: kołysanie 
(o charakterze epizodycznym lub permanentnym) z częstą utratą 
kontaktu z otoczeniem, agresję (skierowaną przeciwko przedmio-
tom, innym osobom lub sobie), anormalne ruchy rąk, zaburzenia 
snu, nadpobudliwość, utratę łaknienia, problemy żołądkowe, wy-
mioty, nocne moczenie się, krzyk, płacz, mniejszą odporność or-
ganizmu na różnego rodzaju infekcje, wtulanie się całym ciałem 
w poduszkę czy kołdrę, tzw. „sufitowanie”, czyli wpatrywanie się 
pustym wzrokiem w jeden punkt, brak uśmiechu i innych reakcji 
emocjonalnych, koncentrowanie aktywności wokół przedmiotów 
martwych, powolniejszy rozwój fizyczny, intelektualny i emocjo-
nalny (por. Szewczuk 2003: 129–130; Cytowska 2013: 511–512). 
Dzieci starsze prezentują bardziej skomplikowany obraz będący 
konsekwencją choroby sierocej. Permanentny stan odrzucenia, 
braku miłości i niezaspokojenia podstawowych potrzeb psychicz-
nych powoduje powstanie poczucia osamotnienia. Zaburzona 
chorobą sierocą emocjonalna strefa życia dziecka upośledza jego 
zdolność do poprawnego włączenia się w struktury życia społecz-
nego, nie pozwalając na internalizację zasad i norm je regulują-
cych, jak również utrudnia nawiązywanie poprawnych kontaktów 
z  innymi ludźmi. Charakterystyczne stają się tu takie postawy, 
jak egocentryzm, roszczeniowość, konsumpcjonizm, nieumiejęt-
ność utrzymania więzi z drugim człowiekiem. Dodatkowo dzie-
ci z chorobą sierocą przeważnie mają gorsze wyniki w nauce, co 
spowodowane jest obniżonymi aspiracjami, zaniżoną samooceną 
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i  słabą motywacją do podejmowania wysiłku (por. Kościelniak 
2013: 247–248; Tomasik 2004: 169). Dzieci obciążone chorobą 
sierocą prezentują szereg mechanizmów obronnych mających na 
celu załagodzenie jej przykrych skutków w  życiu codziennym. 
Do podstawowych należą: zaprzeczanie swojej trudnej sytuacji, 
ucieczka od sytuacji rzeczywistej w  świat marzeń o  idealnym 
domu i  idealnych rodzicach, kompensacja braku własnej rodzi-
ny poprzez pełne wejście w rolę dziecka rodziny zaprzyjaźnionej, 
wypieranie ze świadomości przykrych zdarzeń, regresja w zacho-
waniu itp. (por. Szewczuk 2003: 137–138).

Autorzy zajmujący się analizowaną problematyką coraz częściej 
wskazują także na subiektywne odczucie sieroctwa, które wystę-
puje we współczesnej rodzinie. Sieroctwo duchowe to subiektywny 
stan psychiczny dziecka lub zjawisko psychospołeczne, które po-
wstało w wyniku zawężenia opiekuńczej funkcji rodziny i zerwa-
nia więzi uczuciowo-rodzinnej. Zatem jest to reakcja dziecka na 
niezaspokojone przez rodziców potrzeby – głównie miłości, akcep-
tacji, psychicznego zrozumienia, więzi z najbliższymi oraz dialogu 
z  rodzicami. Sieroctwo duchowe zawiera trzy elementy struktu-
ralne, które są ze sobą sprzężone: poczucie braku akceptacji emo-
cjonalnej w rodzinie, poczucie braku zrozumienia przez rodziców 
oraz poczucie osamotnienia w rodzinie (por. Cudak 2014: 81–83). 
„Sieroctwo duchowe występuje też często samoistnie na tle braku 
zrozumienia i miłości w rodzinie, choć zaspokojone są biologicz-
ne i materialne potrzeby dziecka. Tego rodzaju sieroctwo można 
nazwać wewnętrznym poczuciem izolacji w rodzinie lub też siero-
ctwem emocjonalnym” (Cudak 2014: 83).

W literaturze występują nowe terminy dotyczące rodzajów 
sieroctwa, które powstały na skutek zmian społeczno-ekonomicz-
nych zachodzących w społeczeństwie. Należy do nich określenie 
s i e r o c t w o  m i g r a c y j n e, które dotyczy sytuacji dziecka, 
gdy rodzice czasowo lub na stałe przebywają za granicą w celach 
zarobkowych i  nie chcą lub nie mogą pełnić funkcji rodziciel-
skich, a ich dziecko pozostaje pod opieką innych osób lub insty-
tucji. Kolejnym terminem jest s i e r o c t w o  d e c y z y j n e, które 
powstaje w konsekwencji decyzji podejmowanych przez rodziców 
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dziecka (decyzja kobiety o posiadaniu dziecka bez ojca – rodziciel-
stwo monoparentalne, samotne macierzyństwo z  wyboru) lub/i 
przez organa administracji państwowej (decyzja sądu o  ograni-
czeniu/pozbawieniu władzy rodzicielskiej). Ponadto funkcjonują 
terminy: s i e r o c t w o  j a k o  s t a n  d u c h a, które obejmuje 
sytuacje, gdy występują zaburzone relacje między poszczególny-
mi członkami rodziny (np. unikanie kontaktu z dzieckiem); s i e -
r o c t w o  u t a j o n e  dotyczy „dzieci ulicy”, które pozbawione są 
opieki ze strony rodziców, dzieci pozostawione są same sobie, ich 
domem staje się ulica, czy podwórko. Wszystkie formy sieroctwa 
łączy fakt rzeczywistego braku opieki nad dzieckiem ze strony 
rodziców i zaburzone więzi dziecka z rodzicami. Stąd przyczyn 
tego faktu należy szukać przede wszystkim w  funkcjonowaniu 
środowiska rodzinnego (Gola 2013b).

Zakończenie

Podsumowując powyższe analizy, należy podkreślić, że „opie-
ka rodzinna ma niepowtarzalny walor, gdzie pierwotny, nieroze-
rwalny charakter więzi wraz z ciągłością opieki (od urodzenia do 
uzyskania samodzielności życiowej dziecka) nadaje jej specyficzny 
rys. Opieka rodzinna jest synonimem najkorzystniejszej i  opty-
malnej opieki, gdzie potrzeby dzieci są wyznacznikiem działań 
rodziców. Jest to jedyne środowisko opiekuńcze, w którym istnieje 
możliwość zaspokajania wielu potrzeb łącznie, zarówno material-
nych, jak też psychicznych czy biologicznych” (Biała 2006: 27). 
Musi zostać spełniony jednak warunek, że będzie to środowisko 
rodziny funkcjonalnej.

Terminologia: choroba sieroca; funkcje opiekuńcze; metody 
opieki; obyczaj opiekuńczy; opieka ludzka; opieka międzyludz-
ka; opieka rodzinna; opiekun; osamotnienie dziecięce; postawy 
opiekuńcze; potrzeba ludzka; rodzina dysfunkcjonalna, rodzina 
funkcjonalna, sieroctwo, sieroctwo decyzyjne; sieroctwo jako 
stan ducha; sieroctwo migracyjne; sieroctwo społeczne; sieroctwo 
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utajone, wychowanie opiekuńcze; wychowanie przez opiekę; 
wzorzec modelu opiekuna – wychowawcy.
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Streszczenie: Pojęcie opieki występuje w licznych aktach prawnych obo-
wiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Pojęcie to nie jest jednak w prze-
pisach poszczególnych aktów prawnych jednolicie rozumiane. W naukach 
prawnych wyróżnia się przede wszystkim następujące rodzaje opieki: opie-
kę społeczną (pomoc społeczną); opiekę faktyczną oraz opiekę prawną.

Słowa kluczowe: opieka, opieka prawna, pomoc społeczna, opieka 
faktyczna, piecza zastępcza, kuratela

Summary: The concept of care occurs in numerous legal acts in force in 
the Republic of Poland. This concept is not uniformly understood in the 
provisions of individual acts. The following types of care are distinguished 
in the legal sciences: social care (social assistance); actual care and legal care.

Keywords: care, legal care, social assistance, actual care, foster care, 
guardianship
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Wprowadzenie

Pojęcie opieki występuje w  licznych aktach prawnych obo-
wiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Jerzy Ignatowicz, wska-
zuje, iż opieka oznacza w  szczególności „dbałość o  osobę po-
trzebującą pomocy” (Ignatowicz 2000: 397). Zdaniem Tadeusza 
Smyczyńskiego opieka to „dbałość, troska i  ochrona udzielana 
określonej osobie lub (…) rodzinie” (Smyczyński 2014: 322). 
Pojęcie to nie jest jednak w  przepisach poszczególnych aktów 
prawnych jednolicie rozumiane. W naukach prawnych wyróżnia 
się przede wszystkim następujące rodzaje opieki: 
1) o p i e k ę  s p o ł e c z n ą  (p o m o c  s p o ł e c z n ą);
2) o p i e k ę  f a k t y c z n ą;
3) o p i e k ę  p r a w n ą. (Ignatowicz 2000: 397–398; Ignatowicz, 

Nazar 2010: 399–400; Haak, Haak-Trzuskawska 2017: 
art. 145: pkt I.A.1; Gajda 2015b: art. 145: pkt I.1; Smyczyński, 
Strzebińczyk 2011: § 57 pkt 1).

Opieka społeczna (pomoc społeczna)

O p i e k a  s p o ł e c z n a  oznacza system urządzeń socjal-
nych służących osobom, które własnymi siłami i środkami nie są 
w stanie zaspokoić swoich życiowych potrzeb (Ignatowicz, Nazar 
2010: 399). Na gruncie ustawodawstwa polskiego opieka społecz-
na jest tożsama z pomocą społeczną. Podstawowym aktem praw-
nym regulującym funkcjonowanie pomocy społecznej w porządku 
prawnym Rzeczpospolitej Polskiej jest Ustawa o pomocy społecz-
nej z dnia 12 marca 2004 roku (dalej: UoPS). Zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 1 UoPS „p o m o c  s p o ł e c z n a  jest i n -
s t y t u c j ą  p o l i t y k i  s p o ł e c z n e j  p a ń s t w a, mającą na 
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wyko-
rzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. Organizacja 
pomocy społecznej należy do o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i 
r z ą d o w e j  i   s a m o r z ą d o w e j, które zobowiązane są w tym 
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zakresie do współpracy na zasadzie partnerstwa z organizacjami 
społecznymi i  pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi 
Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi 
i prawnymi (art. 2 ust. 2 UoPS). Zgodnie z art. 16 ust. 1 UoPS 
na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach admi-
nistracji rządowej spoczywa obowiązek realizacji zadań pomocy 
społecznej. Gmina, powiat oraz podmioty, którym zlecono rea-
lizację zadań z  zakresu pomocy społecznej, nie mogą odmówić 
pomocy osobie, która jej potrzebuje, również w sytuacji istnienia 
po stronie osób fizycznych lub prawnych obowiązku zaspokajania 
niezbędnych potrzeb życiowych tej osoby (art. 16 ust. 2 i 3 UoPS).

Zgodnie z art. 3 UoPS podstawowym zadaniem pomocy spo-
łecznej jest obowiązek wspierania osób i  rodzin „w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb” i  umożli-
wienia im życia w  warunkach odpowiadających godności czło-
wieka. Organy pomocy społecznej mają obowiązek podejmować 
działania nakierowane na zapobieganie powstawaniu trudnych 
sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie prze-
zwyciężyć samodzielnie. W tym celu organy pomocy społecznej 
powinny podejmować działania zmierzające do życiowego usa-
modzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje na szereg okoliczności 
warunkujących udzielenie osobom i rodzinom pomocy społecznej 
(tzw. p o d s t a w y  u d z i e l e n i a  p o m o c y  s p o ł e c z n e j). 
Wśród nich wymienia się przede wszystkim:
1. ubóstwo;
2. sieroctwo;
3. bezdomność;
4. bezrobocie;
5. niepełnosprawność;
6. długotrwałą lub ciężką chorobę;
7. przemoc w rodzinie;
8. potrzebę ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowa-

dzenia gospodarstwa domowego;
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11.  trudności w integracji cudzoziemców;
12.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego;
13.  alkoholizm;
14.  narkomanię;
15.  zdarzenia losowe;
16.  sytuacje kryzysowe;
17.  klęski żywiołowe;
18.  klęski ekologiczne (art. 7 UoPS). 

W art. 15 UoPS ustawodawca wskazuje następujące formy po-
mocy społecznej:
1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń;
2. praca socjalna;
3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świad-

czenia z pomocy społecznej;
5. realizacja zadań wynikających z  rozeznanych potrzeb 

społecznych;
6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i  samopomocy 

w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ustawodawca w  art.  36 UoPS wyróżnia dwa rodzaje  

ś w i a d c z e ń  z   p o m o c y  s p o ł e c z n e j   –  świadczenia 
pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Ś w i a d c z e n i a 
p i e n i ę ż n e  mogą przybrać następującą postać:
1. zasiłek stały;
2. zasiłek okresowy;
3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki;
6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i  pokrycie wydatków 

związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców;
7. wynagrodzenie należne opiekunowi z  tytułu sprawowania 

opieki przyznane przez sąd.
Ś w i a d c z e n i a m i  n i e p i e n i ę ż n y m i  są:
1.  praca socjalna;
2.  bilet kredytowany;
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3.  składki na ubezpieczenie zdrowotne;
4.  składki na ubezpieczenia społeczne;
5.  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;
6.  sprawienie pogrzebu;
7.  poradnictwo specjalistyczne;
8.  interwencja kryzysowa;
9.  schronienie;
10.   posiłek;
11.   niezbędne ubranie;
12.   usługi opiekuńcze w  miejscu zamieszkania, w  ośrodkach 

wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
13.   specjalistyczne usługi opiekuńcze w  miejscu zamieszkania 

oraz w ośrodkach wsparcia;
14.   mieszkanie chronione;
15.   pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
16.   pomoc w  uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkanio-

wych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu 
zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie  – w  formie rze-
czowej dla osób usamodzielnianych.
Zgodnie z wytyczną z art. 3 UoPS rodzaj, forma oraz zakres 

udzielanej pomocy społecznej warunkowane są okolicznościami 
uzasadniającymi udzielenie pomocy.

B e n e f i c j e n t a m i  p o m o c y  s p o ł e c z n e j  udzielanej 
na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej są – zgodnie 
z  art.  5 UoPS  – następujące grupy podmiotów: obywatele pol-
scy mający miejsce zamieszkania i  przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcy mający miejsce zamiesz-
kania i  przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na 
pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 
Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody 
na pobyt tolerowany) oraz mający miejsce zamieszkania i  prze-
bywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele 
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo po-
bytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Ustawodawca w  ustawie o  pomocy społecznej wprowadził 
słowniczek pojęć występujących w jej przepisach i koniecznych do 
ich właściwej interpretacji (art. 6 UoPS). Wśród nich wymienić 
należy m.in. następujące określenia: jednostka organizacyjna po-
mocy społecznej; kontrakt socjalny; praca socjalna; rodzina; osoba 
samotna; osoba samotnie gospodarująca; osoba bezdomna. W ro-
zumieniu ustawy o pomocy społecznej j e d n o s t k ą  o r g a n i -
z a c y j n ą  p o m o c y  s p o ł e c z n e j  jest: regionalny ośrodek 
polityki społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośro-
dek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej, placówka spe-
cjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodek wsparcia 
i ośrodek interwencji kryzysowej (art. 6 pkt 5) UoPS). K o n t r a k t 
s o c j a l n y  to pisemna umowa zawarta z  osobą ubiegającą się 
o  pomoc, określająca uprawnienia i  zobowiązania stron umo-
wy w  ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających 
do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny 
(art.  6 pkt 6) UoPS). P r a c a  s o c j a l n a  oznacza działalność 
zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmac-
nianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społe-
czeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi (art.  6 pkt 12) 
UoPS). R o d z i n ę  tworzą osoby spokrewnione lub niespokrew-
nione pozostające w  faktycznym związku, wspólnie zamieszku-
jące i gospodarujące (art. 6 pkt 14) UoPS). O s o b ą  s a m o t n ą 
jest osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w  związku 
małżeńskim i nieposiadająca wstępnych ani zstępnych (art. 6 pkt 
9) UoPS). O s o b ą  s a m o t n i e  g o s p o d a r u j ą c ą  jest oso-
ba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe (art. 6 pkt 
10) UoPS). O s o b ą  b e z d o m n ą  jest osoba niezamieszkująca 
w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw 
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na 
pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także 
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osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na 
pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania 
(art. 6 pkt 9) UoPS).

Opieka faktyczna

O p i e k a  f a k t y c z n a  to zdaniem Henryka Haaka „rzeczy-
wiste (faktyczne) zajmowanie się sprawami osoby, która sama nie 
może tego czynić, i udzielanie jej pomocy (przyjęcie do mieszkania, 
łożenie na utrzymanie) bez prawnej ku temu podstawy” (Haak, 
Haak-Trzuskawska 2017: art. 145: pkt I.A. 1). Analogiczne rozu-
mienie opieki faktycznej prezentują Jerzy Ignatowicz oraz Janusz 
Gajda (Ignatowicz 2000: 398; Gajda 2015b: art.  145: pkt  I.1) 
Według T. Smyczyńskiego opieka faktyczna oznacza „rzeczywi-
stą troskę o majątkowe interesy innej osoby niemogącej prowadzić 
własnych spraw z powodu doraźnej przyczyny (choroba) albo któ-
ra ze względu na stałą nieporadność życiową z powodu wieku lub 
trwałej choroby wymaga stałej pieczy osoby trzeciej” (Smyczyński 
2014: 323).

Cechą charakterystyczną opieki faktycznej jest jej sprawowa-
nie w  okolicznościach braku tytułu prawnego zobowiązującego 
i upoważniającego do tego osobę świadczącą pomoc. J. Ignatowicz 
zwraca uwagę, iż opieka taka stanowi najczęściej „wyraz solidar-
ności między krewnymi lub przejaw działalności charytatywnej” 
(Ignatowicz, Nazar 2010: 400). Typowym przykładem sprawowa-
nia opieki faktycznej jest piecza dziadków nad wnukami lub pie-
cza sprawowana przez członków rodziny nad chorym krewnym. 

Pomimo tego, iż opieka faktyczna stanowi tylko pewien stan 
faktyczny, jednakże pociąga za sobą określone skutki prawne. 
Przede wszystkim stanowi ona jeden z  wypadków prowadze-
nia cudzych spraw bez zlecenia (Gajda 2015b: art. 145: pkt I.2; 
Smyczyński 2014: 323). Osoba podejmująca się opieki faktycznej 
zobowiązana jest – mocą art. 752 kodeksu cywilnego – działać na 
korzyść osoby, którą się opiekuje, oraz zgodnie z  jej prawdopo-
dobną wolą. Osoba taka powinna również zachować n a l e ż y t ą 
s t a r a n n o ś ć  p r z y  s p r a w o w a n i u  o p i e k i. Jeżeli osoba 
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sprawująca opiekę faktyczną poniesie w y d a t k i  w związku z jej 
sprawowaniem, może wystąpić z r o s z c z e n i e m  z w r o t n y m 
z ich tytułu – na podstawie art. 140 § 1 KRO – w przypadku skie-
rowania roszczenia przeciwko osobie zobowiązanej do alimentacji 
lub na podstawie art. 753 § 2 KC – w przypadku żądania zwro-
tu poniesionych wydatków z  majątku osoby, którą się opiekuje 
(Gajda 2015b: art. 145: pkt I.2).

Leszek Kociucki zwraca uwagę na coraz bardziej szczegó-
łową regulację instytucji opieki faktycznej w  przepisach prawa 
polskiego. Jako przykład aktów prawnych określających o p i e -
k u n a  f a k t y c z n e g o  oraz przyznających takiemu opiekunowi 
szereg kompetencji cywilnoprawnych w zakresie pieczy nad oso-
bą autor wymienia: Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (t.j. z dnia 8 czerwca 2017 r., 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1318); Ustawę o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku (t.j. z dnia 16 grudnia 2016 r., 
Dz.U. z 2017 r., poz. 125) oraz Ustawę o ochronie zdrowia psy-
chicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (t.j. z dnia 5 kwietnia 2017 
r., Dz.U. z 2017 r., poz. 882) (Kociucki 2017: lit. C pkt 14). Art. 3 
ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawie-
ra definicję opiekuna faktycznego. Zgodnie z powołanym przepi-
sem opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez obowiązku 
ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, 
stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga.

Opieka prawna

O p i e k a  p r a w n a  nie jest instytucją prawa rodzinnego. 
Stosunek prawny opieki należy do klasy stosunków cywilnopraw-
nych z  zakresu prawa osobowego. Opiekę prawną unormowa-
no w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, biorąc pod uwagę jej 
ogólny cel, jakim jest przede wszystkim ochrona nad małoletnim 
(Strzebińczyk 2011: 833–834).

Opieka prawna uregulowana została w  art.  145–177 
KRO.  Według Krystyny Gromek „opieka prawna jest to ści-
śle określona przez przepisy prawa forma ochrony interesów 



125Opieka w świetle ustawodawstwa polskiego i dokumentów  

osobistych i  majątkowych osoby wymagającej takiej ochro-
ny w  sferze stosunków prawnych; jest to zarazem stosunek 
prawny łączący opiekuna i  podopiecznego” (Gromek 2016:  
Tytuł III.1).

Organem uprawnionym do ustanowienia opieki jest zgodnie 
z art. 145 § 2 KRO wyłącznie s ą d  o p i e k u ń c z y. Ustanawia 
on opiekę prawną w każdej sytuacji, w której zaistnieje prawny 
ku temu powód. Sąd opiekuńczy działa w tych okolicznościach 
z urzędu.

Opieka prawna obejmuje dwie postacie:
1) opiekę nad małoletnim (art. 145–177 KRO);
2) opiekę nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175–177 KRO).

O p i e k a  n a d  m a ł o l e t n i m  stanowi formę pieczy nad 
małoletnim i jego majątkiem. Jest ona w swojej istocie surogatem 
władzy rodzicielskiej (Haak, Haak-Trzuskawska 2017: art.  145: 
pkt I.A.2). Zgodnie z art. 145 § 1 KRO opiekę ustanawia się dla 
małoletniego w  wypadkach przewidzianych w  Tytule II KRO, 
tzn. w następujących okolicznościach:
1) gdy rodzice dziecka nie żyją (art. 94 § 1 KRO);
2) gdy rodzice dziecka nie mają pełnej zdolności do czynności 

prawnych (art. 94 § 1 KRO);
3) gdy rodzice dziecka nie są znani (art. 94 § 3 KRO);
4) gdy władza rodzicielska została rodzicom zawieszona (art. 110 

§ 1 KRO);
5) gdy rodzice dziecka zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej 

(art. 111 § 1 i 1a KRO).
W sytuacji, w której dziecko ma choć jednego z rodziców, któ-

remu przysługuje władza rodzicielska, nie ustanawia się nad nim 
opieki prawnej.

Zgodnie z art. 13 § 2 kodeksu cywilnego (dalej: KC) opiekę 
ustanawia się dla pełnoletniej osoby ubezwłasnowolnionej całko-
wicie. Stosownie do art.  13 § 1 KC o s o b ą  u b e z w ł a s n o -
w o l n i o n ą  c a ł k o w i c i e  może być osoba, która „wskutek 
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego ro-
dzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub nar-
komanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”.
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H. Haak, odwołując się do poglądu Stanisławy Kalus, wska-
zuje na następujące cele opieki nad ubezwłasnowolnionym całko-
wicie: 1) troska o zaspokajanie jego potrzeb życiowych; 2) troska 
o jego prawidłowe leczenie; 3) troska o jego majątek (Haak, Haak-
Trzuskawska 2017: art. 145: pkt I.A.2).

K. Gromek wskazuje tzw. p r z e w o d n i e  z a s a d y  p r a w a 
o p i e k u ń c z e g o  (opieki). Według autorki są nimi:

1) dobro podopiecznego – prymat interesu podopiecznego nad 
interesem opiekuna;

2) interes społeczny – opieka powinna być sprawowana zgodnie 
z ogólnie przyjętymi w społeczeństwie normami moralnymi, 
zasadami etyki, w tym z zasadami współżycia społecznego;

3) wyłącznej kompetencji sądu opiekuńczego w sprawach opie-
ki – jest to sąd rodzinny, czyli Wydział Rodzinny i Nieletnich 
Sądu Rejonowego;

4) powszechność opieki  – dostępność dla wszystkich 
potrzebujących;

5) oficjalność działania sądu opiekuńczego (działanie z urzędu) 
i na wniosek o zezwolenie;

6) działanie w stosunku do każdego podopiecznego tylko przez 
jednego opiekuna prawnego z  wyjątkiem opieki prawnej 
sprawowanej wspólnie:

a) przez oboje małżonków (nad ich wspólnym dzieckiem) oraz
b) przez jednego opiekuna nad kilkoma osobami (jeżeli nie wy-

stępuje sprzeczność interesów podopiecznych);
7) wydawanie zarządzeń ochronnych poprzedzających opiekę 

prawną (jeżeli wymaga tego dobro osoby oczekującej na obję-
cie opieką ze względów osobistych lub majątkowych do czasu 
ustanowienia opiekuna);

8) wskazania preferencyjne na opiekuna prawnego po stronie 
rodziców małoletniego oraz priorytet dla krewnych kandyda-
ta na podopiecznego;

9) odpłatności opieki i zwrotu kosztów;
10)   obowiązek informowania przez opiekuna – rodziców mało-

letniego podopiecznego o ważniejszych sprawach osobistych 
lub majątkowych dziecka (Gromek 2016: Tytuł III.2).
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Opieka a piecza

Piecza nad dzieckiem jako element składowy  
władzy rodzicielskiej

Obok pojęcia opieki w  licznych aktach prawnych ustawo-
dawca posługuje się pojęciem pieczy. Z pojęciem tym spotykamy 
się przede wszystkim na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego. W przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
piecza – zgodnie z art. 95 KRO – stanowi element składowy wła-
dzy rodzicielskiej i rozumiana jest przede wszystkim jako „piecza 
nad osobą dziecka” oraz „piecza nad majątkiem dziecka” (zarząd 
majątkiem dziecka). Piecza nad osobą dziecka została uregulowana 
szczegółowo w art. 95, 96 i 100 KRO, zaś zarząd majątkiem dzie-
cka – w art. 101–105 KRO.

Zdaniem K. Gromek piecza (nad osobą dziecka) w szerokim 
ujęciu obejmuje obowiązek i  prawo rodziców wychowywania 
dziecka, natomiast piecza (nad majątkiem dziecka) obejmuje do-
konywanie z należytą starannością czynności faktycznych, praw-
nych i procesowych w zakresie zwykłego zarządu oraz przekro-
czenia zakresu zwykłego zarządu majątkiem dziecka (Gromek 
2016: pkt I.1).

Wśród czynności z  zakresu pieczy nad osobą dziecka Jacek 
Ignaczewski wymienia: wychowanie dziecka, kierowanie dzie-
ckiem, troskę o  bezpieczeństwo dziecka, wybór imienia dla 
dziecka, zapewnienie dziecku warunków należytej egzystencji 
(Ignaczewski 2015: 4).

Zdaniem J. Gajdy piecza obejmuje „całokształt starań o  spra-
wy osobiste dziecka”, w tym przede wszystkim dbałość o należyte 
wychowanie dziecka, ochronę dziecka przed niebezpieczeństwami, 
zapewnienie dziecku warunków szczęśliwego dzieciństwa, troskę 
o prawidłowy rozwój osobowości dziecka (Gajda 2015a: art.  96: 
pkt I.1). Zdaniem autora w zakresie pieczy rodziców nad osobą 
dziecka należy – zgodnie z art. 96 § 1 KRO, wyróżnić dwa ich 
obowiązki, tj. o b o w i ą z e k  w y c h o w a n i a  d z i e c k a  oraz 
k i e r o w a n i a  n i m. J.  Gajda, powołując pogląd Krzysztofa 
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Jagielskiego, podkreśla jednak, że te dwa elementy nie wyczerpu-
ją pojęcia pieczy nad osobą dziecka. Obok nich wymienić należy 
również t r o s k ę  r o d z i c ó w  o   z a p e w n i e n i e  d z i e c k u 
o d p o w i e d n i c h  w a r u n k ó w  e g z y s t e n c j i  oraz t r o s k ę 
o   b e z p i e c z e ń s t w o  d z i e c k a  (Jagielski 1963: 124).

Jerzy Strzebińczyk uznaje pieczę nad dzieckiem za „nadrzęd-
ną, zbiorczą kategorię, obejmującą wszystkie podstawowe ele-
menty osobowe władzy rodzicielskiej”. Zdaniem autora p i e c z a 
n a d  d z i e c k i e m  obejmuje:

s t a r a n i a  r o d z i c ó w  o samą osobę dziecka oraz o środowisko, 
w którym ono przebywa. Starania o osobę dziecka można z kolei 
ujmować w aspekcie fizycznym (cielesnym), określanym mianem 
t r o s k i, a  także psychicznym, pod którym należy rozumieć 
p r o c e s  w y c h o w y w a n i a  d z i e c k a. Starania o  środowi-
sko dziecka dotyczą zarówno materialnych warunków egzystencji 
(troska o  środowisko materialne), jak i  środowiska w  znaczeniu 
psychicznym. Ta ostatnia sfera realizowana jest poprzez k i e r o -
w a n i e  d z i e c k i e m  (Strzebińczyk 2011: par. 30).

Jerzy Słyk przywołuje zaprezentowany przez Tomasza Soko-
łowskiego podział składników pieczy nad osobą dziecka na:

1) w y c h o w a n i e, tj. osobiste kształtowanie osobowości dzie-
cka, jego postaw emocjonalnych i predyspozycji intelektualnych, 
2) k i e r o w a n i e, rozumiane jako określanie miejsca pobytu 
dziecka, nadzorowanie trybu jego życia, decydowanie o uczest-
nictwie dziecka w środowiskach pozarodzinnych, dobór i kon-
trola informacji, 3) t r o s k ę  o   ś r o d o w i s k o  m a t e r i a l n e 
d z i e c k a, 4) t r o s k ę  o   o s o b ę  d z i e c k a  w   a s p e k c i e 
f i z y c z n y m, 5) k o o r d y n a c j ę  f i z y c z n e j  i   u m y s ł o -
w e j  s p r a w n o ś c i  d z i e c k a  (Słyk 2017a: lit. A pkt. II.6). 

Piecza zastępcza

Szczególnym rodzajem pieczy ujętym w  odrębną instytucję 
prawa rodzinnego jest p i e c z a  z a s t ę p c z a. Spotykamy się z nią 
przede wszystkim na gruncie przepisów Konwencji ONZ o pra-
wach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, Ustawy o wspieraniu 
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rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku 
(dalej: UoWRiSPZ) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Konwencja ONZ o prawach dziecka w art.  20 wyraża skie-
rowany do Państw-Stron Konwencji obowiązek zapewnienia 
dziecku o p i e k i  z a s t ę p c z e j  w sytuacji pozbawienia dziecka 
(czasowo lub na stałe) środowiska rodzinnego lub konieczności 
umieszczenia dziecka ze względu na jego dobro – poza środowi-
skiem rodzinnym. Rodzaje oraz sposób organizacji opieki zastęp-
czej normuje ustawodawstwo wewnętrzne państw. W przypad-
ku Rzeczpospolitej Polskiej przepisy dotyczące funkcjonowania 
opieki zastępczej, nazwanej przez ustawodawcę polskiego pieczą 
zastępczą, reguluje przede wszystkim Ustawa o  wspieraniu ro-
dziny i  systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku. 
Podstawowe zasady określające charakter pieczy zastępczej zosta-
ły natomiast ujęte w przepisy art. 112.1–112.8 KRO. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 UoWRiSPZ „s y -
s t e m  p i e c z y  z a s t ę p c z e j  to zespół osób, instytucji i dzia-
łań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania 
dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wy-
chowania przez rodziców”. Zdaniem Marka Rączki system pie-
czy zastępczej to „całokształt działań realizowanych przez różne 
osoby, jak również instytucje, których zadaniem jest wspieranie 
rodziny i  systemu pieczy zastępczej. Takimi osobami mogą być 
asystenci, koordynatorzy, specjaliści, pracownicy socjalni i każdy, 
kto realizuje zadania wspierające” (Rączka 2017: art. 2).

J e d n o s t k a m i  o r g a n i z a c y j n y m i  s y s t e m u  p i e -
c z y  z a s t ę p c z e j  są – zgodnie z art. 2 ust. 3 UoWRiSPZ:
1. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej;

2. placówki wsparcia dziennego;
3. organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;
4. placówki opiekuńczo-wychowawcze;
5. regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;
6. interwencyjne ośrodki preadopcyjne;
7. ośrodki adopcyjne;
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8. podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspiera-
nia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zgodnie z  art.  34 UoWRiSPZ piecza zastępcza może być 

sprawowana wyłącznie w  f o r m i e  r o d z i n n e j  a l b o  i n -
s t y t u c j o n a l n e j  (z a k ł a d o w e j).

F o r m y  r o d z i n n e j  p i e c z y  z a s t ę p c z e j  określa 
art. 39 ust. 1 ustawy. Są nimi:
1) rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, 

w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i za-
wodowa specjalistyczna;

2) rodzinny dom dziecka.
F o r m y  i n s t y t u c j o n a l n e j  p i e c z y  z a s t ę p c z e j 

określa art. 93 ust. 1 ustawy. Są nimi:
1) placówki opiekuńczo-wychowawcze;
2) regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;
3) interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

W art.  101 UoWRiSPZ ustawodawca wskazał następujące 
t y p y  p l a c ó w e k  o p i e k u ń c z o - w y c h o w a w c z y c h: 
1) placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego;
2) placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego;
3) placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno- 

-terapeutycznego;
4) placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego.

Przesłanką uzasadniającą umieszczenie dziecka w  pieczy 
zastępczej jest, zgodnie z  art.  32 UoWRiSPZ, niemożność za-
pewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę 
zastępczą funkcjonującą w  polskim porządku prawnym okre-
ślają następujące zasady ujęte w  przepisy kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego:
1) zasada subsydiarności pieczy zastępczej (art. 112.3 KRO);
2) zasada tymczasowości pieczy zastępczej (art. 112.4 KRO);
3) zasada nierozdzielania rodzeństwa (art. 112.8 KRO);
4)  zasada prymatu rodzinnej pieczy zastępczej nad pieczą insty-

tucjonalną (art. 112.7 KRO). 
Z a s a d a  s u b s y d i a r n o ś c i  p i e c z y  z a s t ę p c z e j 

(art. 112.3 KRO) oznacza, że umieszczenie dziecka w  pieczy 
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zastępczej powinno być rozwiązaniem o s t a t e c z n y m, tzn. za-
sadniczo może nastąpić tylko wtedy, gdy zastosowane wcześ-
niej środki kodeksowe oraz formy pomocy rodzicom dziecka nie 
usunęły stanu zagrożenia dobra dziecka. Wyjątkiem od tej zasa-
dy jest sytuacja konieczności niezwłocznego zapewnienia dzie-
cku pieczy zastępczej w okolicznościach poważnego zagrożenia 
życia lub zdrowia dziecka. W § 2 art. 112.3 KRO ustawodawca 
ustanowił równolegle zakaz umieszczania dziecka w pieczy za-
stępczej wyłącznie z powodu ubóstwa rodziców i wbrew ich woli 
(Słyk 2017b: I).

Z a s a d a  t y m c z a s o w o ś c i  p i e c z y  z a s t ę p c z e j  (art. 
112.4 KRO) oznacza, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 
powinno być rozwiązaniem c z a s o w y m,  tzn. dziecko powinno 
przebywać w  pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków 
umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go 
w rodzinie przysposabiającej. Podstawowym celem pieczy zastęp-
czej jest bowiem zapewnienie dziecku powrotu do naturalnego 
i stabilnego środowiska rodzinnego (Słyk 2017c: I).

Z a s a d a  n i e r o z d z i e l a n i a  r o d z e ń s t w a  (art. 112.8 
KRO) oznacza, że w  przypadku umieszczenia rodzeństwa 
w  pieczy zastępczej nie powinno dochodzić do jego rozdziele-
nia. Wyjątek od tej zasady dotyczy wyłącznie sytuacji, w której 
rozdzielenie rodzeństwa konieczne jest dla dobra dziecka (Słyk 
2017e: I).

Z a s a d a  p r y m a t u  r o d z i n n e j  p i e c z y  z a s t ę p c z e j 
n a d  p i e c z ą  i n s t y t u c j o n a l n ą  (art. 112.7 KRO) oznacza 
preferencję rodzinnych form pieczy zastępczej, dopuszczając moż-
liwość umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
tylko w okolicznościach braku możliwości umieszczenia dziecka 
w rodzinnej pieczy zastępczej lub gdy z innych ważnych wzglę-
dów nie jest to zasadne. Preferencja ta wynika z przeświadcze-
nia o wyższości rodzinnych form pieczy zastępczej nad formami 
instytucjonalnymi. Umieszczenie dziecka w środowisku możliwie 
zbliżonym do rodziny naturalnej uznaje się powszechnie za naj-
korzystniejsze dla dziecka (Słyk 2017d: I).
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Kuratela

W art.  178–184 KRO uregulowana została i n s t y t u c j a 
p r a w a  c y w i l n e g o  (p r a w a  o s o b o w e g o) zbliżona do in-
stytucji opieki prawnej, jaką jest kuratela. Według definicji zapro-
ponowanej przez H. Haaka:

K u r a t e l a  p r a w n a  stanowi prawną formę częściowej i ogra-
niczonej czasowo pieczy nad określoną osobą lub nad jej mająt-
kiem, przy czym taką osobą jest ta, która sama  – w  oznaczo-
nym zakresie i przez określony czas, z przyczyn faktycznych lub 
prawnych – nie może zajmować się swoimi sprawami. Kuratela 
prawna jest sprawowana na podstawie tytułu prawnego wydane-
go przez organ państwowy (którym nie zawsze jest sąd opiekuń-
czy). (…) Przez ustanowienie kurateli następuje wprowadzenie 
na pewien czas częściowo nowego systemu pieczy nad określo-
ną osobą lub jej majątkiem (Haak, Haak-Trzuskawska 2017: 
art. 178: pkt I.A.1).

Kuratela stanowi instytucję zbliżoną do opieki ze wzglę-
du na zasadnicze zadanie obu instytucji, jakim jest roztoczenie 
pieczy nad osobą lub jej majątkiem, która z przyczyn prawnych 
lub faktycznych nie może samodzielnie prowadzić swoich spraw 
(Ignatowicz 2000: 420). Między oboma instytucjami zachodzą 
jednak równolegle poważne różnice. Po pierwsze, opieka prawna 
zapewnia osobie objętej opieką pieczę nad całokształtem osobi-
stych i majątkowych spraw tej osoby, kuratela natomiast zabez-
piecza interesy osoby zasadniczo w ograniczonym zakresie oraz 
dotyczy z  reguły ochrony interesów majątkowych osoby objętej 
kuratelą. Po drugie, opieka ma za zadanie troskę o interesy pupila, 
kuratela może być ustanowiona również w interesie ogólnym lub 
innej osoby. Po trzecie, opieka służy wyłącznie ochronie osoby fi-
zycznej, kuratelę można ustanowić również dla osoby prawnej. Po 
czwarte, opieka ma charakter trwały, kuratela – zasadniczo przej-
ściowy (Ignatowicz 2000: 420–421; Gajda 2015c: art. 178: I.1–3)

Zgodnie z art. 178 § 1 KRO kuratora ustanawia się w wypad-
kach przewidzianych w ustawie. J. Gajda wymienia m.in. nastę-
pujące k a t e g o r i e  k u r a t o r ó w:
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1)  kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo;
2)  kurator dla dziecka poczętego;
3)  kurator dla osoby niepełnosprawnej;
4)  kurator dla osoby nieobecnej;
5)   kurator zastępujący przedstawiciela ustawowego w  sytuacji, 

gdy ten ostatni nie może działać;
6)  kurator do zarządu majątkiem;
7)  kurator w sprawach o prawa stanu;
8)  kurator procesowy;
9)  kurator osoby prawnej;
10)  kurator rejestrowy;
11)  kurator spadku (Gajda 2015c: art. 178: pkt V).

Terminologia: beneficjenci pomocy społecznej; instytucjonal-
na piecza zastępcza; jednostka organizacyjna pomocy społecznej; 
jednostki organizacyjne systemu pieczy zastępczej;  kontrakt so-
cjalny; kuratela prawna; kurator; opieka faktyczna; opieka nad 
małoletnim; opieka prawna; opieka społeczna (pomoc społecz-
na); opiekun faktyczny; osoba bezdomna; osoba samotna; osoba 
samotnie gospodarująca; osoba ubezwłasnowolniona całkowicie; 
piecza zastępcza; podstawy udzielenia pomocy społecznej; praca 
socjalna; prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; rodzina; ro-
dzinna piecza zastępcza; sąd opiekuńczy; świadczenia z pomocy 
społecznej (świadczenia pieniężne; świadczenia niepieniężne).
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Wychowanie w rodzinie

Upbringing in the Family

Streszczenie: Rodzina, mimo dokonujących się zmian w jej strukturze 
i funkcjonowaniu, nadal pozostaje pierwszym i najważniejszym środowi-
skiem życia i  rozwoju najmłodszego pokolenia. Celem artykułu jest na-
ukowy namysł nad procesem wychowania rodzinnego w kontekście jego 
specyfiki, celów i  zasad oraz podmiotów wychowania: rodziców i  dzieci 
z uwzględnieniem współczesnych zmian społeczno-kulturowych.

Słowa kluczowe: wychowanie rodzinne, modele wychowania, meto-
dy wychowania, zasady wychowania, błąd w wychowaniu, rodzic, dziecko, 
rodzicielstwo, macierzyństwo i ojcostwo

Summary: Despite changes in its structure and functioning, the family 
remains the primary and most important environment for the life and de-
velopment of the youngest generation. The aim of this article is to study the 
process of parenting in the context of its specifics, objectives and principles 
as well as its actors: parents and children, taking into account contempo-
rary socio-cultural changes.

Keywords: upbringing in family, models of upbringing, methods of up-
bringing, principles of upbringing, a failure in upbringing, parent, child, 
parenthood/parenting, motherhood, fatherhood
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Wprowadzenie

Wychowanie jest podstawowym pojęciem i  przedmiotem 
badań pedagogiki. „Wychowanie nie jest (…) terminem neutral-
nym, ale obciążonym treścią historyczną, społeczną, filozoficzną 
i psychologiczną. Poprzestanie na formalnej analizie tego feno-
menu prędzej czy później musi zostać odniesione do jego treści, 
a więc nadawanych mu znaczeń” (Śliwerski 2007b: 26). Dlatego 
mimo wielowiekowej tradycji wychowawczej i osiągnięciom na-
ukowym dokonanym w  obszarze pedagogiki, nadal występuje 
wieloznaczność tego fundamentalnego dla pedagogiki pojęcia 
oraz nadal budzi ono wiele kontrowersji. Jednak teoretycy wycho-
wania wskazują na kryteria, które pomagają porządkować zaso-
by wiedzy naukowej dotyczące wychowania jako rzeczywistości 
pedagogicznej (por. Opozda 2012: 70, 72). W tej perspektywie 
w artykule zostanie przedstawiony naukowy namysł nad proce-
sem wychowania, ale przede wszystkim wychowania rodzinne-
go (zgodnie z  przyjętym tytułem) w  kontekście jego specyfiki, 
celów i  zasad oraz podmiotów wychowania: rodziców i  dzieci 
z uwzględnieniem współczesnych zmian społeczno-kulturowych.

Wychowanie – wyjaśnienia terminologiczne

Odnosząc się do pierwotnego znaczenia wychowania w języ-
ku polskim, należy wskazać, że oznaczało ono utrzymanie kogoś 
poprzez dostarczenie mu środków do życia. Starożytni Grecy dla 
uchwycenia całościowych zabiegów i czynności związanych z wy-
chowaniem używali określenia „pedagogia” (gr. pais – chłopiec, 
dziecko; ago – prowadzę). Sofiści (V i IV w. p.n.e.) wprowadzili 
określenie paideia, które obejmowało czynności związane z wy-
kształceniem jednostki w  zakresie retoryki, gramatyki i  dialek-
tyki, co umożliwiało wprowadzenie wychowanka w  świat kul-
tury i w cywilizację. Wiek XIX stał się czasem, gdy wychowaniu 
przypisywano określenia wywodzące się z  łacińskiego słowa e-
-dúcâre, czyli ‘wyciąganie, wydobywanie, prowadzenie czegoś ku 
górze’ (Kunowski 1981), przy czym w znaczeniu etymologicznym 
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wychowanie odnosi się także do łacińskich określeń educare  – 
‘opiekować się młodszą istotą, karmić, chować, pielęgnować, 
dbać o zdrowie’ oraz edocére – ‘uczyć, nauczać, wyuczać, kształcić 
władze poznawcze, ugruntować wiedzę’. Stąd w języku polskim 
zdarza się, że terminy: edukacja, kształcenie, wychowanie są uży-
wane zamiennie. Lecz nie są one tożsame (Izdebska 2015).

Fenomen wychowania może być wyjaśniany w  różnych per-
spektywach. Jedna z nich obejmuje analizy socjologiczne, norma-
tywne, psychologiczne i  eklektyczne, które wyznaczają główne 
orientacje badawcze w  teoriach wychowania (Śliwerski 2004). 
Inna perspektywa, dotycząca opisu i  rozumienia rzeczywistości 
wychowania, wskazuje, biorąc pod uwagę szeroką panoramę za-
gadnień w tym obszarze, na następujące podejścia do wychowa-
nia: humanistyczne (odwołujące się przede wszystkim do praxis); 
empiryczne (akcent położony na uwarunkowania, metody i tech-
niki skutecznego działania z zachowaniem aksjologicznej neutral-
ności); normatywne (istotą są wartości, normy, zasady); krytyczne 
(akcentowana emancypacyjna rola wychowania); strukturalistycz-
ne i poststrukturalistyczne (wychowanie osadzone w strukturach 
społeczności, kultury, biologii i  świadomości); konstruktywi-
styczne (akcentuje się subiektywizm, jednostka konstruuje swój 
własny obraz rzeczywistości w inny sposób); refleksyjne (źródłem 
i podstawą refleksji jest codzienne doświadczenie i praktyka ży-
cia) (por. Opozda 2012: 72–73).

W związku z szerokim spektrum problematyki wychowania, 
wyróżnia się także ujęcie szerokie i wąskie. W ujęciu szerokim 
proces wychowania obejmuje wszelkie oddziaływania na jednost-
kę, które wpływają na jej zachowanie, postawy i wartości. W tej 
perspektywie komponentami wychowania są zarówno oddzia-
ływania celowe, jak i  przypadkowe, spontaniczne i  niezorgani-
zowane. Obejmuje ono w  tym zakresie także opiekę nad dzie-
ckiem, działania profilaktyczne i  chroniące przed zagrożeniem. 
Natomiast w  ujęciu wąskim wychowanie obejmuje zorganizo-
wany zespół działań podejmowanych przez wychowawcę w celu 
pożądanych i trwałych zmian osobowości wychowanka (Nowak 
2008; Izdebska 2015).
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We współczesnej pedagogice zwraca się uwagę na typologię 
procesów wychowania zaproponowaną przez Roberta Kwaśnicę 
(1987, zob. Śliwerski 2015) w perspektywie dwóch racjonalności: 
adaptacyjnej i emancypacyjnej. Wychowanie adaptacyjne polega 
na kształtowaniu wychowanków „według pożądanych i akcepto-
wanych społecznie wzorów osobowych, przyjętych z góry modeli 
osobowości, urabianiu określonych cech i sposobów postępowa-
nia. Celem wychowania jest rozwój rozumiany jako adaptacja do 
zastanych warunków życia” (Nowak-Dziemianowicz 2006: 110). 
Natomiast wychowanie emancypacyjne jest ujmowane jako „or-
ganizowanie warunków do rozwoju człowieka (…) rozumiane-
go jako samorealizacja i  samourzeczywistnianie się możliwości 
jednostki. Rozwój jest tu rozumiany jako wartość moralna, która 
może się urzeczywistniać przy wspomagającym, życzliwym, na-
stawionym na oferowanie pomocy kontakcie wychowanka i wy-
chowawcy (…)” (Nowak-Dziemianowicz 2006: 110). Jeszcze inna 
analiza procesów wychowania dotyczy trzech ideologii: roman-
tycznej (celem wychowania jest samoaktualizacja, autonomicz-
ność, tożsamość); transmisji kultury (cele wychowania dotyczą 
zachowania i  funkcjonowania zewnętrznego jednostki, stymu-
lowania jej aktywności), progresywnej (celem jest pomoc wy-
chowankowi w osiąganiu coraz to wyższych stadiów w zakresie 
rozwoju poznawczego, moralnego i społecznego) (por. Śliwerski 
2015: 36–37).

Opisując proces wychowania, według Jadwigi Izdebskiej 
(2015), należy podkreślić następujące aspekty, które wskazują na 
jego istotę:
1. Wychowanie jest relacją między dwoma podmiotami (bezpo-

średnią i pośrednią); ma służyć dziecku; „transmisja wpływów 
wychowawczych zachodzi w ramach relacji interpersonalnych, 
a więc wymaga zawsze interakcji społecznych, procesów ko-
munikacji interpersonalnej i  zaistnienia więzi emocjonalnej. 
Wówczas siła oddziaływań wyraźnie wzrasta, a ich efektyw-
ność zyskuje na trwałości” (Opozda 2012: 175).

2. Wskazuje na jakość osób biorących udział w tym procesie: wy-
chowawca  – osoba odpowiedzialna za wychowanie, dziecko 
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(wychowanek) przejawiające zaufanie do wychowawcy, ważna 
jest akceptacja relacji przez wszystkie podmioty.

3. Wychowanie jest procesem dynamicznym: ciągle zmieniającą 
się i współtworzoną przez podmioty relacją.
Z kolei Mieczysław Łobocki (1999), w odniesieniu do analiz 

prowadzonych wokół wychowania, wyróżnił cechy aktywności 
wychowawczej, do których zaliczył: procesualność, która wiąże 
się z czasem trwania, dynamizmem i zmiennością – wychowanie 
traktowane jest jako proces oddziaływań osoby dorosłej na dzie-
cko; długotrwałość, gdyż wychowanie dokonuje się przez wiele 
lat; złożoność i relatywność, ponieważ zależy od wielu środowisk 
oraz innych czynników o  różnym charakterze i  zależnościach, 
które modyfikują wychowanie; interakcyjność, gdyż wychowanie 
dokonuje się w kolejnych aktach interakcji opartych na komuni-
kacji interpersonalnej oraz na zasadzie sprzężeń zwrotnych (dwu-
kierunkowość wpływów); intencjonalność i świadomość, bo auto-
rem wychowania jest osoba dorosła, która w sposób celowy kieruje 
działalnością dziecka, wspierając jego rozwój; celowość, ponieważ 
podejmowane działania wychowawcze mają charakter teliczny, za 
cel nadrzędny przyjmuje się wspieranie rozwoju dziecka „poprzez 
tworzenie warunków i sytuacji umożliwiających budowanie przez 
niego własnego świata wewnętrznego, poznawania i rozumienia 
świata, pozyskiwania umiejętności dokonywania wyborów, po-
dejmowania decyzji, komunikowania się z innymi, przyjmowania 
określonego systemu wartości (…)” (Izdebska 2015: 179); duali-
styczny charakter celów wychowania wiąże się z celami bliskimi 
(wynikającymi z codziennych sytuacji), w obrębie których wystę-
puje większa zmienność, oraz z celami dalekimi (ukierunkowany-
mi na trwałe efekty wychowawcze), bardziej stabilnymi, co wy-
maga synchronicznego realizowania zadań związanych z sytuacją 
„tu i teraz” oraz w perspektywie długoterminowej; cele mogą po-
jawiać się też w czasie trwania procesu wychowania, nie wszystkie 
muszą być zdefiniowane na początku tego procesu (Bakiera 2013). 

Podstawowymi elementami wychowania są: wychowawca (ro-
dzic, nauczyciel), wychowanek (syn, córka, uczeń) i sytuacja wy-
chowawcza (kształtowana i  wyznaczana przez zbiór warunków 



142 Anna Błasiak

społecznych, kulturowych, przyrodniczych, przez wychowanka 
i wychowawcę oraz relację między nimi oraz transcendencję) (por. 
Izdebska 2015: 185, 187).

W perspektywie oddziaływań wychowawczych, uwzględnia-
jąc różnice w relacjach między dorosłym a dzieckiem, wyróżnione 
zostały m o d e l e  w y c h o w a n i a, które stanowią swoistą wy-
padkową sposobu oddziaływania wychowawczego wychowawcy na 
dziecko. Bogusław Śliwerski (2007b: 102–104) wskazał w tym za-
kresie na: model „adultystyczny” (dziecko traktowane jest jako istota 
niedojrzała i niegotowa do samodzielnego decydowania, wychowa-
nie opiera się na przymusie, posłuszeństwie i poleceniach); model 
izonomii relacji dziecka z  dorosłym (relacja wymienna między 
osobami, które mogą być dla siebie autorytetami; dziecko chce być 
takim samym człowiekiem jak dorosły) oraz model autonomiczny 
relacji dziecko – dorosły (samowychowania, autosocjalizacji dzie-
cka – wskazuje, iż dziecko to suwerenny podmiot, tak jak dorosły, 
ale w innym wymiarze i zakresie). Inna typologia, zaproponowana 
przez Zofię Frączek (2011), odnosząca się także do wychowania 
rodzinnego, wyróżnia model humanistyczny, gdzie uwzględnia się 
podmiotowość wszystkich członków, zakłada się samorealizację, 
więź i wspólnotę działań, oraz model tradycyjny (asymetryczny), 
gdzie dziecko stanowi raczej przedmiot oddziaływań wychowaw-
czych, często i  manipulacji. Z  kolei Andrzej Olubiński (2001) 
opracował klasyfikację dotyczącą modeli wychowania w rodzinie, 
gdzie wskazał na model kreatywno-demokratyczny (istotą jest wy-
chowanie partnerskie, egalitarne, demokratyczne), model liberalny 
(pozostawienie dziecku całkowitej swobody), model autokratyczny 
(wychowanie konserwatywne, oparte na autorytecie przemocy lub 
pedantyzmu), niekonsekwentny (brak oddziaływań wychowaw-
czych rodziców, brak stabilizacji i stałości emocjonalnej).

Specyfika wychowania rodzinnego

Wychowanie, będące dynamicznym i  złożonym procesem, 
dotyczy wyłącznie człowieka. Gdy pojawia się on na świecie, wy-
maga opieki i troski ze strony innych, przede wszystkim rodziców 
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(por. Błasiak 2012: 65). „Rodzina w sposób najpełniejszy odpo-
wiada na potrzeby rozwojowe i jest w stanie dostarczyć wszystkich 
niezbędnych stymulacji. Tego nie zapewni żadna inna instytucja” 
(Wilk 2002: 50). Rodzina i dokonujące się w niej w y c h o w a -
n i e  r o d z i n n e  dają początek (inicjacyjny charakter wychowa-
nia), tworzą trwałe fundamenty na całe życie, ponieważ rodzice 
zaczynają oddziaływać na dziecko w  najwcześniejszym okresie 
jego życia, gdy jest ono najbardziej podatne na wpływy. Ponadto 
oddziaływania wychowawcze rodziców są systematyczne, częste 
i długotrwałe, ponieważ jednostka związana jest z  rodziną nie-
mal przez całe życie. Co ważne, oparte są one na emocjonalnych 
powiązaniach – więziach, które pogłębiają się ze względu na pro-
ces zaspokajania potrzeb. A to zwiększa skuteczność i  siłę tych 
wpływów (por. Biała 2006: 13) i czyni wychowanie rodzinne wy-
jątkowym i trwałym. Doświadczenia dziecka nabyte w rodzinie 
wywierają istotny wpływ na jego zachowanie i postawy, gdyż jako 
najwcześniejsze pozostawiają one najgłębsze i najbardziej rozległe 
ślady w osobowości. Inne środowiska są wtórne, mają znaczenie 
drugorzędne, ponieważ cechy wcześniej nabyte trudniej ulegają 
modyfikacjom niż cechy nabyte w późniejszych okresach życiach 
(por. Ryś 1999: 148).

W pedagogice funkcjonują różne terminy synonimiczne do-
tyczące wychowania dokonującego się w  obrębie rodziny: w y -
c h o w a n i e  w   r o d z i n i e, w y c h o w a n i e  r o d z i n n e, 
w y c h o w a n i e  d o m o w e, w y c h o w a n i e  w   k r ę g u  r o -
d z i n n y m. Ponadto trzeba wskazać, że wychowanie rodzinne 
stanowi przedmiot refleksji i  badań pedagogiki rodziny (Janke 
2007: 94, 95).

W y c h o w a n i e  w   r o d z i n i e  „obejmuje cały obszar dzia-
łań mających na celu przygotowanie dziecka do życia w różnych 
przestrzeniach społecznych (…) oraz jego aktywne uczestnictwo, 
zachowanie (…), sferę przeżyć, reakcji. Wychowanie rodzinne 
obejmuje różne wymiary, jak: wychowanie w miłości i do miłości, 
w godności i do poszanowania godności, do wolności i w wolno-
ści, w wierze i do wiary; w dialogu i podmiotowości; do wartości 
i poprzez wartości” (Izdebska 2015: 190). W związku z tym jest 
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procesem, który może mieć charakter celowy, planowy i świado-
my (oddziaływania zamierzone, refleksyjne) oraz może obejmować 
oddziaływania intuicyjne, przygodne i samorzutne o charakterze 
dodatnim i  ujemnym (oddziaływania bezrefleksyjne, okazjonal-
ne) – ponieważ rodzice niekoniecznie zdają sobie sprawę z  rze-
czywistych skutków podejmowanych przez siebie oddziaływań 
wychowawczych. Nie zawsze te procesy są racjonalne, czyli pod-
porządkowane jakimś ideałom wynikającym z naukowej refleksji, 
czy planowe i metodyczne, często są to działania niezamierzone 
i pośrednie (por. Adamski 2002: 41; Cudak 2014: 14).

Oddziaływania wychowawcze dokonujące się w rodzinie do-
tyczą przede wszystkim dzieci, ale obejmują także pozostałych 
członków rodziny. Stąd wychowanie rodzinne ujmuje się jako:

szeroki strumień różnorodnych wpływów (wiązkę procesów) – 
skierowanych na rozwój psychiki i osobowości członków rodziny 
występujących w  roli wychowywanych, jego wielostronne do-
skonalenie, kształtowanie poczucia tożsamości osobistej i zmia-
nę postępowania – znajdujących ugruntowanie w obrębie samej 
rodziny (w stosunkach wychowawczych w  rodzinie) i  jej wie-
loaspektowych (społeczno-kulturowych i  naturalno-przyrod-
niczych) uwarunkowaniach, ale także zaznaczających się poza 
nią – umożliwiających przede wszystkim członkom rodziny (…) 
kształtowanie się na drodze autokreacji i socjokreacji wraz z en-
kulturacją i wpływami środowiska przyrodniczego, jako jedno-
stek ludzkich w wymiarze indywidualnym i społecznym (Janke 
2007: 95–96). 

Celem wychowania w  rodzinie jest wspieranie dziecka, jego 
wszechstronny rozwój, wzbogacanie osobowości, wykorzystywa-
nie potencjalności, pomoc w  samorealizacji oraz przygotowanie 
do samodzielności i  życia w  społeczeństwie poprzez tworzenie 
odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych (Bereźnicka 
2014; Izdebska 2015). Do zasadniczych obszarów wychowaw-
czego oddziaływania rodziny należy zaliczyć przede wszystkim: 
troskę o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i jego zdrowie bio-
logiczne; troskę o  rozwój intelektualny i  emocjonalny; zaspo-
kajanie potrzeb emocjonalnych; wdrażanie w  kulturę własnego 
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społeczeństwa, rozbudzanie potrzeb kulturalnych (enkulturacja); 
wpajanie zasad i  norm społecznych, kształtowanie postawy ot-
wartości na problemy otaczającego świata (socjalizacja); przygoto-
wanie do samodzielnego życia, uodparnianie na napotykane nie-
powodzenia, rozbudzanie u dziecka poczucia godności osobistej 
i własnej tożsamości, pracy nad sobą i doskonalenia siebie (auto-
kreacja); uczenie tolerancji dla odmienności, rozwijanie postawy 
patriotycznej (Michałowski 2010).

Specyfiką wychowania rodzinnego jest zatem przede wszystkim 
to, że kojarzy ono w sobie:
1. wpływy oparte na refleksji i wpływy bezrefleksyjne;
2. działania o charakterze oddziaływania i współdziałania;
3. naturalność więzi rodzinnej z wtórnością więzi niebazujących 

na małżeństwie, pokrewieństwie, stosunku adopcyjnym bądź 
powinowactwie;

4. swoistość, niepowtarzalność i  intymność życia rodzinnego ze 
społeczną otwartością i konsekwencjami instytucjonalnego cha-
rakteru rodziny;

5. poczucie wspólnotowej jedni z indywidualnością interesów po-
szczególnych członków (Janke 2007: 98). 

Wychowanie rodzinne opiera się na stosowaniu odpowiednich 
m e t o d  w y c h o w a w c z y c h, rozumianych najczęściej jako 
sposób postępowania rodziców, kreowanie przez nich warunków, 
sytuacji wychowawczych, których celem jest utrwalenie lub zmia-
na dyspozycji psychicznych dziecka i jego postępowania (Cudak 
1995). Metoda wychowania zatem to szczególny sposób działa-
nia, który charakteryzuje „świadomość i celowość oddziaływań 
wychowawczych; powtarzalność oddziaływań wychowawcy na 
wychowanka (jednostkę) albo grupę lub zbiorowość; systema-
tyczność (…); zgodność działań wychowawcy ze społecznie ak-
ceptowanym systemem norm etyczno-moralnych; dostosowanie 
do potrzeb wychowanków; wspólnota przeżyć wychowawcy i wy-
chowanka; bezpośredniość kontaktów wychowawcy z wychowan-
kiem; odwoływanie się podczas oddziaływania wychowawczego 
do wartości związanych z różnymi dziedzinami wychowania (…)” 
(Frączek 2015: 192).
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W literaturze pedagogicznej występują następujące możliwo-
ści klasyfikacji metod wychowania (Łobocki 2003):
1. metody indywidualne i grupowe;
2. metody bezpośredniego (realizowane w osobistym kontakcie 

z  wychowankiem) i  pośredniego oddziaływania wychowaw-
czego (celowa organizacja warunków i sposobu życia dziecka, 
by osiągnąć zakładany cel wychowawczy) (Bereźnicka 2014);

3. metody wpływu osobistego, sytuacyjnego i  społecznego oraz 
metody kierowania samowychowaniem;

4. metody strukturalne i sytuacyjne.
W wychowaniu rodzinnym stosuje się przede wszystkim m e -

t o d ę  w p ł y w u  o s o b i s t e g o  i  m e t o d ę  w p ł y w u  s y -
t u a c y j n e g o. Pierwsza z nich „polega na bezpośrednim wpły-
wie rodziców na dziecko za pomocą perswazji, sugestii, aprobaty, 
dezaprobaty, by uzmysłowić mu, że jego zachowanie jest przez 
nich akceptowane lub nieakceptowane. Metoda wpływu sytuacyj-
nego polega na tym, że rodzice manipulują obrazem obiektywnej 
sytuacji, by dziecko miało poczucie kary lub nagrody. Rodzice, 
posługując się konkretnymi metodami wychowawczymi, oddzia-
łują na zachowanie dziecka, wywołując zmiany lub je utrwalając” 
(Cudak 2014: 229–230).

Rodzice, wychowując, przede wszystkim tłumaczą, wyjaśnia-
ją, nakazują i zakazują, argumentują, nagradzają i karzą, skłaniają 
do refleksji, ale sami też stanowią wzór postępowania i działania. 
Wychowanie w  rodzinie dokonuje się bowiem w  głównej mie-
rze przez obecność jej członków, a przede wszystkim obojga ro-
dziców, którzy pozostają ze sobą w relacji miłości i życzliwości. 
Ważne jest też ich zaangażowanie w proces wychowania rodzin-
nego. Zatem wychowanie domowe wiąże się w największym stop-
niu z jakością życia codziennego rodziny, gdzie najważniejsza jest 
obecność rodziców, dialog między członkami rodziny, współod-
powiedzialność wszystkich oraz wytworzenie rodzinnej obycza-
jowości w wymiarze codziennym i świątecznym (por. Kukołowicz 
b.r.w.: 29–31; Kukołowicz 2004: 45–46). „Życie codzienne i jego 
treść, zachowane w nim proporcje między zaspokajaniem potrzeb 
materialnych a troską o potrzeby psychiczne i duchowe – stanowi 
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dla dziecka informację, co jest ważne i cenne, czemu poświęca się 
czas i siły, o co się zabiega” (Błasiak 2012: 66). Życie codzienne 
rodziny informuje dzieci i młodzież, co jest ważne i cenne, a co 
fałszywe i nieważne. Stąd poziom życia codziennego rodziny de-
cyduje o jakości wychowania i jego rezultatach.

O jakości procesu wychowania rodzinnego decydują też okre-
ślone zasady wychowania (por. Wilk 2002: 82–85), za realizację 
których odpowiedzialni są rodzice. Jako pierwszą wskazuje się za-
sadę obecności rodziców jako wychowawców w życiu dziecka (1). 
Wiąże się to z bezpośrednim kontaktem rodzica, który wycho-
wuje przede wszystkim przez swoją osobowość, przez postawy, 
które przyjmuje i których dziecko doświadcza i naśladuje. Druga 
zasada dotyczy uczestnictwa obojga rodziców w  wychowaniu 
dziecka (2), każde z nich wprowadza odmienne wartości swojej 
osobowości, odmienne bodźce jako kobieta i  mężczyzna. Stąd 
potrzeba współwystępowania rodziców w każdym czasie w wy-
chowaniu dziecka i  wzajemnego uzupełniania się w  pełnieniu 
sobie właściwych funkcji w  procesie kształtowania osobowości 
dziecka. Ważna jest też zasada miłości wychowawczej (3), któ-
ra kształtuje w  rodzinie właściwą atmosferę, sprzyja rozwojowi 
dziecka, które jest akceptowane i szanowane, wyznaczane są mu 
granice przynależnej swobody oraz są mu stawiane wymagania. 
Proces wychowania będzie przebiegał prawidłowo, gdy będzie 
zapewniona stałość i konsekwencja w postępowaniu rodziców (4) 
wobec dziecka. To gwarantuje dziecku bezpieczeństwo i  stabil-
ność. Jest wprowadzane w określony system norm i  zasad, wie, 
jak ma postępować, co jest właściwe, a co nie. Zasada ta sprzyja 
kształtowaniu dobrych przyzwyczajeń, woli i postaw społecznych 
u dziecka. Kolejna z zasad to norma jednolitości (5). Polega ona na 
wspólnym, bez rozbieżności i niezgodności, postępowaniu obojga 
rodziców wobec dziecka. Rodzice, wychowując, zmierzają w jed-
nym kierunku, opierając się na podobnych wartościach. Ważną 
kwestią jest też zasada umiaru (6), czyli „złotego środka” pomię-
dzy nadmiernym rygoryzmem i  liberalizmem w  wychowaniu. 
Proces wychowania, w tym także rodzinnego, wymaga indywi-
dualnego podejścia (7) do dziecka. Każde jest indywidualnością, 
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ma inne potrzeby i oczekiwania, wymaga odmiennego traktowa-
nia i reagowania, jest jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne. 
Z kolei zasada wszechstronności (8) wskazuje, by rodzice trosz-
czyli się i rozwijali potencjalności i możliwości dziecka holistycz-
nie, brali pod uwagę wszystkie sfery jego rozwoju. Zwłaszcza 
że współcześnie można zaobserwować, że rodzice kładą główny 
nacisk na rozwój intelektualny najmłodszych. Następna zasada 
dotyczy aktywności dziecka (9), którą rodzice winni rozwijać, od-
powiednio ukierunkowywać i  stymulować. Dziecko przychodzi 
na świat „z prerogatywami do podmiotowego działania, poprzez 
które ujawnia własną niepowtarzalność i indywidualność” (Wilk 
2002: 47). Dlatego ważne są warunki, typu odpowiednia prze-
strzeń, określone zabawki czy materiały, o które powinni się za-
troszczyć rodzice. Warto podkreślić, że podstawową aktywnością 
dziecka jest zabawa, potem dociekanie, następnie nauka i praca. 
Skutkiem dobrego wychowania rodzinnego jest samowychowa-
nie (autokreacja) (10), ponieważ rozwój zakłada i wymaga także 
indywidualnego zaangażowania w pracę nad sobą, przy czym na 
tę drogę dziecko musi być wprowadzane od najwcześniejszych 
chwil swojego życia przez rodziców, którzy będą zachęcać go 
i uczyć, jak brać odpowiedzialność za siebie i swoje postępowanie, 
by w następnej kolejności świadomie podjęło wysiłek pracy nad 
własnym rozwojem i zmianą siebie na lepsze.

Przed rodzicami zostały postawione określone powinności 
i obowiązki, których właściwa realizacja wiąże się z prawidłowym 
wychowaniem. Do podstawowych zadań rodzicielskich należy 
opieka, czyli zaspokojenie określonych potrzeb dziecka związa-
nych z  bezpieczeństwem, odpowiednimi warunkami material-
nymi oraz ochroną zdrowia. W tej perspektywie ważne jest tzw. 
zasilanie emocjonalne, polegające na okazywaniu miłości poprzez 
odpowiednie słowa, gesty i zachowania dostosowane do konkret-
nego dziecka. Będzie to możliwe, gdy rodzic znajdzie czas tylko 
dla dziecka i  autentycznie zaangażuje się w  relację wychowaw-
czą (por. Mądre wychowanie 2009: 30). Kolejne zadania rodziców 
obejmują: uczenie dziecka porozumiewania się określonym języ-
kiem, pierwsze jego doświadczenia wynikające z  zetknięcia się 
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ze światem rzeczy materialnych (np. wyposażenie i  urządzenie 
mieszkania, rzeczy codziennego użytku), nawiązywanie pierw-
szych kontaktów z członkami rodziny, poznawanie wartości kul-
turowych i moralnych rodziny, wzorów postępowania, określo-
nych postaw (np. wobec innych, pracy, obowiązków życiowych). 
W konsekwencji tych oddziaływań osoba zostaje przygotowana 
do pełnienia ról społecznych, rodzinnych czy zawodowych (por. 
Adamski 2002: 40–41).

Wychowanie rodzinne jest procesem mającym społeczne za-
barwienie, ponieważ wiąże się z  s o c j a l i z a c j ą  (procesem 
uspołecznienia)1, czyli przygotowaniem i wprowadzaniem osoby 
w życie społeczne, wyposażenie w niezbędne kompetencje spo-
łeczne oraz nauczeniem jej sposobów osiągania sukcesu w spo-
łeczeństwie. Fundamentem tych procesów jest uczenie wartości 
i norm społecznych, gdyż przyjęcie określonych postaw społecz-
nych determinowane jest poznaniem, akceptacją i  przyjęciem 
wartości oraz norm danej społeczności. Natomiast przygoto-
wanie osoby do podjęcia i  wypełniania ról społecznych wiąże 
się z wchodzeniem w uregulowane życie społeczne i ubogaca-
nie go swoją obecnością oraz działalnością. Ważne jest także 

1  „Socjalizacja jest procesem zmian zachodzących w  osobowości jednostki 
pod wpływem oddziaływania grupy społecznej. Jest procesem przebiegają-
cym zawsze w obrębie określonego świata społecznego pod wpływem zna-
czących innych, których spotyka ona w tym świecie, a którzy są jej narzu-
ceni przez ten świat (rodzice i najbliższa rodzina). Z  tego faktu wynikają 
wymienione konsekwencje: po pierwsze – identyfikacja dziecka z rodzicami 
przebiega automatycznie, po drugie  – internalizacja przez nie konkretnej 
rzeczywistości rodziców jest nieunikniona” (Borcz 2011: 242). 

W rodzinie, będącej dla dziecka pierwszym środowiskiem wychowaw-
czym, przebiega wstępny etap socjalizacji (pierwotna socjalizacja), gdzie 
dziecko poznaje zasady i normy oraz przyjmuje za własne, uczy się funkcjo-
nowania w  społeczeństwie. W naukach pedagogicznych socjalizacja rozu-
miana jest dwojako: 1) w szerszym znaczeniu (dotyczy wchodzenia w kultu-
rę, kształtowania osobowości społecznej, nabywania społecznej dojrzałości, 
społecznych kompetencji); 2) w węższym znaczeniu (nabywanie elementar-
nych form zachowania się pożądanego społecznie). Socjalizacja jest poję-
ciem nadrzędnym wobec wychowania, które jest jej częścią (por. Matyjas 
2014: 88–89). Szerzej o socjalizacji: Modrzewski, Sipińska 2010: 26–48.
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kształtowanie świadomości moralnej najmłodszego pokolenia 
oraz formowanie sumienia. W tych oddziaływaniach, w których 
istotny udział ma rodzina, chodzi o rozwój człowieka i wspiera-
nie go w osiąganiu pełnej harmonii i dojrzałej osobowości w re-
lacji do siebie samego, do świata, do innych i do społeczeństwa 
(por. Nowak 2008: 212–216).

W odniesieniu do zamierzonych oddziaływań wychowaw-
czych rodziców wskazuje się na obecność następujących me-
chanizmów procesu wychowawczego w  rodzinie: mechanizm 
naśladownictwa i identyfikacji (rodzice jako przykład i wzór po-
stępowania); mechanizm kontroli społecznej (szeroko ujmowany 
system nagradzania i  represji); mechanizm inspirujący i  pobu-
dzający odpowiednio ukierunkowaną aktywność wychowanka 
przez rodziców/starsze pokolenie (Cudak 2014). Wpływ rodziców 
dokonuje się za pośrednictwem wzorów osobowych (poprzez na-
śladownictwo, modelowanie i identyfikacje). Dla dziecka rodzice 
stanowią pierwsze i  najważniejsze wzory identyfikacji, których 
intensyfikacja zależy od stopnia bliskości rodzica z  dzieckiem 
oraz spostrzegania przez nie skuteczności zachowań rodziców. 
Dziecko naśladuje zachowania, które odbiera jako kompetentne 
i społecznie nagradzane. Przy czym oddziaływanie wzorca rodzi-
ca obejmuje również sytuacje odległe w czasie (przesunięcie wzo-
ru w czasie), co jest typowym zjawiskiem wyłącznie dla wzorów 
rodzicielskich. Wpływ tych wzorów ma charakter ponadczasowy, 
ponieważ następuje również poza bezpośrednim kontaktem, na-
wet po śmierci rodzica, poprzez odniesienie do wspomnień auto-
biograficznych. Przy czym te wzorce nie są jedynymi wzorcami 
identyfikacyjnymi (por. Bakiera 2013: 92).

W proces wychowania wpisane są porażki i błędy wychowaw-
cze, których jednak nie można ignorować, ale trzeba wyciągać 
określone wnioski. Zwykle błędy wynikają z nieświadomości, czy 
niewiedzy. Według A. Guryckiej

b ł ą d  w   w y c h o w a n i u  jest (…) zdarzeniem w życiu wycho-
wanka, które niesie ze sobą skutki dla niego niekorzystne, a więc 
jest dla dziecka szkodliwe. Pojęcie szkodliwości jest tu spro-
wadzone do doświadczeń niekorzystnych dla rozwoju dziecka. 
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Optymalny i  harmonijny rozwój dziecka uważamy bowiem za 
podstawowy cel wszelkich oddziaływań (…) (Gurycka 1990: 19).

Szkodliwość błędów wychowawczych dotyczy wystąpienia skut-
ków doraźnych (tj. zerwanej lub zaburzonej interakcji oraz nega-
tywnej oceny zdarzenia przez wychowanka, powodującej przenie-
sienie ocen i zachowań na inne sytuacje wychowawcze lub życiowe) 
i skutków odległych w czasie (negatywne zmiany osobowości, czy 
jej zaburzenia). Antonina Gurycka (1990) wskazała na dziewięć błę-
dów wychowawczych, które popełniają rodzice, tj.: rygoryzm (bez-
względne egzekwowanie wykonywania poleceń, sztywność ocen, 
brak swobody, ścisłe kontrolowanie postępowania dziecka, wyma-
gane bezwzględne posłuszeństwo), agresja (atak słowny, fizyczny 
lub symboliczny, zagrażający lub poniżający dziecko), hamowanie 
aktywności (przerywanie, zakazywanie aktywności własnej dziecka 
poprzez fizyczne lub symboliczne zachowania własne, zmienianie 
bez powodu rodzaju aktywności dziecka), obojętność (dystans do 
dziecka i jego spraw, brak zainteresowania jego sprawami i aktyw-
nością), eksponowanie siebie (koncentrowanie uwagi dziecka na wa-
lorach rodzica, chęć wyróżniania się), uległość (spełnianie zachcia-
nek dziecka, rezygnowanie ze stawianych wymagań, okazywanie 
bezradności), zastępowanie (wyręczanie dziecka w działaniu, przej-
mowanie zadań za niego), idealizacja dziecka (ciągłe zajmowanie się 
dzieckiem i  jego sprawami, utożsamianie się z nim jako najwyż-
szym dobrem, chronienie przed możliwymi niebezpieczeństwami, 
dziecko jako wzór doskonałości), niekonsekwencja (przemienność 
zachowań błędnych rodzica należących do różnych kategorii).

Wielopodmiotowość w wychowaniu rodzinnym

Wychowanie winno być nastawione na wspieranie rozwo-
ju dziecka jako osoby. W tym kontekście istotne staje się w tym 
procesie spotkanie dwóch podmiotów (działającego i doznające-
go), które uznają swoją autonomię oraz gdzie zachodzi obustron-
ne oddziaływanie rodzica na dziecko i dziecka na rodzica (skutki 
dwupodmiotowe). W prawidłowo funkcjonującej rodzinie nie ma 
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wzajemności traktowanej jako równej wymiany, ponieważ relacja ta 
nie jest symetryczna. Rodzic jako dorosły, z założenia bardziej doj-
rzały, kompetentny, doświadczony, prowadzi dziecko, wspiera jego 
aktywność, umożliwia rozwój, ale przy zachowaniu podmiotowo-
ści, autonomii i wolności. Asymetria między uczestnikami procesu 
wychowania wynika jedynie z  różnicy wiedzy i odpowiedzialno-
ści. „Stałe partnerstwo w relacji rodzice – dziecko zaprzecza pra-
widłowym zmianom rozwojowym obu stron i może prowadzić do 
dysfunkcyjnego zrównoważenia ról w rodzinie” (Bakiera 2013: 92). 
W interakcjach rodziców i dzieci może mieć miejsce jedynie part-
nerstwo sytuacyjne, zdeterminowane czasem i przestrzenią, które 
stanowi jednostkowy akt czynności, np. rozmowa (Bakiera 2013).

Jakość procesu wychowania jest zależna od podmiotowego po-
dejścia do każdego członka rodziny. Rozwojowi orientacji pod-
miotowej dziecka sprzyjają zachowania rodziców dające dziecku 
do zrozumienia, że jest kochane i akceptowane oraz może liczyć 
na wsparcie rodziców, którzy liczą się z jego zdaniem i przejawia-
ją odpowiednie poczucie humoru oraz wyrozumiałość; dziecko 
jest traktowane jako równoprawny członek rodziny, są z nim pro-
wadzone rozmowy na różne tematy, sugerowane są mu sposoby 
zachowania, przyznawane i respektowane są prawa i obowiązki, 
wspólnie ustalane są zasady współżycia w rodzinie, dziecku sta-
wiane są wymagania dostosowane do jego możliwości, zezwala 
się na samodzielność i podejmowanie inicjatywy. Ponadto pod-
miotowe traktowanie młodego człowieka wpływa na jego poczu-
cie własnej wartości (por. Bereźnicka 2014: 133–134).

Rodzice jako pierwsi i najważniejsi  
wychowawcy dziecka

R o d z i c i e l s t w o  traktowane jest przede wszystkim jako in-
terakcja rodzic – dziecko, która decyduje o warunkach życia i roz-
woju dziecka, ale jest także jedną z  najważniejszych aktywności 
ludzkich, która wiąże się z  rozwojem własnej osobowości rodzi-
ca. Wpływ rodziców na dziecko dokonuje się poprzez oddziały-
wania świadome i intencjonalne, jak i niezamierzone, co było już 
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wielokrotnie podkreślane. Przy czym pozaintencjonalne oddziały-
wania rodziców dotyczą demonstrowania wzorów zachowań, które 
nie zawsze sprzyjają pozytywnym zmianom rozwojowym. Z tego 
powodu modelowanie nie zawsze będzie miało charakter wycho-
wawczy. Dlatego też „zaangażowanie dorosłych w role rodzicielskie 
stwarza korzystne warunki dla ograniczenia oddziaływań niekon-
trolowanych i  niezamierzonych, a  przez to potencjalnie niekon-
struktywnych” (Bakiera 2013: 93).

Termin rodzic etymologicznie pochodzi od słowa „rodzić” i od-
nosi się do osoby, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i  je wy-
chowuje (Błasiak 2015). W  przypadku istnienia biologicznego 
związku, czyli więzów krwi, wskazuje się na rodzica biologiczne-
go, w innych sytuacjach rozróżnia się terminy:  r o d z i c  a d o p -
c y j n y, r o d z i c  z a s t ę p c z y, czy r o d z i c  p r z y b r a n y. 
W mowie potocznej rodzica określa się jako tego, który dał życie 
dziecku lub został rodzicem poprzez adopcję, czyli dopuszczal-
ne rozwiązanie prawne. W literaturze najczęściej rodzica ujmu-
je się jako naturalnego i  prawnego opiekuna własnego dziecka 
do osiągnięcia przez niego pełnoletności. Rodzic ma obowiązek 
i prawo kierowania potomstwem oraz reprezentowania go (por. 
Kwak 2008: 18; Błasiak 2015: 50).

Pochodny w tym obszarze jest termin b y ć  r o d z i c e m. Anna 
Kwak (2008: 21) wskazuje, że jego znaczenie jest dużo szersze 
i bogatsze od tego, co kryje się pod określeniem „rodzic”. Bycie 
rodzicem, według autorki, obejmuje proces rozwijania i wyko-
rzystywania wiedzy, specyficznych umiejętności do zaplanowa-
nia, powołania do życia, urodzenia, wychowania najmłodsze-
go pokolenia. Stąd pełnienie roli rodzicielskiej dotyczy osoby 
dorosłej  – rodzica, która ma zobowiązania rozwojowe i  opie-
kuńczo-wychowawcze wobec dziecka. Ponadto rodzic w  tym 
kontekście podlega także procesowi rozwoju, ponieważ obie 
strony wzajemnie na siebie wpływają dzięki swojej aktywności. 
Rola rodzicielska jest jedną z ról społecznych2, którą podejmuje 

2  Role społeczne określane są jako społecznie dokonany scenariusz zachowań czło-
wieka, w którym wyraża się suma oczekiwań wysuwanych pod adresem osoby, 
zajmującej określone miejsce w społeczeństwie (por. Pankowska 2005: 16). 
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człowiek w ciągu swojego życia, ma charakter wielowymiarowy 
oraz obejmuje szereg zadań i obowiązków. Rodzicielstwo jako typ 
relacji interpersonalnej między dzieckiem a dorosłym, odnoszącej 
się do sfery psychicznej i społecznej, może przyjmować różne for-
my: ze względu na rodzaj relacji – może to być rodzicielstwo bio-
logiczne czy społeczne, ze względu na trwałość tej relacji – może 
to być rodzicielstwo społeczne czy pomocnicze oraz stałe, chwilo-
we czy okresowe (por. Kwak 2008: 19; Błasiak 2015: 50).

Fenomen rodzicielstwa, na co wskazują powyższe analizy, jest 
zjawiskiem złożonym i wieloaspektowym. Stąd Daniel Jabłoński 
i Lech Ostasz (2001: 110–123) wskazali na pięć typów rodziciel-
stwa o  różnym zakresie znaczeniowym: genetyczne (przekazanie 
genów, dostarczenie DNA w  komórce jajowej czy w  plemniku), 
biologiczne (biologiczny związek dziecka z rodzicem, istnienie wię-
zi i wprowadzanie potomka w  role społeczne; rodzic biologiczny 
jest rodzicem biospołecznym; ten typ rodzicielstwa jest od zawsze 
akceptowany i  przynoszący wiele satysfakcji samym rodzicom), 
społeczne (brak związku biologicznego; najczęstszą przyczyną by-
cia rodzicem społecznym jest wejście w związek z partnerem/part-
nerką posiadającym już własne dziecko – rodzina zrekonstruowana, 
rodzina zreorganizowana, rodzina wielorodzinna; rodzic społeczny 
to także rodzic adopcyjny, zastępczy i przybrany; satysfakcja zwią-
zana z pełnieniem tej roli wiąże się z przekazywaniem własnych 
wartości i byciem opiekunem), ceremonialne (przejęcie opieki nad 
dzieckiem poprzez rytuał, np. chrzest; wyróżnia się tutaj dwa 
aspekty, czyli rodzica czysto rytualnego, którego rola kończy się 
wraz z zakończeniem ceremonii, oraz rodzica rytualno-społeczne-
go, który ma wpływ na dziecko przez dłuższy okres czasu) i po-
mocnicze (rozłożenie zadań rodzicielskich na osoby spoza rodziny; 
ma charakter tymczasowy i często przypadkowy).

Gdy dziecko pojawia się na świecie, wówczas kobieta stają 
się matką3, a mężczyzna staje się ojcem. Stąd macierzyństwo jest 

3  „Etymologia słowa „matka” wiąże się z jej podstawową funkcją rodzicielską 
(matka-rodzicielka). Przyjmuje się, że słowo to ma pochodzenie onomato-
peiczne i ukształtowało się na podstawie najwcześniej artykułowanej przez 
niemowlęta sylaby ma- (…). Pokrewne „matce” słowa, takie jak: matkować, 
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ujmowane „jako pewien zespół czynności oraz zachowań kobie-
ty realizowanych względem dziecka, poprzez które określa swo-
je miejsce w  społeczeństwie i  rodzinie” (Śniegulska 2016: 158). 
Z kolei ojcostwo4 „to stan rodzicielski mężczyzny, który posiada 
dziecko, nawet jeśli rodzicem stał się przez przypadek. W  tym 
aspekcie bycie ojcem nie będzie jednocześnie oznaczać pełnie-
nie roli ojca. Ojcostwo to zadanie rozwojowe, jakie stawia przed 
mężczyzną społeczeństwo i jego własny rozwój, którego realiza-
cja zależna jest od samej woli mężczyzny” (Błaszczyk 2015: 434). 
Natomiast bycie ojcem to „pełnienie przez mężczyznę roli ojca 
w stosunku do dziecka (…), realizowanie tych zadań i czynności, 
których celem jest zapewnienie dziecku przetrwania oraz moż-
liwości rozwoju (…). Zatem pełnienie roli ojca (…) będzie spo-
sobem (specyficznym, bo indywidualnym) realizowania zadania 
rozwojowego, jakim jest ojcostwo, osiąganą przez mężczyznę 
w procesie pracy nad sobą tożsamością, determinowaną potrzeba-
mi i osobowością dziecka” (Błaszczyk 2015: 434). 

Pełnienie roli matki5 i roli ojca to złożony proces stawania się 
rodzicem, który pociąga za sobą bliższe i  dalsze konsekwencje 

po matczynemu, macierzyński (…) wskazują na funkcje opiekuńcze oraz 
aktywności związane z  karmieniem dziecka, zapewnianiem mu poczucia 
bezpieczeństwa i ochrony” (Kaźmierczyk-Kałużna 2016: 140–141).

4  Według Marii Poznańskiej pojęcie „ojcostwa” powstało dopiero około 10 
tysięcy lat temu, ponieważ wcześniej nie łączono na zasadzie związku przy-
czynowo-skutkowego aktu kopulacji i narodzin potomstwa. Współcześnie 
przekonanie o konieczności uczestnictwa ojca w wychowaniu dziecka jest 
jednym z  najbardziej popularnych poglądów natury pedagogicznej (por. 
Poznańska 2004: 804).

5  Dorota Kornas-Biela (2017) opisuje pojęcie „prenatalne macierzyństwo”, 
które w nauce nie zyskało odpowiedniego opracowania, a często jest uży-
wane zamiennie z  określeniami „początkowe macierzyństwo”, rodzące się 
macierzyństwo”, które nie są jednak nazwami jednoznacznymi. Autorka na 
macierzyństwo odnoszące się do prenatalnego okresu życia człowieka pro-
ponuje określenie „macierzyństwo prenatalne. „Prenatalny” odnosi się do 
dziecka znajdującego się w przedurodzeniowym okresie rozwoju, jak i  do 
matki, której macierzyństwo dopiero się rozbudza i  rozwija wraz z  dzie-
ckiem. Specyfika tego zjawiska wiąże się z wiekiem dziecka, środowiskiem 
jego rozwoju, co wpływa na formy kontaktu z nim.
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w  życiu i  funkcjonowaniu danego człowieka oraz rodziny. 
Wymaga aktu woli w  kwestii zaangażowania oraz inwestycji 
czasu oraz energii ze strony rodzica. Narodziny dziecka powodu-
ją, że człowiek staje się rodzicem do końca życia, nawet jeśli nie 
podejmie się tej funkcji. Wskazuje to na nieodwracalność bycia 
rodzicem. Ponadto opieka i odpowiedzialność rodzica za dziecko 
są nieograniczone czasowo, tj. permanentność rodzicielstwa. Do 
istoty odpowiedzialności rodzicielskiej zalicza się świadomość, 
przewidywanie, refleksyjność i poczucie podmiotowości, wolność 
i  dokonywanie wyborów, przewidywanie skutków aktywności 
rodzica oraz antycypowanie efektów działań dziecka. Nie ma 
też możliwości stawania się rodzicem stopniowo, wdrażając się 
niejako w rodzicielstwo. Bycie rodzicem pociąga za sobą natych-
miastową konieczność zaspokajania potrzeb dziecka i właściwego 
reagowania na jego zachowanie. Bycie mamą czy tatą to zadanie 
realizowane każdego dnia i nocy, które z jednej strony może być 
satysfakcjonujące i podnoszące aktywność życiową, ale często też 
wymaga wiele trudu i rezygnacji. W konsekwencji rodzicielstwo 
może mieć charakter konstruktywny (pozytywny wpływ rodzi-
ców na rozwój dziecka) lub destruktywny (działania podejmowa-
ne lub zaniechane przez rodziców prowadzą do niepożądanych 
efektów rozwojowych lub niewłaściwego zachowania) (por. Kwak 
2008: 22–23, 31; Bakiera 2013: 96; Błasiak 2015: 52).

Działania rodziców powinny być ukierunkowane i motywo-
wane dobrem dziecka. Dotyczą one przede wszystkim trzech sfer, 
stanowiących określone wymiary roli rodzicielskiej (por. Kwak 
2008: 24–25; Bakiera 2013: 88): opieki, kontroli i rozwoju, które 
służą zapobieganiu skrzywdzeniu dziecka i promowaniu tego, co 
może mu pomóc. Wymiar opieki dotyczy zaspokajania potrzeb na 
wszystkich poziomach, stąd obejmuję opiekę fizyczną, emocjonal-
ną i społeczną. Wymiar kontroli służy wypracowaniu określonych 
granic u dziecka oraz budowaniu samokontroli. Obejmuje także 
rodzicielskie monitorowanie potomka. Celem kontroli jest zinter-
nalizowanie zasad społecznych. Wymiar rozwoju są to działania 
zmierzające do stworzenia dziecku optymalnych warunków roz-
wojowych poprzez umożliwienie mu uczestnictwa w społecznie 
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aprobowanych i wartościowych działaniach. Wskazane powyżej 
wymiary rodzicielstwa obejmują fundamentalne sfery aktywno-
ści rodziców skierowane na podstawowe obszary funkcjonowania 
dziecka: zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywność intelektualną 
i  edukacyjną oraz zachowania społeczno-moralne (por. Bakiera 
2013: 88). W odniesieniu do tego, co zostało przedstawione po-
wyżej, warto podkreślić, że pomimo występujących w rolach ojca 
i matki różnic, występuje równość tych ról w zakresie wagi dla 
rozwoju dziecka i jego funkcjonowania w dorosłości.

Inna perspektywa podziału działań rodzicielskich, wyróżniona 
ze względu na intencjonalność oddziaływań rodziców na dziecko, 
obejmuje cztery podstawowe rodzaje: oddziaływania niezamie-
rzone i  obojętne z  punktu wychowania dziecka; działania nie-
zamierzone i nieobojętne wychowawczo (zachowania wynikające 
z interakcji małżeńskich, które wpływają na atmosferę rodzinną, 
ale w intencji rodziców nie są skierowane do i na dziecko); zamie-
rzone oddziaływania wychowawcze powiązane z realizacją celów 
rodziny; działania zamierzone ukierunkowane na realizację celów 
wychowawczych (Kawula 2007).

Pełnienie roli rodzicielskiej może się dokonywać na różne spo-
soby. Lucyna Bakiera (2013) w zakresie aktywności rodzicielskiej 
wyróżniła a w e r s y j n y,  w y c o f a n y  i   z a a n g a ż o w a n y 
s t y l  r e a l i z o w a n i a  r o d z i c i e l s t w a.  Podstawowym 
kryterium rozróżniającym jest typ aktywności rodzica skierowa-
ny wobec dziecka.

Rodzicielstwu awersyjnemu autorka przypisała następują-
ce cechy (Bakiera 2013): negatywny lub ambiwalentny stosunek 
rodzica do roli; nadmierna koncentracja i przesadne poświęcenie 
się dziecku lub nadmierny dystans wobec niego; wygórowane wy-
magania; intruzywność (opisuje patologiczny wymiar relacji w ro-
dzinie, gdzie z  jednej strony brak jest zróżnicowania ja  – inni, 
a  z drugiej  – ma miejsce odrębność w kontakcie; obejmuje ona 
następujące aspekty relacji: nasilony lęk separacyjny, chęć posia-
dania drugiego na wyłączność, zazdrość wobec niego; wysoka 
emocjonalna reaktywność na zachowania emocjonalne dziecka; 
agresja i złość wobec niego, przekonanie, że wie się lepiej, co ono 
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myśli, czuje i chce, co utrudnia odróżnienie własnej perspektywy 
od jego perspektywy; zaburzenia w  komunikacji, autorytaryzm 
oparty na dominacji nad innymi (Górska 2007)); parentyfikacja 
(odwrócenie ról dzieci i  rodziców). Są to działania rodzicielskie 
zakłócające rozwój dziecka. Natomiast rodzicielstwo wycofane 
charakteryzuje się: dezaprobatą roli rodzicielskiej; ucieczką od jej 
pełnienia (negowanie roli); unikaniem kontaktu z dzieckiem; po-
szukiwaniem osób/instytucji, które przejmą obowiązki rodziciel-
skie; zaniedbywaniem dziecka; obojętnym stosunkiem (brakiem 
zainteresowania); postawą nadmiernego liberalizmu wobec za-
chowania dziecka; bezradnością w kontakcie z dzieckiem. Z kolei 
rodzicielstwo zaangażowane jest opisywane poprzez następujące 
elementy: akceptacja roli; zainteresowanie zmieniającym się dzie-
ckiem; współdziałanie; responsywność rodzica (ang. respons – od-
powiedź); w kontakcie z dzieckiem zachowanie i wypowiadane 
przez rodzica słowa stanowią odpowiedź na działania dziecka; 
równowaga między bliskością a  autonomią dziecka; zmiana ak-
tywności rodzica wobec dziecka adekwatnie do jego potrzeb 
i  możliwości rozwojowych; troska o  dziecko; aktywny udział 
w kreowaniu optymalnego środowiska rozwoju.

Według Lucyny Bakiery (2013: 174–175) zjawisko zaangażo-
wanego rodzicielstwa koresponduje z innymi kategoriami, takimi 
jak: „aktywne rodzicielstwo” (active parenting) Masudy Hoghughi; 
„uważne rodzicielstwo” (attentive parenting) Myli i  Jona Kabat- 
-Zinn; „wystarczająco dobra opieka macierzyńska” (good-enough 
maternal care) Donalda W.  Winnicotta; „figura matki” (mother 
figure) Mary Ainsworth, oraz wykazuje zbieżność z  terminami 
pedagogicznymi typu: k u l t u r a  p e d a g o g i c z n a / w y c h o -
w a w c z a  r o d z i c ó w, ś w i a d o m o ś ć  w y c h o w a w c z a 
r o d z i c ó w.

Realizacja roli rodzicielskiej dokonuje się w określonym cza-
sie i przestrzeni. Jest integralnie powiązana i warunkowana przez 
czynniki społeczno-kulturowe i ekonomiczne. Ponadto rodziciel-
stwo jest zadaniem wielowymiarowym, a jego realizacja jest za-
leżna od trzech głównych źródeł: cech rodziców (np. ich własny 
rozwój, doświadczenia z  rodziny pochodzenia, doświadczenia 
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życiowe, osobowość, dojrzałość, zdrowie psychiczne i  fizyczne, 
relacje małżeńskie), cech dziecka (np. temperament, potencjał 
rozwojowy, stan zdrowia, płeć) i kontekstu społecznego (np. spo-
łeczna sieć powiązań rodziny, zmiany cywilizacyjne) (por. Kwak 
2008: 30–31; Błasiak 2015: 53, 55).

W obliczu przemian rodziny i  zakorzenienia się w  świecie 
nowego modelu rodziny, gdzie występuje demokratyzacja relacji 
rodzinnych oraz zaangażowanie zawodowe obojga rodziców, mu-
siała nastąpić zmiana w pełnieniu roli matki i ojca. Dzisiaj kobieta 
i mężczyzna realizują swoje macierzyństwo i ojcostwo inaczej niż 
ich rodzice. Współcześnie macierzyństwo („nowy model macie-
rzyństwa”) jest wyrazem świadomego wyboru, na który wpływ 
mają środki antykoncepcyjne. „Nowa” kobieta podejmuje decyzję 
o  liczbie potomstwa i etapie życia, kiedy chce zostać matką lub 
świadomie zrezygnować z macierzyństwa. Ma miejsce odrzuce-
nie idei poświęcenia, zwłaszcza kariery zawodowej, dla dziecka, 
występuje społeczna akceptacja dla szybkiego powrotu kobiety do 
pracy po porodzie. Znamienną cechą dzisiejszego macierzyństwa 
jest włączenie działań powiązanych z  dzieckiem w  całokształt 
aktywności kobiety, zwłaszcza w  aktywność zawodową, której 
celem jest niezależność ekonomiczna oraz osobisty rozwój i  sa-
tysfakcja (zjawisko tzw. kariery dwutorowej, czyli łączenia ról ro-
dzinnych (żony i matki) i zawodowych) (Bakiera 2013). Z kolei 
„nowym model ojcostwa” kwestionuje autorytarność i dominację 
na rzecz demokratycznego podejścia do dziecka, większego zaan-
gażowania się w jego wychowanie i opiekę. „Nowy” mężczyzna 
zrezygnował z dominacji na rzecz współdziałania i współpracy. 
Współczesny ojciec skoncentrowany jest na budowaniu świado-
mej i bliskiej relacji z dzieckiem, bardziej angażuje się w codzien-
ną opiekę nad nim. Stąd nowy wymiar przejawia się w tym, że 
ojciec jest partnerem i opiekunem swojego dziecka oraz równo-
rzędnym partnerem w procesie opieki nad nim. Swoją rolę często 
zaczyna pełnić w prenatalnym okresie dziecka, uczestniczy w po-
rodzie. Buduje kontakt psychiczny z dzieckiem, troszczy się o jego 
rozwój, inspiruje, uczestniczy w  codziennych obowiązkach, jest 
zaangażowany w  sprawy dziecka. Świadome i  odpowiedzialne 
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ojcostwo to systematyczny proces przygotowania dziecka do sa-
modzielnego i dojrzałego życia. Podjęcie roli ojca to dzisiaj prze-
de wszystkim wyraz woli mężczyzny i wybór określonego stylu 
życia (Bakiera 2013; Brążkowska 2015). Ponadto nowy wzorzec 
ojca łączy się też z  tym, że mężczyzna akceptuje partnerstwo 
oraz równość ról kobiety i mężczyzny w związku (egalitaryzm) 
(Gębuś 2015). W społeczeństwie obok nowego wymiaru ojcostwa 
zaangażowanego w życie rodziny i opiekę nad dzieckiem nadal 
funkcjonują tradycyjne wzory ojca jako żywiciela rodziny, głowy 
rodziny i srogiego wychowawcy (Arcimowicz 2003).

Współcześnie ukształtowała się i  rozpowszechniła i d e a 
r o d z i c i e l s t w a  b l i s k o ś c i6  (ang. attachment parenting), 
określana także mianem naturalnego rodzicielstwa, która miała 
się stać odpowiedzią na liczne rodzicielskie dylematy powstałe 
w odniesieniu do ciągle zmieniających się tendencji wychowania. 
Natomiast idea ta wskazywała, że rodzice intuicyjnie wiedzą naj-
lepiej, jak wychować dziecko. Tę koncepcję opracował amerykań-
ski pediatra William Sears i zaczął ją propagować wśród rodzi-
ców. Nie jest ona metodą wychowawczą ani też zbiorem reguł, ale 
swoistą ideą, czy filozofią wskazującą na sposób opieki nad dzie-
ckiem. Jednym ze źródeł idei rodzicielstwa bliskości jest zjawisko 
kontinuum Jean Liedloff, które nie może być przerwane, a  jest 
rozumiane jako ciąg doświadczeń człowieka, które odpowiadają 
jego oczekiwaniom i  skłonnościom. Ponadto idea rodzicielstwa 
bliskości opiera się na teorii przywiązania Johna Bowlby’ego7, 
według której dziecko tworzy z  opiekunami silną więź mają-
cą wpływ na jego dalsze życie. Prawidłowy styl przywiązania 
6    Attachment Parenting International  – międzynarodowa organizacja, której 

celem jest promowanie rodzicielstwa bliskości. Sztandarowe hasło idei ro-
dzicielstwa to: „przytul mnie dziś mocno, abym jutro mógł latać wysoko”.

7    Biologicznym ojcem rodzicielstwa bliskości nazywany jest John Bowlby, 
do którego badań odwoływała się także Jean Liedloff. J. Bowlby wykazał, 
że „emocjonalna deprywacja w  dzieciństwie ma swoje negatywne skutki 
w dalszym życiu (puste życie emocjonalne, niezdolność przeżywania uczuć 
i  nawiązywania bliskich relacji)” (Reniecka 2011: 132). Istnieją trzy style 
przywiązania: styl oparty na poczuciu bezpieczeństwa; styl unikający; styl 
lękowo-ambiwalentny ( Joachimowska 2014).
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między rodzicem a dzieckiem wpływa pozytywnie na jego roz-
wój emocjonalny i społeczny. Natomiast, gdy opiekunowie dzie-
cka zaniedbują jego potrzeby, są mniej wrażliwi, nie zapewniają 
odpowiednich warunków dla bezpiecznego stylu przywiązania, 
w przyszłości może to skutkować różnymi problemami psycho-
społecznymi. W tej perspektywie rodzicielstwo bliskości dąży do 
wytworzenia bliskiego stylu przywiązania, propagując świado-
me przygotowanie do ciąży, porodu i rodzicielstwa. Dla rozwo-
ju dziecka ważne są tutaj między innymi takie zachowania, jak: 
cielesny kontakt z matką bezpośrednio po narodzinach, kontakt 
fizyczny dziecka z  innymi ludźmi (noszenie w chustach, na rę-
kach, czy specjalnych nosidełkach), spanie z rodzicami w jednym 
łóżku, spełnianie z wrażliwością potrzeb dziecka, gdy je zgłasza 
(np. karmienie „na żądanie”), natychmiastowe i czułe reagowanie 
na płacz dziecka, ale także praktykowanie pozytywnej dyscypli-
ny. Wszystko to ma prowadzić do tego, by dziecko miało poczucie 
sprawstwa, by miało zaufanie do siebie i świata, umiało nawiązy-
wać bliskie relacje z innymi (Reniecka 2011; Joachimowska 2014).

Dziecko jako podmiot wychowania rodzinnego

D z i e c k o  przychodzi na świat jako osoba i ma nienaruszalną 
godność oraz przysługują mu określone prawa. Jest niepowtarzal-
ną indywidualnością z sobie właściwymi cechami, potrzebami oraz 
zainteresowaniami i wrażliwością. U początków swojego „stawania 
się” potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony innych osób, szczegól-
nie tych najbliższych, czyli rodziców (por. Wilk 2002: 102). Przy 
czym będąc osobą obdarzoną wolnością, może nie chcieć wybrać 
tego, co zostanie mu zaproponowane. Dla osób zabiegających o po-
prawność działań wychowawczych ważne jest zrozumienie dzie-
cka, poznanie jego potencjalności i indywidualnych cech, ponieważ 
wykształcone w dzieciństwie cechy i  umiejętności będą trwałym 
jego dziedzictwem (por. Błasiak 2009; Błasiak 2014).

Dzisiaj d z i e c i ń s t w o  traktowane jest jako ważny pełno-
wartościowy etap ludzkiej egzystencji, podczas którego zachodzą 
wszystkie procesy twórcze, nadające kształt osobowości, następuje 
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istotny wzrost i postęp w sferze ciała i ducha młodego człowieka. 
Ma ono określony sens, swoje ważne znaczenie i określoną war-
tość. Głównym zadaniem dzieciństwa jest zdrowy rozwój osobo-
wości, co dokonuje się w powiązaniu z poczuciem bezpieczeństwa, 
optymizmu i  dziecięcego zachwytu. Dziecko czuje, przeżywa, 
doświadcza siebie i odkrywa własną psychoduchową odrębność. 
Życie dziecka toczy się w przestrzeni tego samego świata co ży-
cie dorosłych, dotyczy to także rodziny (Błasiak 2009; Błasiak 
2014). „Dzieci stają się (…) pełnoprawnymi uczestnikami życia 
rodziny, a nie wyłączanymi na margines rodzinnej codzienności, 
ochranianymi i  obsługiwanymi jednostkami, zamkniętymi we 
własnym świecie  – odrębnym od świata dorosłych” (Ostrouch- 
-Kamińska 2015: 249). Przy czym warto zaznaczyć, że dzieciń-
stwo to etap życia, którego jakość i  przebieg w  dużym stopniu 
zależy od dorosłych.

W toku zmian historyczno-kulturowych przypisywano różne 
znaczenia i wartości określeniom dziecko i dzieciństwo8. W ob-
rębie nauk społecznych dzieciństwo uzyskało autonomię dopiero 
w XX wieku z tego względu, że dziecko i dzieciństwo zaczęto po-
strzegać jako kategorię społeczną i przedmiot badań. Jak słusznie 
wskazała Barbara Smolińska-Thiess, dzieciństwo „jest konstruk-
tem społecznym, dzieciństwo jest pewną zmienną analiz społecz-
nych, warunki i  światy społeczne sui generis właściwe dzieciom 
wymagają odpowiedniego potraktowania naukowego, dzieci są 
aktywne w  konstruowaniu i  rozumieniu ich własnego świata” 
(1995: 7). Dzieciństwo ujmowane jest jako pierwsza faza rozwoju 
jednostki, będąca stałym etapem życia w biografii każdego czło-
wieka (Segiet 2010), jako czas bardzo intensywnych wpływów 
i oddziaływań środowisk, ale przede wszystkim jako „świat dzie-
cka, suma jego doświadczeń, przeżyć, wartości, aktywności, za-
chowań, których źródłem jest środowisko, kultura, codzienność” 
(Izdebska 2015: 51). 

8    Problematykę dziecka i  dzieciństwa podejmują szerzej: Waloszek 2003; 
Smolińska-Theiss 2003; Matyjas 2008; Segiet (red.) 2007; Bińczycka, 
Smolińska-Theiss (red.) 2005; Izdebska, Szymanowska (red.) 2009; 
Śliwerski 2007a). 
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Dawniej dziecko miało raczej wartość ekonomiczną, gdyż 
poprzez swoją pracę wspierało budżet domowy, stanowiło po-
moc w pracach domowych i w gospodarstwie, było opiekunem 
dla rodzeństwa oraz rodziców na starość. Aktualnie wskazuje się 
na wartość emocjonalną, psychologiczną dziecka, która dotyczy 
satysfakcjonujących relacji i więzi rodzinnych, pozytywnych do-
znań (Szymanik-Kostrzewska 2016). Wynika to także z faktu, że 
współcześnie ma miejsce zmniejszanie rozmiarów rodziny, spa-
dek dzietności oraz zmiana pozycji i  ról poszczególnych człon-
ków rodziny. Dziecko, obok miłości małżeńskiej, stało się jedną 
z głównych wartości w rodzinie, która dzisiaj przybiera charak-
ter związku egalitarnego. W  konsekwencji dziecko traktowane 
jest w  kategoriach osobistego i  rodzinnego szczęścia. Ponadto 
współcześnie nastąpił wzrost znaczenia dzieciństwa w  świado-
mości rodziców. Dzieciństwo zyskało nowy wymiar, któremu 
przypisuje się wysoką rangę zarówno w życiu samego dziecka, jak 
i jego opiekunów (por. Doniec 2008: 120; Błasiak 2014: 21–22). 
Ma miejsce swoista idea lokowania „dziecka w centrum”, co łączy 
się z  funkcjonowaniem rodziny „dzieciocentrycznej” (Ostrouch-
-Kamińska 2015: 248). Ważnym aspektem jest tutaj czas po-
święcony dziecku, który dzisiaj jest wartościowany inaczej niż 
w  przeszłości. Jest bowiem starannie zaplanowany, intensywny 
i efektywny, sprzyja budowaniu relacji dziecka z rodzicem. Staje 
się jedną z  ważniejszych rodzicielskich inwestycji (Wiatr 2015; 
Ostrouch-Kamińska 2015). Zatem można stwierdzić, dokonując 
znacznego uproszczenia, że podejście do dziecka z uprzedmioto-
wionego zmieniło się w kierunku upodmiotowienia, a nawet do 
wymiaru „dzieciocentrycznego”.

Wioletta Danilewicz (2008: 79–86) wskazała na kilka cech 
dzisiejszego dzieciństwa, określanego mianem „supernowoczes-
nego”, którego korzenie powiązane są z życiem dziecka w zindy-
widualizowanym społeczeństwie. Współczesne dziecko zmuszo-
ne jest do dostosowywania się do różnych form życia rodzinnego, 
które są udziałem najmłodszego pokolenia. Dzisiaj dziecko wy-
kazuje dużą samodzielność, będącą wynikiem specyficznych 
okoliczności, w których funkcjonuje dana rodzina (np. emigracja 
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zarobkowa rodziców). Konsekwencją życia najmłodszego po-
kolenia w  ponowoczesnej rzeczywistości jest także konieczność 
wypracowania samokontroli w korzystaniu z mediów, będących 
nieodłączną częścią współczesności, oraz opanowanie samodziel-
nego obchodzenia się z pieniędzmi, bo „supernowoczesne dzieci” 
wzrastają w „wirze marketingowym”, hiperkonsumenckim świe-
cie. Stają się coraz poważniejszą grupą konsumencką, ponadto 
mają wpływ na to, co kupują sami rodzice. Dzieci nie pozostają 
obojętne wobec wzrastającej dominacji kultury konsumpcyjnej 
czy też popularnej, obserwuje się u nich wykształcenie indywidu-
alnego gustu w zakresie ubioru, czy też korzystania z ofert kultu-
ralnych (por. Danilewicz 2008: 79; Błasiak 2014: 22–23).

Opisane powyżej cechy dzisiejszego dzieciństwa są odzwier-
ciedleniem życia dorosłych, w  którym aktywnie i  we wszyst-
kich aspektach uczestniczą dzieci, ponieważ współcześnie bra-
kuje przestrzeni przeznaczonych wyłącznie dla najmłodszych. 
W konsekwencji dzieci i młodzież stają wobec problemów i za-
dań razem z dorosłymi i tak jak oni. Dziecko, podobnie jak do-
rosły, czy razem z  nim, staje wobec różnorodnych problemów 
społecznych, takich jak: bieda, bezrobocie, marginalizacja, roz-
pad rodziny (por. Danilewicz 2008: 80–81; Błasiak 2014: 24). 
Ponadto dzisiaj rozwija się w coraz to większym zakresie zjawi-
sko kompresji wiekowej u dzieci, która jest „utożsamiana z za-
cieraniem się granic między obszarami dzieciństwa i dorosłości, 
między innymi w aspekcie seksualności, co ma pewne określo-
ne konsekwencje w funkcjonowaniu dzieci oraz całych rodzin” 
(Szymanik 2011: 175). W obrębie tego zjawiska pojawiają się za-
chowania dziecięce, które w poprzednich dekadach były charak-
terystyczne dla starszych dzieci, a nawet osób dorosłych (zacho-
wania quasi-dorosłe). Są to zachowania „użytkowe”, obejmujące 
korzystanie z  różnego typu produktów (np. laptop, akcesoria 
do makijażu dla dziewczynek) oraz zachowania konsumpcyj-
ne i  społeczne (np. autoprezentacja) (Szymanik-Kostrzewska, 
2016). Kompresję wiekową wiąże się między innymi z przemia-
nami w zakresie traktowania dziecka. „Powiedzenie «ryby i dzie-
ci głosu nie mają», znane poprzedniej generacji, zastępowane 
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jest innym, pochodzącym z  rodzącej się ideologii  – «dzieci są 
najważniejsze»” (Szymanik 2011: 176).

„Systematycznie wzrastająca wartość dziecka doprowadziła do 
ery dzieciokracji: dzieci-królów i  dzieci-projektów” (Szymanik- 
-Kostrzewska 2016: 27). Dlatego też współczesne wychowanie 
rodzinne ukierunkowane jest na sukces dziecka poprzez wszech-
stronną jego stymulację. Popularna staje się tendencja wycho-
wawcza polegająca na zarządzaniu dzieckiem – określana mianem 
„dziecko – projekt rodzicielski”. Dzisiejszy rodzic napotyka wiele 
przekazów, które wskazują na to, że jeśli nie skoncentruje się od-
powiednio na opiece i wychowaniu swojego dziecka, to przyczyni 
się do tego, że nie będzie ono szczęśliwe, że nie osiągnie sukcesu, 
nie rozwinie się odpowiednio. Stąd rodzice wychowanie swojego 
dziecka ściśle planują, inwestują w jego rozwój wszelkie dostępne 
środki – zarówno materialne jak i psychologiczne. Skrupulatnie 
organizują czas, kierują aktywnością dziecka i to tylko taką, która 
będzie korzystna dla jego rozwoju (Szymanik-Kostrzewska 2016). 
Te tendencje połączone są też z rynkiem pracy i rosnącą konkuren-
cyjnością w tym wymiarze. Rodzice podejmują działania – przede 
wszystkim w  obszarze usług edukacyjnych  – mogące poprawić 
szanse zawodowe dziecka w przyszłości. Przejawia się to w wybo-
rze odpowiedniej placówki edukacyjnej, gdzie dziecko będzie się 
rozwijało i doskonaliło nawet w czasie wolnym, np. w świetlicy 
co więcej zainteresowani są również grupą rówieśniczą swojego 
dziecka i kontrolują go w tej sferze. „Celom tej krzątaniny przy 
życiorysie edukacyjnym dziecka towarzyszy praca nad profilem 
dziecka (…), nad tworzeniem całościowego profilu przyszłego 
pracownika  – osoby wysportowanej, o  szerokich horyzontach, 
ciekawych zainteresowaniach, swobodnie posługującej się kil-
koma językami i doceniającej wytwory kultury wyższej” (Wiatr 
2015: 79). Zjawisko projektowania dzieciństwa przez rodziców 
łączy się i  jest potęgowane przez fakt, że wiedza przekazywana 
z pokolenia na pokolenie jest coraz mniejsza. Wzbudza to niepo-
kój i zagubienie rodziców, którzy próbują wypełnić tę pustkę tzw. 
wiedzą ekspercką o charakterze psychologiczno-pedagogicznym 
i  medycznym (profesjonalizm wychowania). W  konsekwencji 
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codzienność rodzicielstwa staje się procesem technicznym, a wy-
chowanie projektem (Wiatr 2015).

Powyżej wskazane kwestie wskazują, że dzieciństwo jest spo-
łecznie i  kulturowo konstruowane. Również Jadwiga Izdebska 
(2015), analizując problematykę dziecka we współczesnym 
świecie, wskazała na różne oblicza dzieciństwa, wynikające ze 
specyficznej sytuacji życiowej najmłodszego pokolenia, która 
uwarunkowana jest transformacją systemową, globalizacją oraz 
wzrastającym wpływem mediów. Z  jednej strony dzieciństwo 
jawi się jako czas nowych, dotąd nieznanych szans rozwojowych 
i edukacyjnych, uczestnictwa w kulturze, gromadzenia doświad-
czeń i  przeżyć, poglądów i  wzorów zachowań, ale pod warun-
kiem, że dziecko wzrasta w  korzystnych warunkach. Wówczas 
czas nowych szans rozwojowych obejmuje dzieciństwo, wspo-
magając rozwój i  edukację młodego człowieka, dzieciństwo 
wspólnotowo-rodzinne, szczęśliwe, telewizyjne, medialne, mul-
timedialno-sieciowe i globalne. Z drugiej jednak strony dziecko 
doświadcza destrukcyjnych skutków dokonujących się przemian 
cywilizacyjnych, co wpływa negatywnie na przebieg dzieciństwa 
i  jego kształt. W  tym kontekście autorka wskazuje na dzieciń-
stwo w biedzie, osierocone, zagrożone emocjonalnie, wypełnione 
lękiem i krzywdą, zranione, „odebrane”, zniewolone przez prze-
moc domową, „wyspowe”, skomercjalizowane, medialne, siecio-
we (w kontekście zagrożeń związanych ze światem wirtualnym). 
Przedstawione oblicza współczesnego dzieciństwa stanowią dla 
pedagogów swoiste wyzwanie i obszar działalności edukacyjnej, 
ponieważ w procesie wychowania żadne doświadczenie nie może 
zostać uznane za mało istotne czy nieważne, bo za każdym stoi 
konkretne dziecko ze swoim światem przeżyć i aktywności.

Zakończenie

Spektrum przemian społeczno-kulturowych i  ekonomicz-
nych dokonujących się we współczesnym świecie nie pozostaje 
obojętne w  stosunku do rodziny, która już się zmieniła i  nadal 
ewoluuje. Zmiany oraz ich tempo tworzą fundament dla procesu 
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wychowania rodzinnego, bo zmienia się codzienność życia ro-
dzinnego i sposoby realizacji rodzicielstwa oraz traktowania dzie-
cka i  dzieciństwa. W  rodzinie współczesnej, inaczej niż w  ro-
dzinie tradycyjnej, jest organizowana przestrzeń wychowawcza 
i doświadczenia rodzinne.

Terminologia: błąd w wychowaniu; być rodzicem; dzieciństwo; 
dziecko; idea rodzicielstwa bliskości; kultura pedagogiczna/wy-
chowawcza rodziców; metody wychowawcze; modele wychowa-
nia; rodzic; rodzic adopcyjny; rodzic biologiczny; rodzic przybra-
ny; rodzic zastępczy; rodzicielstwo; socjalizacja; styl realizowania 
rodzicielstwa (awersyjny; wycofany; zaangażowany); świadomość 
wychowawcza rodziców; wychowanie domowe; wychowanie ro-
dzinne; wychowanie w kręgu rodzinnym; wychowanie w rodzi-
nie; zasady wychowania.
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Uwarunkowania procesu 
wychowania w rodzinie. 
Wybrane aspekty
The Determinants of the Process  
of Upbringing in the Family.  
Selected Aspects

Streszczenie: Rodzina, będąc pierwszym i  najważniejszym środowi-
skiem życia człowieka, realizuje określone funkcje, w  obrębie których 
istotnym zadaniem jest wychowanie dzieci, by osiągnęły samodzielność 
i niezależność życiową. Celem artykułu jest naukowa analiza wybranych 
czynników, które w znaczący sposób wpływają na jakość procesu wycho-
wania rodzinnego, tj.: postawy rodzicielskie, style wychowania, atmosfera 
rodzinna i więzi między członkami rodziny.

Słowa kluczowe: postawy rodzicielskie, style wychowania w rodzi-
nie, atmosfera rodzinna, więzi rodzinne;

Summary: Being the primary and most important environment for hu-
man life, the family performs certain functions within which the essential 
task is to bring up children so that they become self-reliant and independent. 
The aim of this article is a scientific analysis of selected factors that influ-
ence the quality of the family upbringing process, namely: parental attitudes, 
parenting styles, family atmosphere and the bonds between family members.

Keywords: parental attitudes, family upbringing styles, family atmos-
phere, family bonds
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Wprowadzenie

O przebiegu i skutkach procesu wychowania rodzinnego de-
cydują trzy rodzaje czynników: ekonomiczno-społeczne  – do 
których można zaliczyć strukturę rodziny, sytuację materialną 
i mieszkaniową rodziny, podział pracy i obowiązków rodzinnych, 
pełnienie ról społecznych; kulturalne – wykształcenie rodziców, 
ich stosunek do edukacji, tradycji i dóbr kultury, sposoby spędza-
nia wolnego czasu; psychospołeczne – jakość więzi społecznych 
i emocjonalnych, uznawane wzorce życia rodzinnego, stosunek do 
zjawisk patogennych, charakter oddziaływań wychowawczych, 
atmosfera rodziny (Bereźnicka 2014). Mając na uwadze powyż-
sze kwestie, jako cel artykułu obrano przedstawienie i analizę (na 
podstawie studium literatury) wybranych czynników psychospo-
łecznych, które wpływają na przebieg i  jakość oddziaływań ro-
dzicielskich realizowanych względem najmłodszego pokolenia, 
by w razie potrzeby i konieczności dorośli, których zadaniem jest 
tworzenie przestrzeni dla rozwoju i  wychowania, mogli podej-
mować określone działania o charakterze profilaktycznym, diag-
nostycznym, edukacyjnym oraz wsparcia na rzecz rodziny i  jej 
członków.

Postawy rodzicielskie i ich znaczenie dla jakości 
wychowania rodzinnego

Jednym z czynników wpływających na jakość procesu wycho-
wania rodzinnego są p o s t a w y  r o d z i c i e l s k i e. Właściwe 
postawy rodzicielskie wpływają konstruktywnie na wszechstron-
ny rozwój dziecka i jego osobowości. Z kolei niewłaściwe postawy 
mogą hamować rozwój dziecka i prowadzić do zaburzeń emocjo-
nalnych, sprzyjać różnego typu niedostosowaniom społecznym.

Termin p o s t a w a  r o d z i c i e l s k a  (w y c h o w a w c z a) 
jest rozumiany wieloznacznie. Józef Rembowski (1972) zdefi-
niował postawę rodzicielską jako „całościową formę ustosunko-
wania się rodziców (osobno ojca, osobno matki) do dzieci, do 
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zagadnień wychowawczych itp., ukształtowaną podczas pełnienia 
funkcji rodzicielskich” (Rembowski 1972: 55). Podobne stanowi-
sko zaprezentowała Maria Ziemska, która ujęła ją jako „nabytą 
strukturą poznawczo-uczuciowo-wolicjonalną, ukierunkowują-
cą zachowanie się rodziców wobec dziecka. Ta tendencja do re-
agowania w  określony sposób w  stosunku do dziecka musi być 
w pewnym stopniu utrwalona, aby mogła zyskać miano postawy 
rodzicielskiej” (Ziemska 1969: 32). Postawa rodzicielska obejmuje 
trzy komponenty: poznawczy (pogląd na dziecko, ocena jego za-
chowania), uczuciowo-motywacyjny (wyraża się w wypowiedzi, 
jej tonie, sposobie ekspresji) i behawioralny (zachowanie rodzica 
w stosunku do dziecka). Postawy te mogą się różnić kierunkiem 
i  siłą, powinny się charakteryzować plastycznością i  podlegać 
zmianom stosownie do tego, jak zmienia się dziecko w kolejnych 
fazach rozwoju. Mogą być też w różnym stopniu utrwalone i zor-
ganizowane (por. Plopa 2008: 245–246).

Postawy rodzicielskie są kształtowane i zależne od wielu czyn-
ników, np. przyswojenie wzorów z otoczenia, emocjonalny wpływ 
niektórych doświadczeń (zwłaszcza z  rodzin pochodzenia), trau-
matyczne przeżycia, procesy intelektualne, kultura narodowa, 
małe grupy społeczne, relacje z osobami znaczącymi, ilość i jakość 
zgromadzonej wiedzy i  umiejętność jej wykorzystania, inteligen-
cja, płeć oraz wiek, które zaliczane są do uwarunkowań podmioto-
wych rodziców i czynników tkwiących w dziecku. Ważna jest też 
jakość związku małżeńskiego (Wilk 2002; Plopa 2008; Błasiak, 
Dybowska 2010). Ponadto postawa rodzicielska, będąc postawą 
wychowawczą, odnosi się do wychowawczego oddziaływania opie-
kunów na dziecko. Ważnym atrybutem poprawności postaw rodzi-
cielskich jest także wrażliwość rodziców, która umożliwia trafną 
ocenę, jakiego wsparcia i mobilizacji należy udzielić dziecku sto-
sownie do jego potrzeb (por. Bakiera 2013: 97).

W literaturze przedmiotu występuje wiele typologii postaw 
rodzicielskich, co może świadczyć o  ważności tej problematyki 
dla procesu wychowania rodzinnego. Ponadto analiza tych kla-
syfikacji daje możliwość poznania i zrozumienia, jakie działania, 
zachowania czy aktywności rodzicielskie sprzyjają prawidłowemu 
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rozwojowi dziecka i  jego funkcjonowaniu wśród innych, a  jakie 
mu to utrudniają.

Jedną z  typologii jest propozycja M. Ziemskiej (1969, 1973), 
która w  Polsce ma dość szerokie zastosowanie. Autorka wyod-
rębniła osiem postaw naczelnych, które ułożyła na zasadzie 
przeciwstawnych par (akceptacja – odrzucenie; współdziałanie – 
unikanie; rozumna swoboda  – nadmierne ochranianie; uznanie 
praw – nadmierne wymaganie). Każda z par zawiera postawę po-
zytywną (w sytuacji kiedy rodzic otacza dziecko troskliwą opieką, 
dostrzega jego potrzeby, posiada odpowiedni zakres cierpliwości 
i gotowości do tłumaczenia i wyjaśniania, łatwo nawiązuje kon-
takt z  dzieckiem, który charakteryzuje się wzajemną sympatią 
i zrozumieniem, okazując wobec niego zrównoważenie uczucio-
we) i negatywną (Błasiak, Dybowska 2010). 

Do postaw pozytywnych/właściwych w  tej typologii należą 
(Ziemska 1969: 71–73; Plopa 2008: 269–270; Błasiak, Dybowska 
2010: 115–117):
1. Postawa akceptująca (akceptacja dziecka i jego potrzeb): polega 

na przyjęciu dziecka takim, jakim ono jest, z jego fizycznością, 
osobowością i możliwościami umysłowymi; rodzice akceptu-
jący swoje dziecko lubią je, a kontakt z nim jest przyjemnoś-
cią; starają się poznać jego potrzeby i zaspokajać je lub pomóc 
w ich zaspokajaniu; akceptowane dziecko ma uczuciową nie-
zależność, poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z własnego 
istnienia, rodzice nie ukrywają przed nim swoich uczuć.

2. Postawa współdziałania (współdziałanie z dzieckiem): rodzi-
ce przejawiają pozytywne zaangażowanie i  zainteresowanie 
sprawami dziecka, unikają obojętności uczuciowej i zaniedby-
wania go pod różnymi względami; dziecko jest odpowiednio 
do swoich możliwości wprowadzane w  sprawy i  obowiązki 
rodzinno-domowe; rodzice charakteryzują się aktywnością 
w  podejmowaniu wzajemnych z  dziećmi kontaktów, dzięki 
którym ma miejsce stopniowe poznawanie świata, wzajemna 
wymiana uwag, obserwacji i spostrzeżeń.

3. Rozumna swoboda: to dawanie dziecku w miarę przechodze-
nia przez kolejne fazy rozwoju odpowiedniej dla jego wieku 
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swobody; dziecko, dorastając, otrzymuje coraz większy mar-
gines swobody z  jednoczesnym wzrostem zaufania i  zacho-
waniem autorytetu; rodzice są obiektywni w  ocenie zjawisk 
i przedmiotów otaczającego świata i dbają o zdrowie i bezpie-
czeństwo dziecka.

4. Uznanie praw dziecka w rodzinie: jako równych, bez przece-
niania i niedoceniania jego roli i miejsca w rodzinie; rodzice 
przyjmują swobodny stosunek do wszelkich przejawów ak-
tywności dziecka, pozwalając na odpowiedzialność za własne 
działanie odpowiednio do wieku, stosują racjonalną kontrolę 
i  dyscyplinę; potrafią wyjaśniać i  wytłumaczyć dziecku róż-
ne sprawy ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych wy-
magań czy kar; dziecko zna oczekiwania rodziców, które są 
dostosowane do jego możliwości i wieku.
Do postaw niewłaściwych M.  Ziemska (1969: 76–80; por. 

też Plopa 2008: 269–270; Błasiak, Dybowska 2010: 117–118) 
zaliczyła:
1. Postawę odtrącającą: występującą przy nadmiernym dystansie 

uczuciowym wobec dziecka i  dominacji rodziców nad nim; 
dziecko jest ciężarem dla rodziców, którzy demonstrują wo-
bec niego negatywne uczucia, nie lubią go, odczuwają niechęć 
i  rozczarowanie; nie okazują dziecku pozytywnych uczuć, 
krytykują go, nie dopuszczają do głosu; prezentują podejście 
dyktatorskie; nie są zainteresowani dzieckiem, jego potrzeba-
mi i zachowaniem; kierują nim przy użyciu rozkazów, zastra-
szania, przemocy i represywnych żądań.

2. Postawę unikającą: występującą przy nadmiernym dystansie 
uczuciowym rodziców wobec dziecka i uległości oraz bierności 
wobec niego, w konsekwencji często dochodzi do zaniedbywa-
nia dziecka pod różnymi względami; rodzice przejawiają ubogi 
stosunek uczuciowy wobec potomka, a czasami nawet obojęt-
ność emocjonalną; kontakt z dzieckiem jest odczuwany przez 
rodzica jako trudny i  konieczny; relacja z  dzieckiem opiera 
się na pozorach i nadmiernej swobodzie; może się przejawiać 
w niedbałości i niekonsekwencji w stosowaniu wymagań, lek-
komyślnością i nieodpowiedzialnością w trosce o dziecko.
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3. Postawę nadmiernego ochraniania: która ma miejsce wów-
czas, gdy rodzice są nadmiernie skoncentrowani na dziecku, 
ale jednocześnie zbyt wobec niego ulegli, przejawiają podej-
ście bezkrytyczne i bez względu na to, co ono zrobi, jest wzo-
rem doskonałości; wszelkie ryzyko i trudności są mu usuwane 
z drogi; rodzice są nadmiernie pobłażliwi wobec dziecka, prze-
sadnie opiekuńczy, nie doceniają jego możliwości, ograniczają 
jego samodzielność i często izolują od rówieśników.

4. Postawę nadmiernie wymagającą (zmuszającą, korygującą): 
która wiąże się z nadmierną koncentracją na dziecku oraz do-
minacją w postępowaniu i  zachowaniu rodzica; opiekunowie 
posiadają jakiś idealny wzór dziecka i do niego dążą; pragną, 
by było takie, jak oni tego chcą, a nie takie, jakie ono jest; dzie-
cko musi się dostosować do ich wymagań i tym samym znajdu-
je się pod presją dorównywania ideałowi; rodzice stawiają wy-
górowane wymagania, narzucają autorytet, rządzą dzieckiem, 
ograniczają samodzielność i  swobodę; stosują liczne nagany, 
sztywne reguły wychowawcze; starają się przyspieszyć rozwój 
dziecka, są przesadnie nastawieni na osiągnięcia, nie szanują 
indywidualności dziecka i jego możliwości, a ich wypowiedzi 
mają charakter oceniający, towarzyszy im gniew i dezaprobata.
Ziemska opracowała metodę badania postaw rodzicielskich, 

która strukturalnie jest związana z  zaprezentowaną typologią 
(Plopa 2008).

Typologia postaw rodzinnych (postaw małżeńskich i rodziciel-
skich) Marii Braun-Gałkowskiej odnosi się do czterech postaw (por. 
Braun-Gałkowska 2007: 28; Błasiak, Dybowska 2010: 119–121):
1. Bliskości: która informuje o dystansie emocjonalnym między 

rodzicami a dziećmi, między małżonkami.
2. Pomocy: która określa stopień udzielania sobie pomocy (rodzi-

ce–dzieci, małżonkowie).
3. Kierowania: która wskazuje na zakres zostawianej/przyzna-

wanej samodzielności i stopień ingerowania w decyzje dzieci, 
małżonka.

4. Wymagań: która dotyczy wymagań i  oczekiwań stawianych 
dzieciom/małżonkowi.
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Powyżej wymienione postawy są określane przez dwie nega-
tywne skrajności: niedomiar i nadmiar, które świadczą o wystę-
powaniu postaw negatywnych/niewłaściwych. Pierwsza skala po 
stronie niedomiaru to odrzucenie, niechęć, obcość, całkowity brak 
bliskości, a  na drugim biegunie nadmierna bliskość, połączona 
z pragnieniem bycia zawsze przy dziecku/małżonku, nierozsta-
wania się ani na chwilę, charakteryzuje się lepkością emocjonalną. 
Druga skala – pomocy jako niedomiar będzie się charakteryzo-
wała zupełnym brakiem pomocy, opieki i chęci udzielania jakie-
gokolwiek wsparcia. Nadmiarem będzie dążenie do nadmiernej 
opiekuńczości i nadmiernego ochraniania. Trzecia skala kierowa-
nia w wymiarze niedomiaru będzie brakiem norm i zupełną swo-
bodą, a w nadmiarze będzie objawiała się dyrygowaniem, chęcią 
nadmiernego zarządzania. W czwartej skali wymagań na jednym 
biegunie będzie całkowity brak wymagań, a  na przeciwległym 
nadmierne wymagania, żądania.

W modelu postaw rodzinnych Braun-Gałkowskiej (2007) naj-
bardziej pożądaną postawą jest ta, która lokuje się w centrum. Jest 
to dojrzała miłość rodzicielska/małżeńska, która swoim zakresem 
obejmuje „środkową” postawę w każdej skali (zgodnie z  zasadą 
„złotego środka”), czyli właściwą bliskość, odpowiednią pomoc, 
rozumną swobodę i stosowne wymagania. Dojrzała miłość, obej-
mująca wskazane cztery właściwe wymiary, w zależności od wieku 
dziecka, występujących sytuacji i zdarzeń, możliwości małżonka 
będzie się w ramach wspomnianego „złotego środka” przesuwa-
ła się w jednym albo w drugim kierunku (nadmiaru/niedomiaru) 
(por. Błasiak, Dybowska 2010: 121).

Mieczysław Plopa (2008: 276) stwierdził, że w większości prac 
dotyczących różnych stylów oddziaływań rodzicielskich, w tym 
postaw, występują zmienne będące pewną formą kochania, mi-
łości, akceptacji, odrzucenia, kontroli, nadmiernego ochraniania 
oraz autonomii. Te kwestie wykorzystał w  swojej typologii po-
staw, gdzie wskazał na pięć skal postaw rodzicielskich (por. Plopa 
2008: 339–341; Bakiera 2013: 97–98):

Skala I: Postawa akceptacji – odrzucenia. Akceptacja jest uj-
mowana jako przyjęcie dziecka przez rodzica takim, jakim ono 
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jest, wyraża aprobatę dziecka. Tworzony jest klimat, który sprzyja 
swobodnej wymianie myśli, poglądów i uczuć. Stosunki rodzic – 
dziecko oparte są na płaszczyźnie partnerskiej, obustronnego 
zaufania. Relacje rodzica z dzieckiem są bliskie. Rodzic traktuje 
dziecko z godnością i szacunkiem, jest otwarty na jego potrzeby, 
troski i problemy. Natomiast odrzucenie powoduje, że dziecko nie 
odczuwa przyjemności i ciepła w obcowaniu z rodzicem. Wyraża 
dystans rodzica wobec dziecka. Rodzic nie szanuje potrzeb dzie-
cka, nie dostrzega jego problemów, nie podejmuje prób zbliże-
nia się do dziecka, które traktuje instrumentalnie. Jego działanie 
skupia się bardziej na materialnych niż psychicznych potrzebach 
dziecka.

Skala II: Postawa nadmiernie wymagająca, gdzie rodzic trak-
tuje dziecko bezwzględnie, zgodnie z przyjętym przez siebie mo-
delem wychowania, uważa się za autorytet we wszystkich spra-
wach dziecka, egzekwuje wykonywanie swoich poleceń, nakazów, 
zakazów, nie toleruje sprzeciwu i krytyki. Nie liczy się z możli-
wościami dziecka, akceptuje tylko te działania dziecka, które są 
zgodne z jego poglądami i oczekiwaniami. Postawa ta wynika ze 
specyficznego rozumienia dobra dziecka. Wyraża przede wszyst-
kim roszczeniowy stosunek rodzica wobec dziecka.

Skala III: Postawa autonomii (racjonalnej tolerancji), która 
przejawia się w tym, że rodzic traktuje dziecko prawie jak oso-
bę dorosłą, wykazuje podmiotowe nastawienie do dziecka. Jego 
zachowanie jest elastyczne, dostosowane do potrzeb dziecka. 
Wyraża aprobatę dla samodzielności dziecka i  jego inicjatywy, 
służy w razie potrzeby pomocą i radą. W sytuacji konfliktu nie 
narzuca swojego rozwiązania. Szanuje poglądy dziecka. Rozumie 
potrzeby nawiązywania kontaktów towarzyskich przez dziecko, 
stosuje pod tym względem racjonalną tolerancję.

Skala IV: Postawa niekonsekwentna, gdzie stosunek rodzica 
do dziecka jest zmienny, zależy od nastroju, samopoczucia czy 
innych spraw, w  które uwikłany jest rodzic. Brak stabilności 
w  postępowaniu rodzica sprzyja emocjonalnemu dystansowa-
niu się dziecka od rodzica, ukrywaniu własnych spraw. Dziecko 
spostrzega rodzica jako zbyt nerwowego, zmiennego, czy nawet 
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nieobliczalnego w swoim postępowaniu. Niestabilność i nieprze-
widywalność reakcji dorosłego powoduje, że dziecko przejawia 
zachowania obronne.

Skala V: Postawa nadmiernie ochraniająca, która przejawia się 
nadmierną troską rodzica o  dziecko, nieadekwatną do potrzeb 
i  możliwości dziecka. Rodzic nie uświadamia sobie faktu, że 
dziecko dorasta. Przesadnie angażuje się w sprawy dziecka. Nie 
wierzy, że dziecko bez jego wsparcia i pomocy może normalnie 
funkcjonować.

Na podstawie powyżej wskazanych typów postaw rodziciel-
skich Plopa (2008) opracował narzędzie badawcze Skalę Postaw 
Rodzicielskich w wersji dla młodzieży oraz w wersji dla rodziców.

Wiedza o  postawach rodzicielskich, biorąc pod uwagę ich 
ważność dla procesów rozwojowych i wychowawczych, może być 
wykorzystana przez wychowawców, nauczycieli czy pracowników 
socjalnych do podejmowania działań o charakterze profilaktycz-
nym, diagnostycznym i edukacyjnym, czy też do realizacji różnych 
form wsparcia współczesnych rodzin i poradnictwa rodzinnego. 
Wiedza ta wyznacza obszar, gdzie mieszczą się zachowania, war-
tości, cele charakterystyczne dla dobrych praktyk rodzicielskich. 

Style wychowania jako forma oddziaływań  
wychowawczych w rodzinie

Styl wychowania występujący w  rodzinie, podobnie jak po-
stawy rodzicielskie, może wpływać pozytywnie lub negatywnie, 
w zależności od jakości, na rozwój dziecka. W danym stylu wy-
chowania przejawiają się postawy rodzicielskie. Zakres treściowy 
terminu s t y l  w y c h o w a n i a  jest szerszy niż zakres treścio-
wy terminu p o s t a w a  r o d z i c i e l s k a, który obejmuje kom-
ponent poznawczy, emocjonalny i  behawioralny (por. Liberska, 
Matuszewska 2014: 128–129).

Przez s t y l  w y c h o w a n i a  należy rozumieć wypadko-
wą sposobów i  metod oddziaływania na dziecko przez po-
szczególnych członków rodziny. Jest to odpowiedni dobór oraz 
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zastosowanie zespołu środków wychowawczych (por. Kuczkowski 
1986: 232; Liberska, Matuszewska 2014: 128; Błasiak, Dybowska 
2010:  122). „We współczesnej literaturze światowej termin styl 
wychowania jest zastępowany przez termin s t y l  r o d z i c i e l -
s k i  (style of parenting)” (Liberska, Matuszewska 2014: 128). 
W zasadzie każda rodzina charakteryzuje się, realizowanym świa-
domie lub nieświadomie, jakimś stylem wychowania, który zależy 
od poglądów rodziców, od ich wiedzy o potrzebach rozwojowych 
dziecka, również od wzorów wyniesionych z domu pochodzenia, 
zaplanowanych celów wychowawczych i  własnej filozofii życia. 
Do elementów składowych stylu wychowania zalicza się: stosu-
nek emocjonalny do dziecka, wymagania mu stawiane, stopień 
kontroli zachowania dziecka i wzmocnienia, czyli system nagród 
i kar (Jacuńska 1986). Styl wychowania nie jest stały i niezmien-
ny, może i powinien być modyfikowany w trakcie dorastania dzie-
cka, wraz ze wzrostem doświadczenia rodziców.

W Polsce w ujęciu tradycyjnym/klasycznym wskazuje się naj-
częściej na cztery zasadnicze style wychowania w rodzinie są to: 
styl autokratyczny, liberalny, demokratyczny i niekonsekwentny 
(por. Liberska, Matuszewska 2014: 128–137; Ryś 2001; Błasiak, 
Dybowska 2010).

W a u t o k r a t y c z n y m  stylu wychowania rodzice narzu-
cają dzieciom swoje decyzje i opinie, nie liczą się z ich zdaniem, 
pragnieniami, zainteresowaniami i  potrzebami. Zachowanie 
dziecka jest kontrolowane przez rodzica, a  każde wykrocze-
nie jest zauważane, gdyż od dziecka wymaga się bezwzględne-
go posłuszeństwa, co wpływa na atmosferę surowości dystansu 
i lęku w rodzinie (Konopczyński 1996; Błasiak, Dybowska 2010). 
Wskazuje się, że styl ten zasadniczo jest oparty na autorytecie 
przemocy i  ma charakter konserwatywny. Dziecko zwykle nie 
wchodzi w bezpośrednie kontakty emocjonalne z rodzicami, sami 
rodzice również nie okazują pozytywnych uczuć dziecku, gdyż 
uważają, że to „psuje” dziecko. W rezultacie dziecko stosuje się 
jedynie do wymagań i narzucanych mu zadań. W tym przypadku 
ważniejsze są obowiązki niż troska o zaspokajanie potrzeb i rela-
cje międzyludzkie (Ryś 2001; Błasiak, Dybowska 2010). Hanna 
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Liberska i Mirosława Matuszewska (2014) wskazały, że styl ten 
ma dwie odmiany: opartą na życzliwości i opartą na lęku, prze-
mocy. Skrajnie surowa odmiana autokratycznego stylu wychowa-
nia opiera się na dystansie, jednostronnym komunikowaniu się 
z dzieckiem, używaniu siły, gróźb oraz odbieraniu przywilejów. 
Zakłada ograniczenie swobody, stosowanie rygorów, narzucanie 
dziecku własnych poglądów i decyzji. W domu panuje atmosfera 
bezwzględnego posłuszeństwa, dominuje przymus i lęk, co powo-
duje stan napięcia i konflikty. Decyzje w sprawach rodziny i dzieci 
podejmują rodzice, bez porozumienia z innymi członkami rodzi-
ny, nie uzasadniają swoich poczynań. Zachowanie dziecka podle-
ga stałej kontroli i ocenie rodzicielskiej. Za naruszenie, złamanie 
ustalonych przez rodziców norm i  zasad dziecko spotyka kara. 
Kary i nagrody są stosowane konsekwentnie. Nie ma od nich żad-
nego odwołania. W przypadku łagodniejszej odmiany stylu auto-
kratycznego wymagania stawiane dziecku są na ogół dostosowa-
ne do jego możliwości, stąd jest ono w stanie im sprostać i może 
zasłużyć na nagrodę. W tych warunkach tworzy się pozytywna 
więź emocjonalna między dzieckiem a rodzicami. Nad karami fi-
zycznymi przeważa dezaprobata słowna: upomnienia czy nagany 
itp. (por. Liberska, Matuszewska 2014: 132).

Styl l i b e r a l n y  polega na pozostawianiu dziecku całkowi-
tej swobody, by nie hamować jego aktywności i spontaniczności, 
wówczas dziecko samo kieruje swoim wychowaniem. W domu 
nie funkcjonują określone normy regulujące życie rodziny 
(Błasiak, Dybowska 2010). Opiekunowie zgadzają się raczej 
na wszystko, spełniają zachcianki dziecka i  interweniują tylko 
w  wyjątkowych sytuacjach. Dziecku nikt nie stawia żadnych 
wymagań, nie ma również żadnych obowiązków i ograniczeń. 
W  rezultacie dziecko nie zna zasad i  norm społecznych, dla-
tego zwykle ma trudności z  przystosowaniem się do miejsc, 
gdzie obowiązują określone normy (np. szkoła), na tym tle po-
wstają także trudności w  kontaktach z  rówieśnikami. Proces 
socjalizacji dziecka w  takich okolicznościach jest zaburzony 
(Przetacznik-Gierowska, Makiełło-Jarża 1992; Błasiak 2012; 
Błasiak, Dybowska 2010). Rodzice zwykle okazują dziecku 
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miłość, są wrażliwi na jego potrzeby, często w nadmiernym stop-
niu dostosowują swe zachowanie do jego życzeń. W stylu tym 
przeważa komunikacja jednostronna, przy czym stroną inicjują-
cą jest najczęściej dziecko. Rodzice w wielu przypadkach tole-
rują niewłaściwe zachowanie dziecka, nie reagując na nie w ża-
den sposób. Jedynie w  sytuacji drastycznego naruszenia norm 
współżycia społecznego ingerują w jego zachowanie (Liberska,  
Matuszewska 2014).

Maria Ryś (por. 2001: 18) w obrębie stylu liberalnego realizo-
wanego w rodzinie wyróżniła styl liberalny kochający, w którym 
rodzice czują się związani z dzieckiem, otaczają je miłością, czu-
łością, oraz styl liberalny niekochający, w którym rodzice okazują 
dziecku obojętność, chłód emocjonalny oraz nie interesują się nim 
samym i jego życiem.

Styl d e m o k r a t y c z n y  obecny w  rodzinie uważany jest 
za najbardziej korzystny dla rozwoju najmłodszego pokolenia. 
Charakteryzuje się przede wszystkim poszanowaniem praw 
wszystkich członków rodziny, w tym także dzieci, i sprawiedli-
wym podziałem obowiązków i praw w rodzinie. Dziecko w ta-
kich okolicznościach rozwija samodzielność, uczy się współ-
działania i  współpracy, zaradności życiowej i  zasad współżycia 
społecznego. Panuje tutaj zaufanie, sympatia, życzliwość i troska 
o  rozwój wszystkich osób w rodzinie. Dziecko ma wyznaczone 
swoje obowiązki. Uczy się liczyć ze zdaniem innych. Więź emo-
cjonalna dziecka z rodzicami jest silna i oparta na pozytywnych 
doświadczeniach (Konopczyński 1996; Błasiak, Dybowska 2010). 
Styl ten opiera się na dialogu, który sprzyja refleksji dziecka nad 
własnym zachowaniem oraz jego konsekwencjami dla innych 
osób. Ważne są tutaj rodzinne rozmowy i  dyskusje, zarówno 
o sprawach ważnych, jak i o  sprawach drobnych i codziennych. 
Dziecko posiada dość duży zakres autonomii. W miarę rozwo-
ju dziecka zwiększa się zakres przysługujących mu praw, jego pole 
przejawiania własnej inicjatywy i  samodzielności, ale wzrasta też 
jego odpowiedzialność za swoje postępowanie (por. Liberska, 
Matuszewska 2014: 134). Obowiązki i  zadania dziecka nie zo-
stają mu narzucane, ono samo je przyjmuje w ramach współpracy 
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i  współdziałania. W  przypadku złamania obowiązujących norm 
ponosi konsekwencje swojego niewłaściwego działania. Rodzice 
stosują perswazję i  wyjaśnianie, dzięki temu dziecko ma możli-
wość zrozumienia istoty przewinienia, a to sprzyja jego rozwojo-
wi moralnemu (por. Błasiak 2012: 82). Dyscyplina demokratyczna 
służy kształtowaniu u dziecka niezależnego myślenia, otwartości, 
inicjatywy w działaniu, pozytywnego obrazu własnej osoby. Takie 
oddziaływania wychowawcze ułatwiają proces internalizacji norm 
społecznych, wartości cenionych przez rodziców, ich celów, stan-
dardów, wzorów zachowania W  niektórych przypadkach mogą 
być realizowane pozory demokracji we wzajemnych stosunkach 
rodzinnych. Wówczas dziecko zostaje wprawdzie dopuszczone do 
udziału w nich, lecz rodzice nie liczą się faktycznie z jego zdaniem 
i sami o wszystkim decydują, pozostawiając mu swobodę jedynie 
w drobiazgach. Sprzyja to kreowaniu atmosfery zakłamania w śro-
dowisku domowym i może prowadzić do osłabienia więzi emocjo-
nalnej między rodzicami a dziećmi, a nawet do jej zerwania (por. 
Liberska, Matuszewska 2014: 134).

N i e k o n s e k w e n t n y  styl wychowania występuje w rodzi-
nie wówczas, gdy rodzicie nie stosują jednolitego stylu wychowaw-
czego, co w rezultacie prowadzi do tego, że dziecko za to samo za-
chowanie będzie surowo ukarane lub będzie pochwalone, a jeszcze 
innym razem spotyka się z brakiem reakcji. Błahy czynnik staje się 
powodem do gniewu, a poważne przewinienie zostaje niezauwa-
żone. Takie postępowanie rodziców utrudnia dziecku poznanie, 
co jest dobre, a co złe, oraz utrzymuje je w stanie emocjonalnej 
huśtawki, co powoduje zachwianie poczucia bezpieczeństwa (por. 
Błasiak 2012: 83–84). Niekonsekwencja wynika często z przemę-
czenia i  przepracowania rodziców, co jednak może wywoływać 
u dziecka poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. W przypadku 
stylu niekonsekwentnego, który jest dzisiaj częstym zjawiskiem, 
rodzice działają w sposób zmienny i przypadkowy. Normy i wy-
magania wobec dziecka oraz sposoby oceny i kontroli jego zacho-
wania zależą od nastroju rodziców i od sytuacji. Jest to wynikiem 
prowadzenia przez rodziców chaotycznych poszukiwań skutecz-
nych metod oddziaływania. Styl niekonsekwentny funkcjonuje 
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również w rodzinach, w których matka i ojciec często nie są w sta-
nie porozumieć się co do metod i  form oddziaływania na dzie-
cko albo gdy rywalizują o  jego względy. W takiej sytuacji brak 
wsparcia rodzicielskiego, niemożność odnalezienia przez dziecko 
wzorów i modeli do naśladowania prowadzą do poczucia osamot-
nienia i zagubienia w świecie, tym samym utrudniając, a niekiedy 
uniemożliwiając wypracowanie koncepcji własnej osoby i  dro-
gi życiowej w  przyszłości (Liberska, Matuszewska 2014: 133;  
Błasiak, Dybowska 2010: 125).

Inną klasyfikacją, będącą analizą jakościową stylów wycho-
wania, jest propozycja Diany Baumrind, której rozszerzenia do-
konali Eleonor Maccoby i  John Martin, a  opracowania Helen 
Bee (za: Szymanik-Kostrzewska 2016: 15–16). Różnica między 
wyróżnionymi tutaj stylami odnosi się do zasad obowiązujących 
w rodzinie (są elastyczne bądź sztywne), ekspresji emocji (emo-
cjonalna rezerwa lub ciepło), sposobów dyscyplinowania (karanie 
psychologiczne lub środki fizyczne) oraz wartości (samokontrola 
i  niezależność lub posłuszeństwo) (por. Liberska, Matuszewska 
2014: 130–131).

Wskazano w  tej koncepcji na cztery style wychowania (por. 
Szymanik-Kostrzewska 2016: 15–20; Liberska, Matuszewska 
2014: 130–131):

1. S t y l  a u t o r y t a r n y  (autokratyczny) – wymaga się re-
spektowania przez dziecko sztywnych zasad ustalonych przez 
rodziców, które nie są dziecku wyjaśniane i nie podlegają nego-
cjacjom. Sprzeciwienie się rodzicom skutkuje karą, dziecku sta-
wiane są wysokie wymagania. Rodzice sprawują nad nim kontrolę 
i oczekują bezwzględnego podporządkowania się, a relacje mię-
dzy nimi są formalne, chłodne.

2. S t y l  p e r m i s y w n y  (p o b ł a ż l i w y)  – gdy rodzice 
okazują dziecku uczucia, mają z nim częsty pozytywny kontakt, 
wyjaśniają mu wszelkie zasady panujące w rodzinie. Nie ma kar 
fizycznych, ale zdarzają się inne (np. chwilowe zawieszenie przy-
wilejów, okresowa izolacja, zakaz kontaktów z rówieśnikami czy 
oglądania telewizji). Dziecko wychowywane zgodnie z tym sty-
lem, rozwija swoją wiarę we własne możliwości, kreatywność, 
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samokontrolę, a także internalizuje normy moralne. Jednak przy 
skrajnie wysokiej permisywności dziecko nie poznaje granic swo-
jej wolności: zachowań dopuszczalnych i niedopuszczalnych, ko-
niecznych z  punktu widzenia społecznego, nie są formułowane 
wobec niego wymagania i nie jest sprawowana należyta kontrola. 
Rodzic nie uczy dziecka, jak radzić sobie z trudnościami i konse-
kwencjami niewłaściwego postępowania.

3. S t y l  a u t o r y t a t y w n y  (d e m o k r a t y c z n y) – rodzi-
ce są dla dzieci autorytetem, który budują przez ustalanie z dzie-
ckiem reguł i zasad, przez stawianie wyraźnych, ale dostosowa-
nych do wieku dziecka granic. Rodzice okazują czułość i miłość 
dziecku, w rodzinie dominują pozytywne uczucia. Kary i nagrody 
wiążą się bezpośrednio z zachowaniem dziecka. Rodzice kierują 
się rozumną swobodą. Konsekwencje tego stylu mogą być tylko 
pozytywne. Rozwój potencjalnych możliwości i osobowości dzie-
cka przebiega prawidłowo, a relacje dziecko–rodzice przekształ-
cają się z biegiem czasu w relacje przyjacielskie.

4. S t y l  n i e d b a ł y  (n i e z a a n g a ż o w a n y /o b o j ę t -
n y) – wiąże się z psychiczną niedostępnością rodzica, który nie 
sprawuje kontroli nad swoim dzieckiem, nie okazuje mu ciepła, 
odrzuca go, a komunikację ogranicza do minimum. Tutaj rodzice 
nie uczą dziecka zasad i  norm, a  jedynie karzą za jakiekolwiek 
przewinienie. Skrajne nasilenie tego stylu wiąże się z rodzicami, 
którzy są niewydolni wychowawczo. 

Powyżej zostały przedstawione różne koncepcje, podejścia czy 
klasyfikacje postaw rodzicielskich oraz stylów wychowania, by 
wskazać na w miarę szerokie, choć oczywiście niewyczerpujące, 
pole problemowe rozwoju i wychowania najmłodszego pokolenia 
w tym zakresie. Wynika to z przyjętego założenia, że zarówno 
postawy, jak i style wychowania oraz powiązane z nimi zachowa-
nia rodzicielskie stanowią istotne czynniki, które mogą zahamo-
wać realizowany proces zmian rozwojowych, zmienić jego tempo, 
czy też nadać inny kierunek zmianom zarówno w wymiarze nega-
tywnym, jak i pozytywnym. Stąd wiedza w tym zakresie stanowi 
ważny obszar dla pedagogiki rodziny. 
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Atmosfera rodzinna

Kolejnym elementem wpływającym na przebieg procesu wy-
chowania oraz poczucie szczęścia w  rodzinie jest a t m o s f e r a 
r o d z i n n a,  określana także jako a t m o s f e r a  d o m o w a, 
k l i m a t  d o m o w y, s t y l  ż y c i a  r o d z i n y, a t m o s f e -
r a  w y c h o w a w c z a, n a s t r ó j  ż y c i a  r o d z i n n e g o. 
Kształtowana jest ona przede wszystkim przez interakcje między 
członkami rodziny, sposób postępowania rodziców wobec dzie-
ci i  dzieci wobec rodziców oraz stopień i  zakres realizowanych 
funkcji oraz ról społecznych. Najczęściej ujmowana jest jako 
układ wzajemnych stosunków rodzinnych, sposób traktowania 
siebie nawzajem przez członków rodziny, a  przede wszystkim 
rodziców względem siebie i dziecka oraz charakter wewnątrzro-
dzinnych więzi emocjonalnych, który często jest określany jako 
„a t m o s f e r a  e m o c j o n a l n a” d o m u  r o d z i n n e g o  (por. 
Cudak 2014: 347–348; Cudak 2007: 67–68). W  pedagogicznej 
perspektywie atmosfera wychowawcza/rodzinna obejmuje spe-
cyficzne warunki domu rodzinnego konieczne dla prawidłowego 
przebiegu wychowania. Stąd jest to ogół warunków materialnych 
i  niematerialnych, wzajemne powiązania, relacje zachodzące 
w rodzinie (Wilk 2002; Krzesińska-Żach 2007). Każda rodzina 
kształtuje „swoistą atmosferę, niepowtarzalną w  innych rodzi-
nach, w  innych środowiskach, organizuje warunki dla rozwoju 
osobowości, uzyskania dojrzałości emocjonalnej i równowagi psy-
chicznej” (Krzesińska-Żach 2007: 19).

Ogólna typologia wskazuje na atmosferę życia rodzinnego 
korzystną pod względem wychowawczym dla rozwoju i kształto-
wania osobowości młodego człowieka, gdzie członkowie rodziny 
połączeni są pozytywnymi więziami emocjonalnymi, oraz nie-
korzystną, wpływającą ujemnie na rozwój dziecka i prowadzącą 
do różnego rodzaju zaburzeń, ponieważ relacje rodzinne cechuje 
konfliktowość, agresja, brak porozumienia, nieufność i  nerwo-
wość (Przetacznikowa, Włodarski 1986; Krzesińska-Żach 2007).

Irena Obuchowska (1983) dokonała klasyfikacji atmosfe-
ry rodzinnej w  perspektywie negatywnej (źródło zaburzeń 
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emocjonalnych): atmosfera napięta (pełna nieufności, nieporo-
zumień, zagrożeń, konfliktów); atmosfera hałaśliwa (agresja we-
wnątrzrodzinna, awantury i kłótnie); atmosfera depresyjna (smu-
tek, przygnębienie, rezygnacja, bierność, izolacja emocjonalna); 
atmosfera obojętna (brak związku uczuciowego między członka-
mi rodziny); atmosfera nadmiernych emocji i problemów w kon-
tekście różnych codziennych sytuacji rodzinnych).

Należy dodać, że powyższe typologie są niepełne, pierwsza 
wskazuje tylko na dwa skrajne obszary: negatywny i pozytywny, 
a można również wskazać na pośrednie. Natomiast druga opisuje 
tylko wymiar ujemny. Sławomir Cudak (2014) dokonał bardziej 
szczegółowego rozróżnienia typów atmosfery rodzinnej na: atmo-
sferę ciepłą o pozytywnych więziach emocjonalnych, pełną miło-
ści i zrozumienia; atmosferę dobrą, gdzie ma miejsce wzajemne 
zaufanie, dialog, wspólne rozwiązywanie konfliktów; atmosferę 
obojętną, która z pozoru jest spokojna, jednak opiera się na sła-
bych więziach między członkami rodziny; atmosferę chłodu emo-
cjonalnego, charakteryzującą się brakiem wzajemnego szacunku, 
miłości i akceptacji oraz występującymi nieporozumieniami. 

Józef Wilk (2002) wyróżnił i scharakteryzował trzy zasadnicze 
typy rodzin ze względu na panującą w nich atmosferę oraz okre-
ślone skutki wychowawcze. Pierwszy typ to r o d z i n a  o   a t -
m o s f e r z e  d e m o k r a t y c z n e j, gdzie występują najbardziej 
pożądane wychowawczo warunki. Dominuje tutaj życzliwość 
i wzajemne zaufanie. Rodzice reagują odpowiednio na potrzeby 
dziecka, ale nie spełniają zachcianek. Stawiają wymagania dosto-
sowane do wieku i możliwości najmłodszego pokolenia. Dominują 
nagrody, nie kary. Stwarzane są warunki do podejmowania przez 
dziecko inicjatywy oraz bycia samodzielnym. Pobudzają ambicje 
dziecka i  jego samokontrolę. W domu panują określone zasady. 
Drugi typ to r o d z i n a  o   a t m o s f e r z e  a u t o k r a t y c z n e j, 
gdzie relacje między rodzicami i  dziećmi oparte są na strachu. 
Rodzice wymagają ze strony dzieci bezwzględnego posłuszeń-
stwa. Nie liczą się z  ich potrzebami, odgórnie ustalają obowią-
zujące zasady i  normy. Występuje ścisła kontrola najmłodszego 
pokolenia. Nieprzestrzeganie zasad, sprzeciwianie się pociąga 
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za sobą represje. Ostatni wyróżniony tutaj rodzaj to r o d z i n a 
o   a t m o s f e r z e  b e z ł a d n e j, w  której rządzi chaos, przy-
padek, zamęt, niezdecydowanie i brak konsekwencji. Raczej nie 
występują tutaj żadne zasady, a  jeśli występują, to nikt ich nie 
przestrzega. Kara czy nagroda, którą otrzymuje dziecko, zależy 
jedynie od nastroju, kaprysu rodziców. Wszystko te czynniki two-
rzą niekorzystne warunki pod względem rozwojowym i wycho-
wawczym (Krzesińska-Żach 2007; Błasiak 2010).

Z kolei Zdzisław Dąbrowski (2006) wskazał, że właściwa at-
mosfera domu rodzinnego w największym stopniu zależy od pozy-
tywnego, obojętnego i negatywnego stosunku członków rodziny 
do określonych wartości, np. życia i zdrowia innych, sprawiedli-
wości, przyjaźni, godności, współpracy i współdziałania z  inny-
mi, prawdomówności i  szczerości, wzajemnej życzliwości, nie-
naruszalności cudzej wartości itp. Są to fundamentalne wartości, 
które regulują życie z innymi. Ponadto wyróżnił on trzy rodzaje 
atmosfery: opieki związaną z zaspokajaniem potrzeb; wychowaw-
czą obejmującą realizację wartości oraz partnerstwa, gdzie należy 
uwzględnić niesymetryczny układ sił i zależności w rodzinie.

Reasumując, można stwierdzić, że w wielu przypadkach trud-
no jest jednoznacznie przyporządkować dane środowisko rodzin-
ne do określonego typu atmosfery. Ponieważ nawet w  skrajnie 
nieprawidłowej atmosferze domu rodzinnego mogą się zdarzyć 
sytuacje, które niosą za sobą pozytywne emocje. I  też odwrot-
nie, w prawidłowo funkcjonującej rodzinie, gdzie panuje miłość 
i życzliwość, zdarzają się konflikty, a nawet sytuacje kryzysowe 
(Cudak 2014).

Więzi rodzinne

Więzi występujące w  rodzinie są ważnym fundamentem dla 
spójności i integracji tej wspólnoty oraz tzw. czynnikiem chronią-
cym odnoszącym się do tego środowiska życia i dla jego członków. 
W i ę ź  r o d z i n n a  ujmowana jest jako szczególny rodzaj więzi 
społecznej, która ma miejsce wówczas, gdy osoby połączone są 
stosunkami społecznymi przebiegającymi zgodnie z określonym 
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wzorem postępowania oraz posiadającymi odpowiednią war-
tość (Kotlarska-Michalska 1992; Krzesińska-Żach 2007; Błasiak 
2010). „Stosunki pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny 
prowadzą z  reguły do trwałej i  raczej niespotykanej w  innych 
grupach więzi społecznej, zespalającej tę grupę w zwartą całość” 
(Krzesińska-Żach 2007: 17).

Jan Turowski (1959: 29) więź rodzinną ujął jako „ogół stosun-
ków społecznych, czyli zależności między członkami rodziny oraz 
ogół postaw tych członków wobec siebie, wobec wartości i celów 
rodziny”. Natomiast Leon Dyczewski wskazał, że więź rodzinna 
to „cały kompleks sił przyciągających jej członków nawzajem do 
siebie oraz wiążących ich ze sobą” (Dyczewski 2002: 11). Siły te 
wynikają z  faktu zawarcia związku małżeńskiego, świadomości 
związków genetycznych, różnych wspólnych przeżyć emocjo-
nalnych, stosunków wzajemnych zależności, współdziałania oraz 
z czynników prawnych, obyczajowych, religijnych, społecznych, 
kulturowych czy gospodarczych, w których żyje rodzina. Więź 
rodzinna zatem jest wypadkową sił wewnętrznych znajdujących 
się w rodzinie i zewnętrznych sił działających na poszczególnych 
jej członków. Oba te elementy mogą występować w różnych pro-
porcjach, ale zawsze wzajemnie się warunkują (por. Dyczewski 
2005: 225–226; Błasiak 2010: 130). Więzi rodzinne przejawiają 
się w różnych relacjach, stosunkach, zależnościach, wzajemnych 
oddziaływaniach, postawach członków rodziny. Natomiast te re-
lacje, różne stosunki i  zależności są podstawą istnienia, rozwo-
ju rodziny oraz jej jakości. Dokładne wskazanie sił wiążących 
i kształtujących rodzinę oraz ich źródeł i natężenia pozwala okre-
ślić intensywność więzi w poszczególnych rodzinach. Więzi ro-
dzinne nie są jednakowe we wszystkich rodzinach i są odmienne 
w różnych fazach cyklu życia oraz okolicznościach życia tej samej 
rodziny. Są zjawiskiem dynamicznym, ulegającym ciągłym prze-
obrażeniom (Dyczewski 2005: 226).

Z kolei Anna Kotlarska-Michalska ujęła więzi rodzinne jako 
„zespół zależności bezpośrednich i  pośrednich wynikających 
zarówno z realizowanych działań w ramach wypełnionych przez 
rodzinę funkcji oraz zależności wynikających z formalnego faktu 
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bycia rodziną – z tytułu pokrewieństwa, powinowactwa i adop-
cji” (Kotlarska-Michalska 1992: 25). Zaś Stanisław Kowalski 
wskazał, że więź rodzinna to „splot stosunków między członka-
mi rodziny, oparty o pewne podstawy emocjonalne i racjonalne 
wynikające ze związku małżeńskiego i świadomości związków 
genetycznych oraz genealogicznych” (Kowalski 1979: 239). 
Przykładem dwupłaszczyznowego ujmowania więzi, odzwier-
ciedlającego obiektywno-subiektywny charakter rzeczywistości, 
jest ujęcie Jan Szczepańskiego, gdzie więź społeczna to „zorga-
nizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli spo-
łecznej skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe 
zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju” (Szczepański 
1970: 160–161).

W literaturze można odnaleźć różne typy więzi rodzinnych. 
Janina Maciaszkowa (1990) wyodrębniła: więzi krwi (biologiczne 
pokrewieństwo); ekonomiczne (związane z prowadzeniem wspól-
nego gospodarstwa domowego, zaspokajaniem potrzeb); zabez-
pieczające (opieka nad innymi); emocjonalne (wzajemna życz-
liwość, miłość, przynależność); socjalizacyjne (przekazywanie 
określonych norm, zasad i wartości; kształtowanie poglądów i opi-
nii oraz postaw społecznych); kulturowe (uczestnictwo w kultu-
rze, przekaz wartości estetycznych, rekreacja); towarzyskie. Inna 
klasyfikacja J. Turowskiego wskazuje na istnienie dwóch typów 
więzi: funkcjonalnych i podmiotowych. Więź funkcjonalna, czyli 
formalna, przedmiotowa, rzeczowa, obiektywna, która występuje 
ze względu na funkcję i role pełnione w rodzinie. Drugi typ więzi 
występujących w rodzinie to więź podmiotowa, czyli nieformal-
na, intencjonalna, osobista, które pojawia się i rozwija ze wzglę-
du na cechy osobowości członków rodziny (por. Brągiel, Kawula 
2007: 116; Bereźnicka 2014). A. Kotlarska-Michalska (2002: 58) 
wyróżniła z kolei następujące rodzaje więzi w zależności od cha-
rakteru rodziny: instytucjonalna (rodzina jako instytucja zaspo-
kaja potrzeby), grupowa, wspólnotowa, zrzeszeniowa, systemowa. 
Natomiast ze względu na wspólnotowy charakter rodziny wyróż-
nia więzi: emocjonalne, gospodarcze, kulturowe, wychowawcze, 
religijne itp.
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Natomiast L. Dyczewski (2005: 28; por. także Błasiak 2010: 
131; Krzesińska-Żach 2007:18) opisał trzy zespoły więzi, które 
wpływają na kształtowanie się spójności i trwałości rodziny:
1. Więź strukturalno-przedmiotowa: kształtowana jest przez ze-

spół stosunków między członkami rodziny i między pokole-
niami, które powstały ze względu na pełnione przez poszcze-
gólne osoby i pokolenia role oraz zadania. Ich treści dotyczą 
prowadzenia gospodarstwa domowego, wychowania dzie-
ci, autorytetu rodziców, udzielania wzajemnej pomocy oraz 
współpracy w  wypełnianiu rodzinnych funkcji. Do podłoża 
materialnego tych stosunków zaliczamy wspólnotę mieszka-
niową i gospodarczą.

2. Więź osobowa: kształtuje ją zespół stosunków i relacji między 
osobami i pokoleniami oparty na sferze poznawczej, ale przede 
wszystkim na emocjonalno-wolitywnej. Ich treścią są myśli, 
pragnienia, uczucia, aspiracje i  wzajemne postawy poszcze-
gólnych członków rodziny wobec siebie. Bezpośredniość wza-
jemnych relacji i związków uczuciowych pomiędzy członkami 
rodziny łączy ich w  sposób wydający się nie do rozerwania. 
Ten rodzaj więzi jest najważniejszy. Stosunki rodzinne deter-
minowane przez czynniki poznawczo-emocjonalno-wolityw-
ne pozostają w ścisłym związku ze stosunkami strukturalno-
-przedmiotowymi, ale te ostatnie koncentrują się na rodzinnej 
strukturze, produkcji czy konsumpcji, te pierwsze zaś ogni-
skują się na konkretnej osobie i to je charakteryzuje.

3. Więź kulturowa: kształtowana przez stosunki i relacje między 
osobami w rodzinie, których treścią są postawy zgodności lub 
niezgodności wobec tych samych wartości, wzorców zacho-
wań, norm, instytucji społecznych, wydarzeń oraz wytworów 
kulturowych.
Każdy z wyżej zaprezentowanych rodzajów więzi rodzinnej 

jest ogromnie istotny dla trwania i  rozwoju rodziny, ale prze-
de wszystkim dla osobistego rozwoju jej członków oraz dla 
przeżywania przez nich satysfakcji z  życia rodzinnego. Leon 
Dyczewski (2005: 229) wyróżnił więź osobową jako najważ-
niejszą z  więzi rodzinnych. Stanowi ona rdzeń tych więzi, na 
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którym są osadzone więzi strukturalno-przedmiotowe i  więzi 
kulturowe. Omówione rodzaje więzi wpływają na kształtowanie 
się wysokiego lub niskiego stopnia spójności i trwałości rodziny, 
jej pokoleń.

Natalia Han-Ilgiewicz (1986: 308–310; por. także Śledzia-
nowski, Bębas 2013: 23–24) na podstawie analizy zjawiska nie-
przystosowania społecznego i  braku jedności w  rodzinie wy-
różniła następujące więzi rodzinne (uwzględniające ich jakość):
1. Więź prawidłowa: występuje, gdy ma miejsce silna integracja 

rodziny. Członkowie wykazują duże wzajemne przywiązanie 
do siebie i nie dopuszczają do sytuacji zmierzających do kryty-
ki swojego środowiska. Występuje poczucie wspólnoty i oka-
zywanie sobie wzajemnej pomocy. Członkowie wykazują się 
także własną samodzielnością poprzez kontakt z otoczeniem 
i rozwój zainteresowań oraz mają świadomość, że w każdej sy-
tuacji mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny.

2. Więź słaba: występuje, gdy między członkami rodziny panują 
pozory uczuć i  troskliwości, brak zrozumienia potrzeby nie-
zależności, od członków rodziny wymaga się wyłączności dla 
spraw rodzinnych i całkowitego oddania się im. Więź ta koń-
czy się wraz z osiągnięciem dorosłości przez dzieci.

3. Brak więzi: występuje, gdy każdy w rodzinie żyje swoim ży-
ciem, dom jest tu traktowany jak hotel, wśród członków rodzi-
ny dominuje postawa brania.

4. Więź negatywna: występuje w rodzinach patologicznych. Po-
między członkami dominuje poczucie wrogości i  niechęci. 
Istnieje tutaj wzajemna zależność, przejawiająca się tym, że 
członkowie nie potrafią żyć w rodzinie, ze sobą, ale i poza nią, 
nie potrafią funkcjonować bez siebie. Do propozycji, w kate-
gorii „więź negatywna”, wskazanych przez autorkę prezento-
wanej koncepcji, można dodać typ więzi o  charakterze zbyt 
symbiotycznym, często określany jako więź uzależniająca, któ-
ra wynika z nadmiernej troski i opieki. 
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Więzi rodzicielskie: dziecko – rodzic

Rodzinę funkcjonalną obok prawidłowej komunikacji, wy-
raźnych granic międzypokoleniowych oraz autorytetu rodziców 
charakteryzują między innymi trwałe więzi wewnątrzrodzinne. 
Dziecko, przychodząc na świat w danej rodzinie, zyskuje prawo 
do przynależności, która jest zalążkiem więzi między rodzicami 
i dziećmi. Siła tej więzi jest ogromna, występuje ona nawet wów-
czas, gdy jednostka temu zaprzecza. Gdy ma miejsce stopniowy 
proces oddalania się dziecka od rodziców (proces usamodzielnia-
nia się), nie oznacza on zerwania więzi z  rodzicami. Lecz więź 
ta się przekształca, bo zmienia się kwestia zależności. Nigdy też 
ostatecznie nie osłabnie i  nie zanika w  sposób nieodwracalny, 
ponieważ człowiek jest zawsze dzieckiem swoich rodziców (por. 
Jagieła 2007; Błasiak 2010).

Analizując więzi rodzicielskie łączące rodziców z  dziećmi, 
wyróżnia się cztery typy więzi (por. Zasańska 2009: 109–110; 
Błasiak 2010: 134–135):
1. Więź pewna: pojawia się w sytuacji, gdy rodzice opiekują się 

dzieckiem z dużą wrażliwością, czułością i troską. Ten rodzaj 
więzi opiera się na dyspozycyjności rodziców dla spraw dzie-
cka; wiąże się także z udzielaniem przez nich wsparcia, otuchy, 
pomocy w różnych sytuacjach; dziecko wie, że może liczyć na 
swoich opiekunów.

2. Więź niepewno-ambiwalentna: kształtowana jest w  sytuacji, 
gdy rodzice reagują na sygnały i  potrzeby dziecka w  sposób 
różnorodny, zmienny, niekonsekwentny. Zdarza się, że rodzice 
z jednej strony okazują dziecku miłość i oddanie, a z drugiej 
są zimni, obojętni, czy nawet nieobecni. Takie zachowanie 
rodziców nie zapewnia poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, 
a wprost przeciwnie – wywołuje u dziecka poczucie niepewno-
ści. Nie jest ono w stanie przewidzieć reakcji rodziców w danej 
sytuacji. Konsekwencją takiej postawy rodziców są sprzeczne 
zachowania dziecka.

3. Więź niepewno-unikająca: powstaje między rodzicami i dzieć-
mi, gdy dorośli okazują jawną niechęć swoim dzieciom, unika-
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ją ich i odrzucają. Dzieci w takiej sytuacji nie mają zaspokojo-
nych podstawowych potrzeb, bo traktowane są przez rodziców 
jako ciężar, który wymaga od nich zbyt wiele wysiłku i trudu.

4. Więź zdezorganizowana: „charakteryzuje dzieci, które w sy-
tuacjach stresowych doświadczają załamania normalnej stra-
tegii zachowania oraz całkowicie rozstrojonej uwagi. Dzieci te 
wydają się sparaliżowane, nie wiedzą, gdzie mają szukać po-
mocy. (…) relacja wewnątrzrodzinna ulega ciągłym przemia-
nom, przeobrażeniom” (Zasańska 2009: 110).
Jakość więzi między rodzicami i dziećmi w rodzinie stanowi 

istotny czynnik decydujący o przebiegu procesu wychowania oraz 
jego skutkach, a także stanowi rodzaj tzw. czynnika chroniącego.

Więź dziecka z rodzeństwem

Do więzi rodzinnych zalicza się więzi łączące rodzeństwo. 
Re lacje między rodzeństwem „określa suma interakcji opar-
tych na działaniach oraz komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) 
dwóch lub więcej osób, mających wspólnych rodziców natu-
ralnych oraz określony stosunek do wzajemnych doświadczeń, 
przekonań i uczuć wobec siebie, od momentu, odkąd osoby te 
mają świadomość istnienia siebie” (Walęcka-Matyja 2014: 91). 
Współcześnie występuje tendencja do tworzenia rodzin mało-
dzietnych, w konsekwencji w Polsce dominują rodziny z jednym 
dzieckiem. Zmniejsza się dzietność rodzin, dlatego wskazuje 
się, że w poprzednich pokoleniach więź dziecka z rodzeństwem 
była statystycznie, społecznie, emocjonalnie i  psychologicznie 
bogatsza i również bardziej złożona. Więź między rodzeństwem 
kształtuje w rodzinie specyficzny miniaturowy świat, gdzie wy-
stępują zależności podobne do związków, jakie zachodzą pomię-
dzy dorosłymi, ale rządzące się innymi prawami i dostarczające 
przeżyć, których nie można odtworzyć w innych grupach. Więź 
między rodzeństwem jest najbardziej długotrwałą z  więzi ro-
dzinnych. Ponadto relacje między rodzeństwem głęboko wpły-
wają na to, jak dzieci postrzegają siebie i  innych, bo w wieku, 
kiedy kształtuje się ich osobowość, rodzeństwo spędza ze sobą 
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więcej czasu niż z  innymi osobami (Śledzianowski 2008: 48–
49). Wskazuje się, że jakość relacji i więzi między rodzeństwem 
jest zależna przede wszystkim od wieku rodzeństwa i  różnicy 
wiekowej między dziećmi, płci, wzajemnych stosunków między 
dorosłymi, sposobu traktowania rodzeństwa przez rodziców oraz 
od pozycji dziecka w rodzeństwie (najstarszy, średni, najmłod-
szy, bliźniak) (por. Błasiak 2010: 136).

Więź dziecka z dziadkami

Układ międzypokoleniowy: dzieci, rodzice, dziadkowie jest 
naturalny (są pokrewieństwem w  tzw. linii prostej), a  relacje 
występujące między poszczególnymi osobami stanowią istotną 
płaszczyznę życia rodziny. Ważną rolę w  tym układzie odgry-
wają dziadkowie, uczestnicząc w  funkcji socjalizacyjno-wycho-
wawczej, która „ma charakter zarówno bezpośredni – realizuje się 
przez opiekę, jak i pośredni – jest wsparciem dla rodziców dzie-
cka” (Wawrzyniak 2011: 95). Zgodne i  harmonijne współbycie 
dziadków i wnuków przynosi korzyści nie tylko jednym i drugim, 
ale całemu systemowi rodzinnemu.

Więzi, jakie zostają ukształtowane między dziadkami i wnu-
kami, mogą być źródłem zróżnicowanych doświadczeń istotnych 
dla zrozumienia człowieka i człowieczeństwa, przekazu wartości 
i tradycji, a przez to mogą sprzyjać rozwojowi tożsamości indy-
widualnej. Dzięki obcowaniu ze starszym pokoleniem, które ma 
zwykle więcej czasu i cierpliwości, dzieci uczą się dostrzegać róż-
ne potrzeby, uczą się szacunku i  tolerancji, kształtuje się u nich 
właściwy stosunek do ludzi starszych oraz przemijania i śmierci. 
Bezpośrednie kontakty z  osobami starszymi, takimi jak babcia 
i  dziadek, wpływają na kształtowanie się poczucia obowiązku 
u młodych, uczą ich rozumienia rozwoju społeczeństwa i historii 
własnej rodziny (Wawrzyniak 2011). Miłość dziadków jest inna 
niż rodzicielska, bo wynika z dotychczasowych doświadczeń ludzi 
starszych oraz ze świadomości wartości życia i ciągłości rodziny, 
którą zapewniają wnuki. Nie są oni już także obarczeni taką od-
powiedzialnością, jaka jest przynależna rodzicom. Dlatego miłość 
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dziadków do wnuków jest bardziej świadoma i mniej wymagająca 
niż do własnych dzieci. Jednak w tym kontekście mogą się zda-
rzyć negatywne zjawiska. Dotyczy to sytuacji, kiedy dziadkowie 
podważają autorytet rodziców lub wciągają dzieci w  konflikty 
dorosłych. Najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy dziadko-
wie stanowią pomoc w opiece i wychowaniu wnuków, dla któ-
rych rodzice winni być pierwszymi i najważniejszymi opiekunami 
(Błasiak 2010; Wawrzyniak 2011).

Więź między dziadkami a wnukami może przyjmować różne 
formy (por. Śledzianowski, Bębas, 2013: 64):
1. Związek zdystansowany: dziadkowie rzadko widują się z wnu-

kami, są emocjonalnie od siebie odizolowani. Dziadkowie 
z dystansem przyglądają się wychowaniu wnuków.

2. Związek towarzyski: dziadkowie nawiązują ciepły i  emocjo-
nalny stosunek z  wnukami, który wynika ze wspólnej co-
dzienności i wypełniania przez dziadków obowiązków wobec 
wnuków. Między pokoleniami występują przyjazne zależności 
wynikające z zaufania i bliskości.

3. Związek zaangażowany: dziadkowie aktywnie uczestniczą 
w wychowaniu wnuków, wspierają rodziców.
Więź z babcią i dziadkiem oraz jej wpływ na wnuki są nieoce-

nione i często niedocenione we współczesnym świecie. Życie ro-
dziny wielopokoleniowej jest bogatsze i pełniejsze, pełne wartości 
i tradycji (Wawrzyniak 2011).

Więź rodzinna jest oparta na dwóch odrębnych fundamentach: 
podstawie subiektywnej, którą stanowi świadomość łączności z in-
nymi członkami rodziny, poczucie przynależności do nich jako 
odrębnej grupy, oraz podstawie obiektywnej, która dotyczy czynni-
ków prawnych, obyczajowych, religijnych, kulturowych, przyczy-
niających się do trwałości rodziny (Krzesińska-Żach 2007).

Zakończenie

Przestrzeń rodzinną kształtują warunki, w których dokonują się 
procesy wychowania i  socjalizacji najmłodszego pokolenia (choć 
nie tylko). W  przestrzeni tej ma bowiem miejsce zaspokajanie 
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wszelkich potrzeb, dostarczane są określone bodźce oraz wzory 
zachowań i relacji, przekazywane są wartości i normy, kształtowa-
ny jest obraz własnej osoby oraz postawy. Warunki te tworzone są 
przez wszystkich członków rodziny, jednak główną rolę pełnią tutaj 
„architekci rodziny”, czyli rodzice. To oni, poprzez określone posta-
wy rodzicielskie, styl wychowania, kreowaną atmosferę rodzinną 
oraz więzi emocjonalne, oddziałują na rozwój i kształtują osobo-
wość młodego człowieka. Stąd wiedza o tych obszarach może być 
pomocna w lepszym zrozumieniu sytuacji rodziny, dziecka czy też 
jego rodziców oraz w wyznaczaniu kierunków działań o charakte-
rze psychopedagogicznym i socjalnym na rzecz dobra rodziny.

Terminologia: atmosfera domowa; atmosfera emocjonalna 
domu rodzinnego; atmosfera rodzinna; atmosfera wychowawcza; 
klimat domowy; nastrój życia rodzinnego; postawa rodzicielska; 
rodzina o atmosferze autokratycznej; rodzina o atmosferze bez-
ładnej; rodzina o  atmosferze demokratycznej; styl rodzicielski; 
styl wychowania [autokratyczny; autorytatywny (demokratyczny); 
demokratyczny; liberalny; niedbały (niezaangażowany/obojętny); 
niekonsekwentny; permisywny (pobłażliwy)]; styl życia rodziny; 
typy więzi rodzinnych; więzi rodzinne; więź rodzinna.
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Streszczenie: Wychowanie należy do podstawowych pojęć i przedmio-
tów badań pedagogiki. W  naukach prawnych zagadnienie wychowania 
rozpatrywać możemy przede wszystkim w kontekście: prawa dziecka do 
wychowania w rodzinie; prawa rodziców do wychowania dziecka; władzy 
(odpowiedzialności) rodzicielskiej.
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Summary: Upbringing is one of the basic concepts and subjects of peda-
gogical research. In the legal sciences, the issue of upbringing the child can 
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Wprowadzenie

Wychowanie należy do podstawowych pojęć i przedmiotów 
badań pedagogiki. W naukach prawnych zagadnienie wychowa-
nia rozpatrywać możemy przede wszystkim w kontekście: 
1) prawa dziecka do wychowania w rodzinie;
2) prawa rodziców do wychowania dziecka;
3) władzy rodzicielskiej.

Prawo dziecka do wychowania w rodzinie

Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, uznawanej za naj-
lepsze środowisko życia i  rozwoju wszystkich jej członków, jest 
jednym z podstawowych praw przysługujących każdemu dziecku 
(Stadniczeńko 2015: 85). Prawo to zostało wyraźnie określone 
w Preambule do Konwencji ONZ o prawach dziecka z dnia 20 
listopada 1989 roku (dalej: KPD), a następnie dodatkowo wzmoc-
nione i uszczegółowione w poszczególnych jej przepisach (prze-
de wszystkim w artykułach: 5, 9 i 18). W ust. 6 Preambuły do 
KPD autorzy Konwencji podkreślili, że „dziecko dla p e ł n e -
g o  i   h a r m o n i j n e g o  r o z w o j u  s w o j e j  o s o b o w o ś c i 
powinno się wychowywać w  ś r o d o w i s k u  r o d z i n n y m, 
w  a t m o s f e r z e  s z c z ę ś c i a,  m i ł o ś c i  i  z r o z u m i e n i a”. 
Zwrócili uwagę na potrzebę kształtowania osobowości dziecka 
w duchu ideałów wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych, 
ze szczególnym uwzględnieniem idei „pokoju, godności, toleran-
cji, wolności, równości i solidarności”.

Artykuł 9 KPD wskazuje na konieczność zapewnienia przez 
władze publiczne ochrony j e d n o ś c i  r o d z i n y, przejawiają-
cej się w zakazie rozdzielania dzieci od ich rodziców wbrew ich 
woli za wyjątkiem sytuacji, gdy takie oddzielenie jest koniecz-
ne ze względu na potrzebę ochrony dobra dziecka w  przypad-
ku niewywiązywania się lub niewłaściwego wywiązywania się 
z o b o w i ą z k ó w  r o d z i c i e l s k i c h  przez rodziców dziecka. 
W artykułach 5 i  18 KPD podkreślono prawo i  główną odpo-
wiedzialność rodziców za wychowanie i rozwój dziecka zgodnie 
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z najlepiej pojętym jego interesem (artykuł 3 KPD). Zwrócono 
uwagę na s u b s y d i a r n ą  r o l ę  p a ń s t w a  we wspieraniu ro-
dziców w wypełnianiu ich r o d z i c i e l s k i c h  z a d a ń.

Prawo rodziców do wychowania dziecka

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 
roku uznaje rodziców za pierwszych i najważniejszych w y c h o -
w a w c ó w  d z i e c k a.  Zgodnie z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP 
„rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami”. P r a w o  r o d z i c ó w  d o  w y c h o w a n i a 
d z i e c i  zgodnie z  własnymi przekonaniami stanowi, zdaniem 
Witolda Borysiaka, element ich praw rodzicielskich. W  opinii 
Trybunału Konstytucyjnego prawo to jest p r a w e m  p o d m i o -
t o w y m  rodziców o  charakterze w o l n o ś c i  k o n s t y t u -
c y j n e j  (wyrok TK z 11.10.2011 r.; wyrok TK z 21.1.2014 r.). 
Zdaniem Borysiaka prawo rodziców do wychowania dzieci zgod-
nie z własnymi przekonaniami polega na „zakazie ingerencji osób 
trzecich w  tym władz publicznych w  prawnie chronioną sferę 
postępowania rodziców” (Borysiak 2016: Komentarz do art.  48 
Konstytucji RP, Nb VI.A.4). Wykonywanie tego prawa podlega 
co prawda kontroli ze strony państwa i społeczeństwa, jego źród-
łem nie jest jednak przepis prawny, lecz ma ono charakter p r a -
w a  p r z y r o d z o n e g o  i   n a t u r a l n e g o  (Borysiak 2016: 
Komentarz do art.  48 Konstytucji RP, Nb VI.A.1; wyrok TK 
z 11.10.2011 r., wyrok TK z 21.1.2014 r.; wyrok TK z 28.4.2003 r.).

Art.  48 pozostaje w  ścisłym związku z  art.  53 Konstytucji 
RP. Zgodnie z art. 53 ust. 3 zd. 1 Konstytucji „rodzice mają pra-
wo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralne-
go i  religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. Przepis ten 
gwarantuje rodzicom wolność wychowywania dziecka w ramach 
uznawanego przez nich systemu światopoglądowego, moralne-
go i etycznego. Korzystając z tego prawa, rodzice obowiązani są 
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, szanować jego przeko-
nania oraz przysługujące mu p r a w o  d o  s w o b o d y  m y -
ś l i,  s u m i e n i a  i   w y z n a n i a  (art. 14 ust. 1 KPD). Zgodnie 
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z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP rodzicom przysługuje prawo de-
cydowania o uczestnictwie ich dzieci w n a u c z a n i u  r e l i g i i 
w  szkołach (Borysiak 2016: Komentarz do art.  48 Konstytucji 
RP, Nb V.5). 

Wychowanie dzieci ma na celu przygotowanie ich do samo-
dzielnego życia w  społeczeństwie. Prawo rodziców do wycho-
wania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oznacza troskę 
rodziców o zaspokojenie ich potrzeb bytowych, fizycznych, psy-
chicznych, duchowych, emocjonalnych zgodnie z  ich własnymi 
poglądami na temat poszczególnych sfer życia, ukształtowanym 
światopoglądem, wyznawanymi wartościami (zgodnymi z  war-
tościami konstytucyjnymi), wolnością sumienia, wyznania itp. 
(Banaszak 2012: Komentarz do art. 48 Konstytucji RP, Nb 2).

Prawo rodziców do wychowania dziecka nie ma jednak cha-
rakteru p r a w a  a b s o l u t n e g o.  Jego granice wyznaczają inne 
normy konstytucyjne i ustawowe. Jedną z nich stanowi sformu-
łowany w art. 70 ust. 1 Konstytucji RP obowiązek nauki do 18. 
roku życia, będący równocześnie przysługującym każdemu czło-
wiekowi prawem do edukacji (prawem do nauki).

Adresatem wolności konstytucyjnych z  art.  48 ust.  1 oraz 
art.  53 ust.  3 zd.  1 i  ust.  4 Konstytucji RP są r o d z i c e,  ro-
zumiani jako r o d z i c e  b i o l o g i c z n i  dziecka albo r o d z i c e 
p r a w n i  (p r z y s p o s a b i a j ą c y)  oraz inne podmioty sprawu-
jące nad dzieckiem opiekę prawną (o p i e k u n o w i e  p r a w n i) 
(zob. Ustawa – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 
1964 roku, dalej: KRO) lub pieczę zastępczą (zob. Ustawa z dnia 
9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej).

Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z  własnymi 
przekonaniami, ujęte w prawie polskim w przepisach rangi kon-
stytucyjnej, znajduje dodatkowe potwierdzenie w licznych aktach 
prawa międzynarodowego, których Rzeczpospolita Polska jest 
stroną. Wśród najważniejszych z nich wymienić należy:
 � Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-

stawowych wolności sporządzony w dniu 20 marca 1952 roku 
w Paryżu (Dz.U. z 1995 r., Nr 36, poz. 175) (art.2);
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 � Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych 
z dnia 19 grudnia 1966 roku (Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167) 
(art. 18 ust. 4);

 � Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku (Dz.U. z 1977 r., 
Nr 38, poz. 169) (art. 10 ust. 1 i 13 ust. 3);

 � Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 
roku (Dz.U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526, z późn. zm.) (art. 3, 
5, 14, 18);

 � Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 
2016 roku (Dz.Urz. UE.C Nr 202, s. 389) (art. 14).
Artykuł 2 zd. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw 

człowieka i  podstawowych wolności stanowi: „wykonując swoje 
funkcje w  dziedzinie wychowania i  nauczania, Państwo uznaje 
prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania zgodnie 
z  ich własnymi p r z e k o n a n i a m i  r e l i g i j n y m i  i   f i l o -
z o f i c z n y m i”. Przepis ten akcentuje nadrzędną rolę i  prawo 
rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania swoich dzieci 
zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficzny-
mi, nakazując władzom publicznym poszanowanie tego prawa. 
Prawo do poszanowania przez władze publiczne prawa rodziców 
do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami 
religijnymi i filozoficznymi oznacza stworzenie przez władze pub-
liczne odpowiednich g w a r a n c j i  p r a w n y c h  i praktycznych 
umożliwiających rodzicom przekazanie dzieciom własnej wiary 
i przekonań. Wychowanie rozumiane jest tutaj jako „całościo-
wy proces, w którym – w ramach poszczególnych społeczeństw – 
dorośli dążą do przekazania młodym swoich przekonań, kultury 
i  innych wartości” (zob. wyrok ETPC w  sprawie Campbell and 
Cosans, par. 33, za: Garlicki 2010: par. 21).

Jak zauważa Lech Garlicki:

P r a w o  r o d z i c ó w  d o  w y c h o w y w a n i a  d z i e c i  (więc 
także – do zapewnienia im najlepszego – w przekonaniu rodzi-
ców  – wykształcenia) ma c h a r a k t e r  p r a w n o n a t u r a l -
n y  – odpowiednio ETPCz (Europejska Konwencja o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – przypis M.P.W.) 



208 Marta Prucnal-Wójcik

wskazuje, że rolą rodziców jest „oświecanie i doradzanie swoim 
dzieciom, wykonywanie wobec nich tej naturalnej rodzicielskiej 
funkcji edukacyjnej, jaką jest prowadzenie dzieci po drodze od-
powiadającej religijnym i filozoficznym przekonaniom rodziców” 
(zob. wyr. ETPCz z 27.11.1996 r. w sprawie Efstratiou p. Grecji, 
par. 32; post. ETPCz w sprawie Konrad), mówi o „naturalnych 
obowiązkach rodziców wobec dzieci” i wskazuje, że „rodzice po-
noszą w  pierwszym rzędzie odpowiedzialność za wychowanie 
i nauczanie” (zob. np. wyr. ETPCz w sprawie Folgero and Others, 
par. 84e). Szczególnie ważny jest element aksjologiczny (religijny 
czy filozoficzny) tego procesu, bo w poważnym stopniu kształtu-
je on osobowość dziecka i wyznacza jego postawę w życiu doro-
słym (Garlicki 2010: par. 18).

Artykuł 10 ust.  1 Międzynarodowego Paktu Praw Gospo-
darczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku, 
wskazując na rodzinę jako na „naturalną i podstawową komórkę 
społeczeństwa”, podkreśla spoczywającą na rodzinie odpowie-
dzialność za „opiekę i wychowanie dzieci pozostających na jej utrzy-
maniu”. Oba pakty (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich 
i  Politycznych w  Artykule 18 ust.  4 i  Międzynarodowy Pakt 
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych w Artykule 13 
ust.  3) ustanawiają obowiązek władz publicznych „do poszano-
wania wolności rodziców lub w odpowiednich przypadkach opie-
kunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania 
religijnego i moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami”.

Konwencja ONZ o prawach dziecka przyznaje rodzicom nad-
rzędną rolę w procesie wychowania dziecka, wskazując w art. 18 
ust. 1 zd. 2, że „rodzice lub w określonych przypadkach opieku-
nowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie 
i rozwój dziecka”. Obowiązkiem władz publicznych jest natomiast 
pełne poszanowanie tej zasady oraz udzielanie rodzicom (lub opie-
kunom prawnym dziecka) odpowiedniej pomocy w wykonywaniu 
obowiązków związanych z  wychowywaniem dzieci (z a s a d a 
a u t o n o m i i  r o d z i n y / z a s a d a  p o s z a n o w a n i a  p r a w 
i   o d p o w i e d z i a l n o ś c i  o b o j g a  r o d z i c ó w / z a s a d a 
s u b s y d i a r n o ś c i / z a s a d a  p o m o c y  p a ń s t w a ). Przy 
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realizacji swoich praw i obowiązków względem dziecka zarówno 
rodzice (lub opiekunowie prawni dziecka), jak i władze publiczne 
obowiązani są kierować się z a s a d ą  d o b r a  d z i e c k a  (z a s a -
d ą  n a j l e p s z e g o  z a b e z p i e c z a n i a  i n t e r e s ó w  d z i e -
c k a) wyrażoną w Artykule 3 KPD.

Artykuł 14 ust. 3 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
z  dnia 7 czerwca 2016 roku, formułuje zasadę poszanowania 
„prawa rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzie-
ci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi 
i pedagogicznymi” (więcej, zob. np. Sobczak 2013).

Władza rodzicielska 

Prawo rodziców do wychowania dzieci, wynikające 
z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz powołanych powyżej 
dokumentów prawa międzynarodowego, którego Rzeczpospolita 
jest stroną, doznaje uszczegółowienia i  wnikliwego uregulowa-
nia w aktach prawnych rangi ustawowej. Najważniejsze regula-
cje w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo rodziców do wychowania 
dzieci wiąże się ściśle z uregulowaną przepisami artykułów 92–
112 KRO instytucją „władzy rodzicielskiej”. 

Do momentu osiągnięcia pełnoletniości dziecko pozostaje 
pod tzw. w ł a d z ą  r o d z i c i e l s k ą  rodziców (art. 92 KRO). 
Można się spotkać z  alternatywnymi jej określeniami: o d p o -
w i e d z i a l n o ś ć  r o d z i c i e l s k a1  lub p i e c z a  r o d z i c i e l -
s k a. W  Rekomendacji Nr 874 (1979) w  sprawie Europejskiej 
Karty Praw Dziecka Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, 
omawiając zagadnienie sytuacji prawnej dziecka, uznało potrzebę 
zastąpienia koncepcji „władzy rodzicielskiej” koncepcją „odpo-
wiedzialności rodzicielskiej”. Autorzy Rekomendacji Nr R (84) 4 
w  sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, przyjętej przez 

1    Więcej na temat o d p o w i e d z i a l n o ś c i  r o d z i c i e l s k i e j  – zob. np. 
P. Jaros, Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontek-
ście polskich zobowiązań międzynarodowych (rozprawa habilitacyjna, niepubl.). 
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Komitet Ministrów Rady Europy 28 lutego 1984 roku, zdefinio-
wali odpowiedzialność rodzicielską w następujący sposób:

O d p o w i e d z i a l n o ś ć  r o d z i c i e l s k a  obejmuje obowiąz-
ki i prawa mające na celu zapewnienie moralnego i materialne-
go dobra dziecka, w szczególności poprzez sprawowanie pieczy 
nad jego osobą, utrzymywanie z nim bezpośrednich związków, 
zapewnienie wychowania, dostarczanie środków utrzymania, re-
prezentację prawną i zarządzanie jego majątkiem (cytat za: Szy-
mańczak 1996: 5).

Odpowiedzialność rodzicielska pojawia się w  licznych doku-
mentach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 
stroną, są to m.in.: Europejska Konwencja o wykonywaniu praw 
dzieci z  dnia 25 stycznia 1996 roku; Konwencja o  jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w za-
kresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony 
dzieci z dnia 19 października 1996 roku; Konwencja w sprawie 
kontaktów z dziećmi, sporządzona w Strasburgu w dniu 15 maja 
2003  roku. Odpowiedzialność rodzicielska (jak również p i e -
c z a  r o d z i c i e l s k a) nie funkcjonuje jednak w chwili obecnej 
w polskim prawie rodzinnym, które nieprzerwanie odwołuje się 
do sformułowania w ł a d z a  r o d z i c i e l s k a. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy ro-
dzicielskiej. Możemy ją jednak zrekonstruować na podstawie cało-
kształtu przepisów regulujących jej istotę i treść. Najważniejszymi 
w  tym kontekście jawią się artykuły: 95 § 1, 96 oraz 98 § 1 
KRO. Zdaniem Jerzego Ignatowicza „władza rodzicielska to ogół 
o b o w i ą z k ó w  i   p r a w  r o d z i c ó w  względem dziecka, ma-
jących na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego 
interesów” (Ignatowicz 2000: 306; Ignatowicz, Nazar 2010: 308). 
Na t r e ś ć  w ł a d z y  r o d z i c i e l s k i e j  składają się przede 
wszystkim trzy elementy:
1) piecza nad osobą dziecka (uregulowana szczegółowo w art. 95, 

96, 100 KRO);
2) zarząd majątkiem dziecka (uregulowany szczegółowo 

w art. 101–105 KRO);
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3) reprezentacja dziecka (uregulowana szczegółowo w art. 98 i 99 
KRO) (zob. np. Strzebińczyk 2011: par. 30; Smyczyński 2014: 
232; Gajda 2015: pkt I.1.; Ignaczewski 2015: pkt 3).
Zdaniem Krystyny Gromek władza rodzicielska stanowi 

„szczególnego rodzaju w i ę ź  p r a w n ą  między rodzicami a ich 
dziećmi, której treścią jest”:
1) p i e c z a  w szerokim ujęciu, czyli obowiązek i prawo wycho-

wywania dziecka (por. art. 95 § 1 KRO);
2) r e p r e z e n t a c j a, czyli przedstawicielstwo (por. art.  98 

KRO), oznaczające, iż każde z  rodziców może samodzielnie 
występować w  imieniu dziecka przed wszelkimi organami 
oraz instytucjami państwowymi, społecznymi z  wyjątkiem 
dokonywania czynności prawnych pomiędzy:
a) dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską oraz
b) dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem (chy-

ba że chodzi o bezpłatne przysporzenie na rzecz dziecka lub 
o środki utrzymania i wychowania należne dziecku);

3) z a r z ą d  m a j ą t k i e m  (por. art.  101), czyli dokonywanie 
z  należytą starannością czynności faktycznych, prawnych 
i procesowych w zakresie:
a) z w y k ł e g o  z a r z ą d u  (prowadzenia bieżących spraw 

związanych ze zwykłym korzystaniem z  przedmiotów 
wchodzących w  skład administrowanego majątku) oraz 
poprzez

b) p r z e k r o c z e n i a  z a k r e s u  z w y k ł e g o  z a r z ą d u 
(innych czynności, wywołujących trwałą zmianę w majątku 
małoletniego), dokonywane wyłącznie za zgodą sądu; spod 
władzy rodzicielskiej wyłączone jest jednak dysponowanie 
majątkiem dziecka w zakresie (por. art. 102–105) zarobków 
dziecka, przedmiotów majątkowych oddanych dziecku do 
swobodnego użytku, przedmiotów majątkowych uzyska-
nych przez dziecko w drodze darowizny lub w testamencie, 
jeżeli przysporzyciel wyłączył zarząd rodziców (Gromek 
2016: pkt I.1).

Wykonując władzę rodzicielską, rodzice wychowują dziecko, 
opiekują się nim i  jego majątkiem, reprezentują dziecko przed 
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organami i  instytucjami, przed którymi dziecko nie może sa-
modzielnie występować. Funkcje te rodzice realizować powinni, 
kierując się z a s a d ą  d o b r a  d z i e c k a  (zob. np. Stojanowska 
1979), i n t e r e s u  s p o ł e c z n e g o  oraz p o s z a n o w a n i a 
p r a w  i   g o d n o ś c i  d z i e c k a  (art. 95 § 1 i 3 KRO). 

Na podstawie art.  96 oraz art.  96¹ KRO wymienić można 
następujące o b o w i ą z k i  r o d z i c ó w  wynikające z  władzy 
rodzicielskiej:
1) wychowywanie dziecka;
2) kierowanie nim;
3) troska o jego fizyczny i duchowy rozwój;
4) należyte przygotowanie dziecka do pracy dla dobra społeczeń-

stwa odpowiednio do jego uzdolnień;
5) zakaz stosowania kar cielesnych.

Nie funkcjonuje ustawowa definicja wychowania. Jerzy Słyk 
zwraca uwagę na wyodrębnienie w  doktrynie prawa rodzinne-
go wychowania fizycznego oraz psychicznego. W y c h o w a n i e 
f i z y c z n e  obejmuje t r o s k ę  o  życie i  zdrowie dziecka. 
W y c h o w a n i e  p s y c h i c z n e  zawiera w sobie m.in. wpajanie 
dziecku p o c z u c i a  m o r a l n e g o,  o s o b i s t e j  g o d n o ś c i, 
k s z t a ł t o w a n i e  j e g o  ś w i a t o p o g l ą d u  oraz r o z w i j a -
n i e  u m i e j ę t n o ś c i  d z i e c k a  (Słyk 2017: 1219). 

Zgodnie z dyrektywą ujętą w ramy prawne art. 93 i 97 KRO 
zasadą jest o s o b i s t e  w y k o n y w a n i e  w ł a d z y  r o d z i -
c i e l s k i e j  przez każdego z rodziców dziecka oraz współistnie-
nie po stronie rodziców u p r a w n i e n i a  i   o b o w i ą z k u  wy-
konywania władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców (wyjątki 
od tej zasady określają przepisy: art. 93 § 2, 94 oraz 97 § 2 KRO).

Zasadą jest przysługiwanie pełni władzy rodzicielskiej każde-
mu z rodziców dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje 
modyfikacje zakresu władzy rodzicielskiej w postaci:
1) o g r a n i c z e n i a  w ł a d z y  r o d z i c i e l s k i e j   – w  przy-

padku z a g r o ż e n i a  d o b r a  d z i e c k a  (art. 109 KRO);
2) z a w i e s z e n i a  w ł a d z y  r o d z i c i e l s k i e j  – w przypad-

ku wystąpienia p r z e m i j a j ą c e j  p r z e s z k o d y  w wyko-
nywaniu władzy rodzicielskiej (art. 110 KRO);
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3) p o z b a w i e n i a  w ł a d z y  r o d z i c i e l s k i e j  – w przypad-
ku wystąpienia t r w a ł e j  p r z e s z k o d y  w  wykonywaniu 
władzy rodzicielskiej albo n a d u ż y c i a  w ł a d z y  r o d z i -
c i e l s k i e j  lub w   s p o s ó b  r a ż ą c y  z a n i e d b y w a n i a 
o b o w i ą z k ó w  względem dziecka (art. 111 KRO).
Każda z wyżej wymienionych modyfikacji władzy rodziciel-

skiej może zostać orzeczona przez sąd w stosunku do jednego lub 
wobec obojga rodziców.

Terminologia: atmosfera szczęścia miłości i  zrozumienia; 
charakter prawnonaturalny prawa; godność dziecka; gwarancje 
prawne; idea pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości 
i  solidarności; interes społeczny; jedność rodziny; kształtowanie 
światopoglądu dziecka; nadużycie władzy rodzicielskiej; obowiąz-
ki i prawa rodziców; obowiązki rodzicielskie; odpowiedzialność 
rodzicielska; ograniczenie władzy rodzicielskiej; opiekunowie 
prawni; osobista godność; osobiste wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej; pełny i harmonijny rozwój osobowości dziecka; piecza 
nad osobą dziecka; piecza rodzicielska; poczucie moralne; po-
zbawienie władzy rodzicielskiej; prawa dziecka; prawo absolutne; 
prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania; prawo naturalne; 
prawo podmiotowe; prawo przyrodzone; prawo rodziców do wy-
chowania dziecka; przekonania religijne i filozoficzne; przekro-
czenie zakresu zwykłego zarządu; przemijająca przeszkoda; re-
prezentacja dziecka; rodzice; rodzice biologiczni; rodzice prawni 
(przysposabiający); rozwijanie umiejętności dziecka; subsydiarna 
rola państwa; środowisko rodzinne; treść władzy rodzicielskiej; 
troska; trwała przeszkoda; uprawnienia i obowiązki; więź prawna; 
władza rodzicielska; wolność konstytucyjna; wychowanie fizycz-
ne; wychowanie psychiczne; wychowawcy dziecka; zadania ro-
dzicielskie; zagrożenie dobra dziecka; zarząd majątkiem dziecka; 
zasada autonomii rodziny; zasada dobra dziecka; zasada najlep-
szego zabezpieczania interesów dziecka; zasada pomocy państwa; 
zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców; 
zasada subsydiarności; zawieszenie władzy rodzicielskiej; zwykły 
zarząd majątkiem.
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Streszczenie: Rodzina jest pierwotną instytucją edukacyjną, w której 
prowadzone są zróżnicowane działania edukacyjne. Kształcenie w rodzinie 
realizowane jest w formie edukacji codziennej oraz edukacji domowej dzie-
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Wprowadzenie

Działalność edukacyjna jest prowadzona przez różnorodne in-
stytucje społeczne, takie jak przedszkole, szkoła, uczelnia wyższa, 
kościoły, organizacje i stowarzyszenia, a także przez środki maso-
wej komunikacji społecznej, czyli prasę, radio, telewizję, Internet. 
Jednak pierwotną instytucją edukacyjną, w  której prowadzone 
są zróżnicowane działania edukacyjne, jest rodzina. F u n k c j a 
e d u k a c y j n a  r o d z i n y1,  obok funkcji wychowawczej i opie-
kuńczej, należy do najważniejszych funkcji pełnionej przez grupę 
rodzinną.

Zbigniew Tyszka stwierdza: „Osobiste losy dziecka, jego dro-
ga życiowa, sukces zależą w znacznej mierze od tego, jak zosta-
ło ono ukształtowane i przygotowane do życia przez rodzinę, od 
tego, w  jakiej mierze rodzina troszczyła się o  jego przyszłość” 
(Tyszka 1976: 65, cyt. za Tchorzewski 1990: 28). Funkcja edu-
kacyjna rodziny realizowana jest poprzez takie oddziaływania na 
siebie jej członków przy wykorzystaniu jej zasobów, które sprzy-
jają jej rozwojowi poznawczemu. Janusz Gnitecki pisze, iż kształ-
cenie obejmuje procesy nauczania i  uczenia się, jest to sekwen-
cja świadomych i  celowych czynności nauczyciela oraz uczniów 
(por. Gnitecki 2006: 250, por. też Kędzierska 2003). Uczenie jest 
przekazywaniem wiedzy, kompetencji i  umiejętności uczniom. 
Pojęcie kształcenia w rodzinie obejmuje procesy n a u c z a n i a 
i  u c z e n i a  s i ę   – czynności spontaniczne lub zaplanowane 
członków rodziny względem siebie, zmierzające do przekazania 
wiedzy, kompetencji i umiejętności.

kształcenie w rodzinie to dwa procesy edukacyjne:
1. Podejmowanie działań kształcących w rodzinie w sytuacji, gdy 

dom rodzinny jest dodatkowym obok przedszkola lub szkoły 
miejscem kształcenia w ramach e d u k a c j i  c o d z i e n n e j  – 
prowadzonej zwykle w sposób spontaniczny. 

2. Podejmowanie działań kształcących w rodzinie w sytuacji, gdy 
dom rodzinny jest podstawowym miejscem kształcenia, w któ-

1    Por. ustalenia na temat pojęcia i terminu w pedagogice: B. Sieradzka-Baziur 
2013, 2017. 
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rym prowadzona jest w sposób zaplanowany e d u k a c j a  d o -
m o w a  dzieci zgodnie z regulacjami polskiego prawa2.

Podmiot nauczania w rodzinie

Podmiotami nauczania w rodzinie są wszyscy jej członkowie. 
Prototypowo uczniowie to dzieci i młodzież, jednak ze względu 
na to, iż wiedzę, kompetencje i umiejętności zdobywa się w ciągu 
całego życia zgodnie z zasadą ustawicznego uczenia się (ang. life-
long learning) edukantami są też dorośli jej członkowie. Funkcję 
nauczyciela mogą pełnić wszyscy członkowie rodziny, przy czym 
są nimi przede wszystkim rodzice, jednak wiedzę, kompetencje 
i  umiejętności przekazują też dziadkowie, rodzeństwo czy inni 
członkowie rodziny. Pomagają oni dziecku w  odrabianiu lekcji, 
wdrażają do systematycznej pracy i samodzielności w wykonywa-
niu zadań domowych, zachęcają do pogłębiania wiedzy zdobytej 
w szkole, zapewniają warunki (miejsce do nauki), materiały (pod-
ręczniki, książki, encyklopedie, słowniki, elektroniczne środ-
ki i materiały dydaktyczne), wdrażają do poprawnych nawyków 
związanych w  wykonywaniem obowiązków szkolnych. Wpływ 
na sukces edukacyjny ucznia ma najczęściej ktoś z  rodziny, nie 
zawsze jest to rodzic, czasem to brat, siostra lub dalszy członek 
rodziny, którego sukces życiowy bądź udzielanie wsparcia wpły-
nęły na kształt życia danego człowieka. Istotną kwestią jest zain-
teresowanie nauką szkolną dziecka, czytanie w domu gazet, ksią-
żek, a  także to, jak kształtują się wydatki rodziny w kontekście 
wydatków obowiązkowych i  wynikających z  osobistych decyzji 
rodziców (k o r e p e t y c j e, czyli prywatne lekcje stanowiące po-
moc w nauce, zajęcia dodatkowe etc.). Kolejnym, ważnym zagad-
nieniem jest też to, że ze względu na rozwój nowych technologii 
(Internet, telefon komórkowy, tablet etc.) mamy współcześnie do 
czynienia ze zjawiskiem uczenia starszego pokolenia przez młod-
sze, które w socjologii określane jest jako socjalizacja odwrotna. 
Termin przyjęty na jego określenie brzmi po angielsku bottom-up 
2    Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
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technology transmition (Correa 2015), jego niedokładny odpowied-
nik to t u t o r i n g  m i ę d z y p o k o l e n i o w y. 

Zagadnienie kształcenia w rodzinie wiąże się z kwestią p e d a -
g o g i z a c j i  r o d z i c ó w, o czym pisze Stanisław Kawula. Jest 
to działalność prowadzona głównie przez szkołę, ale też inne in-
stytucje, zmierzająca do wzbogacenia posiadanej przez rodziców 
potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy wiedzy naukowej do-
tyczącej między innymi kształcenia dzieci w rodzinie, a jej celem 
jest wsparcie rodziny w jej funkcjonowaniu (Kawula 1993: 581–
585). Wynikiem pedagogizacji rodziców jest zdobywanie przez 
nich wiedzy na temat rozwoju dziecka, niekiedy nawet przed jego 
poczęciem, w trakcie jego życia płodowego i kolejnych faz rozwo-
jowych, oraz podejmowanie zadań edukacyjnych wobec córki lub 
syna. Rodzice lub inni członkowie rodziny zwiększają swoją świa-
domość edukacyjną przez lekturę książek na temat rozwoju dzie-
cka, czasopism, artykułów w Internecie, innych tekstów interne-
towych, kontakty z nauczycielami przedszkola i szkoły, rozmowy 
z innymi rodzicami etc. Jedną z typowych książek z tego zakre-
su jest rodzaj poradnika, program stworzony przez Katarzynę 
Rojkowską (2003) dotyczący nauki czytania, matematyki i mu-
zyki poprzez zabawę od 1. do 5. roku życia. Zaprezentowano 
w nim zestawy kilkuminutowych zabaw, które w coraz bardziej 
zaawansowanej formie można prowadzić przez wiele miesięcy, by 
wykorzystać okres największej chłonności umysłu dziecka w tym 
okresie. Autorce-mamie piszącej dla innych rodziców nie chodzi 
o trening geniusza, lecz o stymulację optymalnego rozwoju inte-
lektualnego, ale też emocjonalnego małego człowieka. Jest bo-
wiem rzeczą oczywistą, jak pisze Sławomir Cudak, iż „Poznanie 
i  rozumienie przez dziecko, szczególnie w pierwszych okresach 
rozwojowych, zjawisk i  procesów zachodzących w  otaczającym 
świecie przyrodniczym i społecznym odbywa się z reguły przy do-
minującym udziale rodziców” (2007: 454). Antonina Kłoskowska 
stwierdza: „Rodzina przede wszystkim kieruje ogromnym in-
telektualnym wysiłkiem pierwszych lat życia dziecka zwróco-
nym na poznanie otaczającego świata przyrody i  kultury” (cyt. 
za Tchorzewski 1990: 10). Pedagodzy zwracają uwagę na to, iż 
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współcześnie obserwuje się przerost funkcji edukacyjnej w  ro-
dzinie, stąd potrzeba edukacji rodziców w zakresie zarządzania 
budżetem czasu dziecka (Mitręga 2012). Start edukacyjny dzie-
cka i  kariera szkolna oraz zawodowa dorosłego w dużej mierze 
zależą od wsparcia, jakiego udzieliła rodzina. Istotne są zaso-
by wewnętrzne i  zewnętrzne rodziny, które sprzyjają sukcesom 
szkolnym dziecka, adolescenta czy studenta. Start edukacyjny 
dziecka i jego kariera szkolna w sensie powodzenia i niepowodze-
nia są wypadkową działań, jakie w tym zakresie podjęła rodzina. 
Aprobata dla średniego i wyższego poziomu kształcenia własnych 
dzieci ma ogromny wpływ na podejmowane przez nich wybory 
w tym zakresie.

Zasoby rodzinne w kontekście kształcenia 
w rodzinie

Rodzina jest w posiadaniu zasobów, które umożliwiają jej funk-
cjonowanie. Zasoby te są materialnymi i  niematerialnymi war-
tościami, przy wykorzystaniu których możliwy się staje rozwój jej 
członków. Zagadnienie to jest przedmiotem rozważań nie tylko 
ekonomistów, lecz także psychologów i pedagogów, o czym pisze 
Maria Kulesza. Badaczka zwraca uwagę na to, że termin zasoby 
rodzinne pokazuje system rodzinny od strony jego pozytywów, em-
powermentu, potencjałów i kapitałów (por. Kulesza 2010).

Typologia z a s o b ó w  r o d z i n n y c h:
1. Zasoby wewnętrzne:

1.1.  materialne (dochody rodziny, zgromadzone oszczędności, 
mieszkanie lub dom, inne dobra materialne),

1.2.  niematerialne (korzystna struktura rodzinna, pozytywne 
cechy osobowościowe członków rodziny (np. uczciwość, 
optymizm, poczucie humoru), a  także inteligencja, do-
bre wykształcenie członków rodziny, które łącznie moż-
na określić mianem poznawczych zasobów rodziny; stan 
zdrowia, pozytywne relacje rodzinne (rytuały rodzinne, 
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tradycje, więzi emocjonalne, atmosfera rodziny, kompe-
tencje miękkie, w  tym umiejętność porozumiewania się 
bez przemocy, zaangażowanie). 

2. Zasoby zewnętrzne (bliższa i dalsza rodzina, grupy koleżeń-
skie, przyjaciele; przedszkole, szkoła, uczelnia wyższa, bi-
blioteka, organizacje pozarządowe, organizacje państwowe, 
związki religijne, środki masowego przekazu).

Materialne zasoby wewnętrzne, takie jak dochody rodziny, 
zgromadzone oszczędności, mieszkanie lub dom, inne dobra 
materialne, mają wpływ na to, z  jakich zasobów środowisko-
wych skorzysta dziecko lub inny członek rodziny, np. rodzic 
chcący podnosić swoje kwalifikacje. Od tych zasobów zależy 
wybór płatnej czy bezpłatnej formy kształcenia w przedszkolu, 
szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej czy wyższej, 
studiowania w  kraju bądź za granicą, pobierania korepety-
cji, uczestnictwa w  innych płatnych zajęciach pozalekcyjnych. 
Korepetycje to prywatne lekcje stanowiące pomoc w nauce, naj-
częściej finansowane przez rodzinę, prowadzone w domu ucz-
nia. Należy zauważyć, iż na początku XXI wieku obserwujemy 
nasilające się zjawisko bardzo dużego wsparcia edukacyjnego 
uczniów przez rodziców w postaci opłacania korepetycji czy in-
nych form płatnej edukacji pozaszkolnej. Panuje przekonanie, że 
bez pobierania korepetycji niemożliwe jest dostanie się na lepsze 
kierunki studiów. Czy to współczesna szkoła nie przygotowuje 
należycie do studiowania, czy młodzież nie wywiązuje się nale-
życie ze swoich obowiązków szkolnych? Te zagadnienia wyma-
gają pilnego podjęcia. Jak wiadomo, poziom materialny rodziny 
wpływa też na rodzaj warunków stwarzanych dzieciom do nauki 
we własnym domu czy mieszkaniu (np. własny pokój lub miej-
sce przy stole do odrabiania lekcji). Zasoby finansowe decydują 
o wzbogacaniu księgozbioru lub jego braku, o zakupie kompute-
ra, laptopa, komórki oraz o uczestnictwie w życiu kulturalnym 
(rodzinne wyjścia do kina, teatru, opery etc.). Środki finansowe 
przeznaczone na kształcenie w  rodzinie to w y d a t k i  e d u -
k a c y j n e  r o d z i n y. Zła sytuacja materialna rodziny ogranicza 
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możliwości stworzenia warunków do optymalnego rozwoju 
dziecka oraz zaspokojenia jego potrzeb i może stanowić czynnik 
hamujący osiąganie dobrych wyników w  nauce3. Wewnętrzne, 
niematerialne zasoby rodzinne to zespół najróżniejszych postaw, 
działań, zachowań, uwarunkowań w obrębie rodziny, które wpły-
wają pozytywnie m.in. na rozwój poznawczy poszczególnych jej 
członków. Zasoby te tworzą swoisty układ, o sukcesie edukacyj-
nym i  życiowym dziecka i  innych członków rodziny nie decy-
duje żaden z nich z osobna. Jednym z niematerialnych zasobów 
wewnętrznych jest korzystna struktura rodziny, którą określić 
można prototypowo: „biologiczni rodzice z  dziećmi powiązani 
silnie z dalszą rodziną”. Na początku XXI wieku w Polsce nasila 
się proces odchodzenia od tej struktury, co niewątpliwie wywiera 
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa4.

3    W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku S. Kawula prze-
prowadził wśród 633 rodzin badania, z których wynikało, iż „spośród trzech 
czynników (świadomość wychowawcza, poziom bytowy rodziny, wykształ-
cenie rodziców) najmniej znacząca w  powodzeniu szkolnym dzieci i  in-
nych aspiracjach społeczno-zawodowych jest sytuacja materialna rodziny” 
(Kawula 2009: 205). Interesujące jest stwierdzenie, czy na początku XXI 
wieku, w dobie gwałtownych przemian w naszym kraju, sytuacja material-
na rodziny ma także tak mały wpływ na powodzenie szkolne dzieci i  ich 
aspiracje społeczno-zawodowe. Badania tego typu przeprowadziła Barbara 
Smolińska-Theiss (2014), wynika z  nich, że status społeczny, w  tym ma-
terialny rodziny różnicuje drogi edukacyjne dzieci. Tworzy i umacnia nie-
równości społeczne w kształceniu, jest źródłem podziałów i selekcji. Dzieci 
wywodzące się z klasy średniej korzystają z bogatego kapitału rodzinnego. 

4    Józefa Brągiel (1994: 89–91) pisze, iż o sukcesach dzieci z rodziny rozwie-
dzionej decydują korzystne warunki ekonomiczne rodziny, dobre warunki 
mieszkaniowe i  związane z  tym dobre warunki do odrabiania lekcji; wy-
kształcenie matki, przynajmniej na poziomie szkoły średniej; obiektywna 
percepcja rozwodu przez dziecko; obiektywna percepcja rozwodu przez 
matkę; dobre relacje dziecka z rodziną; demokratyczny styl oddziaływań wy-
chowawczych i stosowanie kar i nagród opartych na uczuciu (uwarunkowa-
nia rodzinne), niski poziom lęku, posiadanie poczucia istnienia jakiejś grupy, 
która w trudnych sytuacjach zapewni dziecku wsparcie; wysoka samoocena 
(uwarunkowania osobowościowe). 
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Proces kształcenia w rodzinie  
(edukacja codzienna i edukacja domowa)

Elementy środowiska domowego uczniów, które wpływają 
na proces edukacji w rodzinie, to rodzaj warunków stwarzanych 
dzieciom do nauki w domu (np. własny kąt do odrabiania lekcji 
lub jego brak, częstotliwość kontaktów rodzicielskich ze szko-
łą, czas i pora odrabiania zadań domowych przez dzieci, poglą-
dy rodziców na rolę zabawy, pracy i nauki w rozwoju dzieci czy 
rodzaj aspiracji zawodowych rodziców względem swoich dzieci. 
Wszystkie te elementy zależą od k u l t u r y  p e d a g o g i c z -
n e j  r o d z i c ó w  definiowanej przez Janinę Maciaszkową jako 
„zdolność do reagowania w sytuacjach wychowawczych zgodnego 
z potrzebami dziecka, określoną przez wiedzę, system wartości, 
norm i  sposobów zachowania jednostki (…) świadomość celów 
wychowania i  umiejętności działania wychowawczego” (cyt. za 
Winiarski 2003: 974). Według Mariana Grochocińskiego na kul-
turę pedagogiczną rodziców składa się „niejako całokształt ich 
postępowania z dzieckiem, organizacja życia w rodzinie, jego at-
mosfera i wytworzony jego styl” (cyt. za Winiarski 2003: 974). 
Mikołaj Winiarski pisze, iż o  poziomie kultury pedagogicznej 
rodziców przesądzają takie czynniki, jak:
 � wiedza o dziecku i stosunek do jego potrzeb;
 � świadomość własnej roli wychowawczej oraz poczucie odpo-

wiedzialności za los dziecka i jego prawidłowy rozwój;
 � poglądy rodziców na charakter stosunków wychowawczych 

w rodzinie;
 � ich stosunek do nauki szkolnej dzieci i ich dalszego kształcenia;
 � umiejętność oddziaływania wychowawczego przez organiza-

cję życia w rodzinie;
 � rodzaje stosowanych metod wychowania w rodzinie (por. Wi-

niarski 2003).
Wskazane czynniki dotyczą głównie wychowania w rodzinie 

(rola wychowawcza, stosunki wychowawcze, oddziaływanie wy-
chowawcze, metody wychowania), autor wziął jednak pod uwagę 
także aspekt edukacyjny rodziny, wymieniając „stosunek do nauki 
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szkolnej dzieci i ich dalszego kształcenia”. Kwestię tę ujął w ogra-
niczonym zakresie, gdyż proces edukacji w rodzinie ma znacznie 
szerszy zasięg. Do wskazanych czynników należy dodać m.in. 
umiejętność koncentrowania uwagi na dziecku. 

Rodzina jest pierwszym środowiskiem, w którym przekazywa-
na jest wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Kształcenie 
w rodzinie obejmuje różnorodne czynności edukacyjne, przy czym 
w niektórych rodzinach ich zakres jest bardzo duży, w innych zni-
komy lub żaden – inaczej funkcja edukacyjna rodziny realizowa-
na jest w rodzinach normalnych, wzorowych, a inaczej lub wcale 
w rodzinach niewydolnych wychowawczo czy patologicznych.

Alicja Baum i Joanna Łukasiewicz-Wieleba piszą, że na osiąg-
nięcia w  zakresie wiedzy i  umiejętności wpływają następujące 
czynniki:
 � „oddziaływania rodzicielskie, poznanie swego dziecka po-

przez obserwację i  rozmowy z  nim, dostrzeżenie jego po-
tencjału i  ukierunkowanie, lecz także naciski, motywowanie 
(pozytywne i negatywne), wpływanie na pedagogów w szkole, 
aby dziecko zostało przyjęte na określone zajęcia dodatkowe, 
wysyłanie dziecka na zajęcia pozaszkolne, rozmowy z  tre-
nerami, instruktorami, pedagogami w  różnych placówkach, 
obserwacja zainteresowań dziecięcych, dostrzeganie zapału, 
koncentracji na określonych typach zadań, dziedzinach, budo-
wanie doświadczeń umożliwiających dziecku poznanie siebie 
i swoich możliwości w danym obszarze, zapewnianie pomo-
cy dydaktycznych pozwalających na poszerzanie umiejętności 
i wiedzy, rozmawianie z różnymi osobami o potrzebach dzie-
cka, dokształcanie się w zakresie pedagogiki zdolności i psy-
chologii motywacji;

 � oddziaływania nauczycielskie – związane z poznaniem dzie-
cka i jego możliwości w szkole, określenie jego pozycji na tle 
rówieśników, wpływanie na dziecko, by podejmowało dodat-
kowe wyzwania (propozycje udziału w kołach zainteresowań, 
udziału w konkursach, wykonywania zadań dodatkowych);

 � oddziaływanie innych specjalistów (trenerów, lektorów, psy-
chologów, instruktorów) – obserwacja przez specjalistę danej 
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dziedziny w ramach zajęć dodatkowych i porównywanie na tle 
innych dzieci w odniesieniu do konkretnej dziedziny – w za-
kresie wiedzy i umiejętności; możliwość wskazywania dziecku 
i  rodzicom kierunków rozwoju, np. sportowych, skierowanie 
uwagi rodziców i dzieci na konkretną dziedzinę” (Baum, Łu-
kasiewicz-Wieleba 2013: 90).
Oddziaływanie rodzicielskie, szczególnie na etapie edukacji 

w szkole podstawowej i średniej, ma decydujący wpływ na osiąg-
nięcia edukacyjne dziecka.

Rodzice są więc osobami, które przede wszystkim ponoszą od-
powiedzialność za rozwój własnych dzieci  – służą im pomocą 
w dostrzeżeniu słabych i mocnych stron, zapewniają środki do 
tego, aby dziecko mogło poszerzać zainteresowania, wyrażają 
zgodę na udział w  zajęciach dodatkowych, ukierunkowują na 
podejmowanie określonych zadań, wdrażają do współodpowie-
dzialności za podejmowanie aktywności poznawczych. Właści-
we rozpoznanie możliwości dziecka wiąże się ze zrozumieniem 
jego potrzeb, zdolności, zainteresowań, motywacji i  marzeń. 
W zależności od indywidualnego potencjału rodzice mogą ade-
kwatnie dobrać metody i środki służące ich rozwojowi (Baum, 
Łukasiewicz-Wieleba 2013: 92).

Działania o charakterze edukacyjnym przejawiane w codziennym 
życiu rodziny to:
1. Nauka pierwszego języka w kodzie mówionym i pisanym (na-

turalny proces komunikowania się, głośne czytanie, wczesna 
nauka czytania i pisania prowadzona przed podjęciem nauki 
w  szkole, nauka poprawnego porozumiewania się, rozwija-
nie zainteresowań czytelniczych (por. np. Podobiński; 2002; 
Siedlaczek-Szwed 2002) oraz elementarna nauka matematyki, 
przyrody, języka obcego etc.

2. Edukacja twórcza.
Edukacja elementarna we wczesnych latach życia dziecka 
w  sposób naturalny odnosi się do kształtowania wrażliwo-
ści muzycznej, plastycznej, literackiej. Wartość sztuki pole-
ga na kreowaniu nowych znaczeń, budowaniu przez sztukę 
głębszych relacji z  innymi i  ze sobą samym, doświadczaniu 
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i przeżywaniu. Edukacja twórcza korzysta z bogactwa fantazji 
i twórczości dziecka, jego naturalnej ciekawości i zdolności do 
odkrywania rzeczy, które nie zostały jeszcze zwerbalizowane. 
Edward Nęcka pisze:

Rodzina jest naturalnym środowiskiem rozwoju człowieka, ma 
więc z pewnością olbrzymie znaczenie dla ekspresji talentu twór-
czego. Siła i kierunek wpływu rodziny na twórczość zależy praw-
dopodobnie od dziedziny aktywności (np. nauka czy sztuka), 
a  także od tego, czy mówimy o  twórczości „powszedniej”, czy 
też o twórczości rozumianej jako wybitne osiągnięcia. Pierwsza 
wymaga raczej wsparcia, ciepła i  akceptacji ze strony rodziny, 
druga może wynikać z doświadczeń negatywnych, a nawet trau-
matycznych (2005a: 148–149)5.

3. Rozwijanie duchowości
Duchowość jest wyróżnikiem człowieczeństwa, duch 
jest postrzegany jako właściwości psychiczne, uczuciowe, 
intelektualne człowieka, jego świadomość czy dusza. Rozwijanie 
duchowości u  dzieci dokonuje się przez osobisty przykład 
rodziców, ale też przez konkretne działania edukacyjne 
przede wszystkim w  rodzinie. Rodzice mogą wpływać na 
rozwój duchowości dziecka, wykraczając w bezpośrednich 
rozmowach z  dziećmi poza tematy dotyczące tego, co 
aktualnie doświadczane, dotykając tym samym transcendencji. 
Zagadnienie transcendencji w edukacji dotyczy samorealizacji, 
samodoskonalenia, rozwoju osobistego, niesienia pomocy, 
altruizmu, poznania rzeczywistości w jej wymiarze duchowym. 
Rozwijanie duchowości w  rodzinie powiązane jest z  edukacją 
twórczą oraz religijną6. Dziecko w  wieku od 5 do 10 lat 
przejawia skłonność do d z i e c i ę c e g o  f i l o z o f o w a n i a, 
czyli stawiania swobodnych pytań i dociekliwego szukania na 

5     E.  Nęcka jest też autorem podręcznika dotyczącego treningu twórczości 
(2005b). 

6   Ernest Renan (1823–1892), francuski pisarz, historyk, filolog i filozof, orienta-
lista, znany semitolog i badacz historii religii, zwłaszcza chrześcijaństwa, głosił 
pogląd, iż „Głównym celem edukacji nie jest nauka, lecz budzenie ducha”.  
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nie odpowiedzi w  toku samodzielnej refleksji. Towarzyszy im 
dziecięca ciekawość, otwartość, spontaniczność i  wyobraźnia 
oraz proces włączania dorosłego w  dialog poprzez serię 
pytań typu: dlaczego?, czy?, jak?, po co?, co to? Swobodnemu 
i  spontanicznemu dziecięcemu filozofowaniu powinno towa-
rzyszyć podtrzymywanie dialogu, posługiwanie się opo-
wieściami, wspólne czytanie bajek i  opowiadań dotyczących 
tematów postrzeganych jako trudne (por. Szady 2014). 

4. Edukacja religijna
Rodzice przekazują dzieciom wiedzę dotyczącą dogmatów 
własnej religii, decydują o sposobie uczestnictwa w życiu reli-
gijnym swojego kościoła i innych aktywnościach, w zajęciach 
np. oazy, scholi, chóru kościelnego, szkółki niedzielnej. Anna 
Błasiak, pisząc o kulturze duchowej rodziny, zwraca uwagę na 
to, że jest ona oparta na symbolach, rytuałach i wartościach, 
które są przekazywane w  rodzinach religijnych (por. Błasiak 
2016: 303–315; Skreczko 2007: 82–85). 

5. Pomoc dziecku w odrabianiu lekcji, organizacja i kontrola sa-
modzielnej p r a c y  d o m o w e j  u c z n i a7.

6. Edukacja patriotyczna i regionalna
Edukacja patriotyczna w  rodzinie to działania, które umoż-
liwiają nabycie przez dzieci poczucia tożsamości narodowej, 
państwowej oraz obywatelskiej. Patriotyzm, zgodnie ze swoim 

7   We współczesnej szkole coraz mniejszy nacisk jest kładziony na pracę 
domową ucznia. W latach 60. XX wieku Jan Zborowski podawał zalece-
nia dotyczące współpracy szkoły z domem rodzicielskim w zakresie pracy 
domowej ucznia. Uważał, że w planie dotyczącym tej współpracy należy 
przewidzieć: 1) Pogadanki i odczyty na tematy związane z pracą domową 
ucznia, np.: a) o samodzielnej pracy ucznia, b) nauka w klasie a samodziel-
na praca ucznia, c) organizacja pracy domowej: przygotowanie, przebieg 
i zakończenie, d) higiena miejsca pracy ucznia w domu, e) plan dnia ucznia, 
f ) jak pomagać dziecku w nauce, g) sprawozdanie i kontrola pracy domo-
wej ucznia, h) praca ucznia przy odrabianiu lekcji a jego pomoc w gospo-
darstwie domowym, i) regulamin pracy domowej ucznia. 2) Odwiedzanie 
uczniów w  domu przez nauczyciela.  3) Odwiedzanie uczniów w  domu 
przez przedstawicieli aktywu rodzicielskiego klasy. 4) Komunikowanie się 
z  opieką domową za pośrednictwem dzienniczka (1961: 205–206). Por. 
też publikację o charakterze poradnikowym Józefy A. Pielkowej (1988). 
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znaczeniem etymologicznym, zakłada miłość do ojczyzny lub 
do własnego narodu, połączoną z gotowością ponoszenia dla 
niej ofiar. Środkami prowadzącymi do osiągnięcia tego celu 
jest przekazywanie dzieciom odnoszącej się do ojczyzny wie-
dzy o charakterze historycznym, geograficznym, kulturowym 
oraz kształtowanie pozytywnych emocji wobec niej, a  więc 
dumy z przynależności do swojej „dużej” i „małej” ojczyzny. 

7. Edukacja zdrowotna, żywieniowa, seksualna, ruchowa.
8. Edukacja dotycząca stosunków międzyludzkich.
9. Nauka logicznego myślenia, rozwiązywania problemów.
10. Edukacja związana z  zasobami poznawczymi danej rodziny 

(np. lingwistyczna, informatyczna, medyczna, muzyczna etc.).
11. Organizowanie różnorodnych form nauki pozalekcyjnej (w 

obrębie szkoły) i pozaszkolnej (zajęcia świetlicowe, językowe, 
korepetycje, dodatkowe grupowe zajęcia przedmiotowe, kółka 
zainteresowań, aktywności rozwijające myślenie, np. szachy, 
zajęcia szybkiego czytania, sportowe, plastyczne, teatralne, 
muzyczne etc.).

12. Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
13. Stwarzanie możliwości poznawania kraju i świata.
14. Poznawanie mediów.
15. Wspieranie dzieci w realizowaniu przez nich indywidualnego 

toku nauczania organizowanego przez szkołę i realizowanego 
przez nauczycieli, najczęściej w mieszkaniu dziecka. Podmio-
tami tego nauczania są dzieci będące w  szczególnej sytuacji 
zdrowotnej lub te, które z  powodu zaawansowania w  jakiejś 
dziedzinie realizują indywidualny tok lub program nauki (por. 
Budajczak 2010: 107–110). 

16. Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Edukacja domowa

Wymienione powyżej działania o  charakterze edukacyjnym, 
przejawiane w codziennym życiu rodziny w większym lub mniej-
szym stopniu, uwidaczniają się też w rodzinach, w których pro-
wadzona jest e d u k a c j a  d o m o w a, w ramach której w domu 
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realizowana jest podstawa programowa obowiązująca na danym 
etapie edukacyjnym. Możliwość realizowania obowiązku szkol-
nego poza szkołą gwarantuje polskim rodzicom Konstytucja 
Rzeczypospolitej, a  reguluje ją art. 16 ust. 8 ustawy z 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświaty8. Edukacja określana w literaturze 
mianem domowej ma synonimiczne nazwy: h o m e s c h o o l i n g; 
n a u c z a n i e  d o m o w e; n i e t r a d y c y j n a  f o r m a  s p e ł -
n i a n i a  o b o w i ą z k u  s z k o l n e g o; k s z t a ł c e n i e  d o -
m o w e; k s z t a ł c e n i e  s i ę  w   r o d z i n n y m  g r o n i e;  d o -
m o w a  s z k o ł a;  e d u k a c j a  b e z s z k o l n a;  t u t o r i n g9. 
Marek Budajczak (2017: 53), definiując tę odmianę edukacji alter-
natywnej, pisze: 

Edukacja domowa to względnie legalna, społecznie odmienna 
od szkolnej i wyłącznie w obrębie rodziny realizowana organiza-
cyjna forma kształcenia się dzieci i młodzieży, będących w wie-
ku jednego z  obowiązków edukacyjnych, i  obłożona pewnymi 
warunkami, lub też legalna, alternatywna, nieuwarunkowana, 
kompleksowa, familijna opcja edukacyjna.

Budajczak (2010) stwierdza, iż rodzice lub prawni opiekunowie 
dziecka dobrowolnie przyjmują odpowiedzialność za jego naucza-
nie. W proces kształcenia włączane są także inne osoby z rodziny 
lub spoza jej grona, np. korepetytorzy zawodowi, stowarzyszenia, 
fundacje. W procesie e d u k a c j i  d o m o w e j  określanej syno-
nimicznie mianem n a u c z a n i a  d o m o w e g o  rodzice lub inni 
członkowie rodziny stają się pełnoprawnymi nauczycielami swoich 
dzieci, co znajduje swój wyraz w ich synonimicznych określeniach 

8   Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji, liczba dzieci objętych tzw. eduka-
cją domową w roku szkolnym 2016/2017 wynosi około 11 tys. Zdecydowana 
większość z nich – ponad 9 tys. jest zarejestrowana w szkołach niepublicznych, 
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/realizacja-obowiazku-szkolne-
go-poza-szkola-tzw-edukacja-domowa.html, dostęp: 31.08.2017.

9   Por. Budajczak 2004, 2010; Zakrzewscy 2009; Galek 2011. Historycznego 
wymiaru tej formy edukacji dotyczy praca Moniki Nawrot-Borowskiej 2011 
oraz takie prace jak: Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX w. 
(2004); Wychowanie w  rodzinie polskiej od schyłku XVII do połowy XX wieku 
(2000); K. Jakubiak (2017), Polskie tradycje edukacji domowej. 
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występujących w opracowaniach naukowych z tego zakresu, ta-
kich jak: r o d z i c  p r o w a d z ą c y  e d u k a c j ę  w   d o m u; 
r o d z i c  e d u k a c j i  d o m o w e j;  e d u k a t o r  d o m o w y; 
d o m o w y  n a u c z y c i e l;  n a u c z y c i e l - e d u k a t o r  d o -
m o w y;  r o d z i c - n a u c z y c i e l;  r o d z i c  e d u k u j ą c y  d o -
m o w o;  r o d z i c  e d u k u j ą c y  s w o j e  d z i e c i  w   d o m u; 
r o d z i c  r e a l i z u j ą c y  e d u k a c j ę  d o m o w ą. Rodziny rea-
lizujące podstawy programowe w domu określane są mianem r o -
d z i n  u p r a w i a j ą c y c h  e d u k a c j ę  d o m o w ą  a podmiot 
tych zabiegów to d z i e c k o  u c z ą c e  s i ę  w   d o m u;  d o m o -
w y  u c z e ń; d z i e c k o  e d u k a c j i  d o m o w e j  (Budajczak 
2004, 2010; por. też Zakrzewscy 2009; Galek 2011; Królikiewicz 
2016). Na uwagę zasługuje fakt, iż w przepisach prawnych regu-
lujących to zagadnienia nie pojawia się żadne z  tych określeń. 
Mowa w nich o spełnianiu obowiązku szkolnego (do ukończenia 
gimnazjum) lub obowiązku nauki ucznia (szkoła ponadgimna-
zjalna) poza szkołą i odnosi się to do kształcenia w przedszko-
lu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej. W Polsce państwo 
sprawuje nadzór nad prowadzeniem tego typu edukacji. Dziecko 
kształcone w domu przez rodzinę jest zobowiązane do zdawania 
w każdym roku szkolnym egzaminów z obowiązujących je tre-
ści, które zostały zawarte w podstawie programowej. Budajczak 
(2010: 106) zauważa, iż

rodzicami dokonującymi takiego wyboru kierują bądź pozy-
tywne, bądź negatywne (ucieczkowe) motywacje ze wszystkich 
trzech zakresów edukacji, tj. opiekuńczego (dotyczącego bez-
pieczeństwa fizycznego i  psychospołecznego dziecka), wycho-
wawczego (co do przekazywania mu spójnego i obranego przez 
tych rodziców systemu wartości moralnych) oraz dydaktycznego 
(kształcenia dostosowanego do wrodzonych możliwości i ogra-
niczeń, a także bieżącej kondycji dziecka)10.

10  Praca zbiorowa pod red. M. i P. Zakrzewskich: Edukacja domowa w Polsce. 
Teoria i praktyka (2009) jest próbą opisania tej alternatywnej formy kształ-
cenia przez osoby bezpośrednio w nią zaangażowane, jak i przez teoretyków. 
W Polsce działa Stowarzyszenie Edukacji Domowej, cele jego działalno-
ści to m.in. promocja edukacji domowej jako dopuszczonej prawem formy 
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Negatywne aspekty kształcenia dziecka w rodzinie

Paradoksalnie, niekiedy wsparcie rodziny w zakresie edukacji 
dziecka może mieć negatywny wpływ na jego rozwój. Na począt-
ku XXI wieku nasiliło się zjawisko n a d m i e r n e g o  w s p a r -
c i a  e d u k a c y j n e g o  w   r o d z i n i e. Na to zagadnienie zwra-
ca uwagę wielu badaczy, wśród nich Anna Mitręga (2012), która 
pisze:

Pośród realnych zagrożeń kształtu dzieciństwa znajduje się coraz 
widoczniejsza rodzicielska tendencja do traktowania tego okresu 
życia wyłącznie jako preludium do wejścia w dorosłe życie. Do-
rosłość pojawia się tu nie w kontekście pełnego rozwoju osobo-
wości, ale przede wszystkim rozumiana i definiowana jest jako 
przyszła gotowość do poradzenia sobie na trudnym rynku pracy. 
W  ten sposób teraźniejsze lęki i  niepokoje dręczące dorosłych 
projektowane są w  oczekiwaniach kierowanych wobec dzieci. 
Rodzice pragną współcześnie wychować dzieci, których osiąg-
nięciami już dziś można się pochwalić, a  które za kilkanaście 
lat będą albo beneficjentami, albo ofiarami obecnych przeciążeń 
(Mitręga 2012:241).

Autorka wymienia społeczno-kulturowe determinanty prze-
ciążania dzieciństwa, zwracając m.in. uwagę na wielość koncepcji 
dzieciństwa: „Obraz i  potrzeby wieku dziecięcego stanowią od 
wieków dla dorosłych tereny zagadkowe, niedostatecznie rozpo-
znane i słabo zdefiniowane” (Mitręga 2012: 243).

Rodzice, dbając o dobre funkcjonowanie osobiste, społeczne i za-
wodowe dziecka za kilkanaście lat, zapominają o tym, jak ważna dla 
jego rozwoju jest zabawa. Redukowanie swobodnych aktywności 

realizacji obowiązku szkolnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu 
tworzenie optymalnych, prawnych i organizacyjnych rozwiązań dla eduka-
cji domowej, por. Budajczak 2004. Autor ten podaje, iż aktywność badaw-
cza w odniesieniu do edukacji domowej ma wyraźną tendencję wzrostową. 
Jeśli dla lat 1965–1979 odnotowano w ERIC-u zaledwie 3 prace, a w latach 
1980–1989 279 prac badawczych i  25 wydawnictw ciągłych, to w  latach 
1990–1999 już 420 publikacji i 96 wydawnictw ciągłych traktujących o tym 
zagadnieniu (Budajczak 2004: 140). 
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dziecka i zabawy na rzecz intensyfikowania czynności edukacyjnych 
może skutkować zubożeniami duchowymi dzieciństwa. Inne deter-
minanty przeciążenia dzieciństwa wskazane przez Mitręgę to

popularność poglądów na temat dzieciństwa jako okresu naj-
większej podatności na oddziaływania edukacyjne  – zjawisko 
uszlachcenia pedagogicznego; medialne kampanie społeczne na 
rzecz stymulowania rozwoju poznawczego (np. Cała Polska czy-
ta dzieciom); narastająca świadomość nierówności w społecznym 
dostępie do dóbr, rozchwianie poczucia sprawiedliwości i bezpie-
czeństwa gorzej funkcjonujących grup społecznych; wysoki po-
ziom rynku edukacji; świadectwa i dyplomy, znajomość języków 
obcych, posiadanie atrakcyjnych i zróżnicowanych kompetencji 
jako (złudne) gwarancje zabezpieczenia przyszłości potomstwa; 
bardzo intensywna praca zawodowa matek i ojców utrudniająca 
zarządzanie budżetem czasu w  sposób uwzględniający potrze-
by wszystkich członków rodziny i stępiająca wrażliwość na owe 
potrzeby; szkolne oceny, osiągnięcia i sukcesy dziecka jako ma-
terialne emblematy wartości rodzicielskiego wychowania; dzie-
cko-wizytówka rodzica (Mitręga 2012: 242).

Mitręga zwraca uwagę na to, że na początku XXI wieku funk-
cja edukacyjna rodziny zyskała nadmierne znaczenie, gdyż uwa-
runkowania społeczne i  ekonomiczne stawiają przed rodzicami 
zadanie takiego kształtowania dzieciństwa dziecka, aby mogło 
w przyszłości osiągnąć odpowiednią pozycję w społeczeństwie:

Nie dziwi zatem lęk o przyszłość, który towarzyszy rodzicom, 
zwłaszcza, że trudno przewidzieć kształt życia społecznego, 
ekonomicznego i zawodowego za kilkanaście lat. Lęk ten moty-
wuje często do nadmiernego koncentrowania się na edukacyjnej 
funkcji rodziny, planowym i konsekwentnym dążeniu do tego, 
aby dzieci osiągnęły więcej niż oni sami (Mitręga 2012: 245).

Autorka przeprowadziła tygodniowe badanie w grupie dzieci 
w wieku szkolnym, obejmującej uczniów od lat siedmiu (rozpoczy-
nających naukę) aż do trzynastu (kończących szkołę podstawową). 
Badanie zostało zrealizowane w  postaci sondażu diagnostycz-
nego, którego narzędziem był szczegółowy arkusz autorejestracji 
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czasu. Został on tak zredagowany, aby dziecko mogło samodziel-
nie wpisać w  kolejnych dniach tygodnia czynności wykonywane 
w odpowiednich porach, w godzinnych odstępach. Rejestrowano 
takie dane, jak wiek i  płeć dziecka oraz typ i  lokalizację szkoły. 
W badaniu udział wzięło 114 dzieci z klas I–VI publicznej szko-
ły podstawowej w wielkim mieście, małym miasteczku i na wsi, 
oraz dzieci z prywatnej szkoły podstawowej (wiek dzieci 7–13 lat). 
Uzupełnieniem ilościowej strategii badawczej było zastosowanie 
elementu jakościowego. Ważną częścią narzędzia była przestrzeń 
zatytułowana „moje komentarze”, która została przeznaczona na 
refleksję dziecka w odpowiedzi na postawioną w instrukcji prośbę 
o zastanowienie się nad tym, co w notatkach zostało przez dzie-
cko zauważone, co wymaga zmiany z jego strony. Badania zostały 
przeprowadzone w wiosennej aurze 2011 roku, a wybór terminu 
realizacji badania miał na celu umożliwienie dzieciom korzystania 
z zajęć na świeżym powietrze. Badania potwierdzają tezę autorki, 
że uczniowie pracują w  wymiarze przekraczającym czterdziesto-
godzinny budżet czasu prawnie gwarantowany dorosłym. Jednak 
w wielu domach racjonalne zarządzanie czasem przez dorosłych, 
rytm struktury dnia dostosowany do potrzeb dziecka – efektyw-
nie kompensują intensywność jego aktywności. Dzieci z  tej gru-
py przyjmują swoje obciążenia jako naturalne i umieją im podo-
łać. W przypadku niewypracowania takiej struktury pojawiają się 
liczne wypowiedzi świadczące o zmęczeniu i tęsknocie za czasem 
wolnym. Z badań wyłonił się obraz dzieciństwa, od którego wy-
maga się wielu godzin ciężkiej, codziennej pracy. Przez dorosłych 
priorytetowo traktowane są dziedziny związane z  rozwojem po-
znawczym, uznawanym za najbardziej pożądany dla dalszej karie-
ry, co ma wpływ na p r z e c i ą ż e n i e  e d u k a c y j n e  d z i e -
c k a  (Mitręga 2012). Na ten problem zwracają także uwagę Baum 
i Łukasiewicz-Wieleba (2013: 87), pisząc, że szczególnie w rodzi-
nach inteligenckich sednem „dobrego startu” jest szeroko pojęta 
edukacja – dostęp do elitarnych szkół, odpowiednich zajęć poza-
lekcyjnych, które służą nabyciu pożądanych umiejętności, np. języ-
kowych, matematycznych etc. Obserwuje się zjawisko zmniejszenia 
zainteresowania wychowaniem i  wartościami humanistycznymi, 
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ważniejszy staje się pragmatyzm i wielość nabywanych sprawności. 
Pisząc o tym zagadnieniu, Budajczak (2004: 108) używa termi-
nu h i p e r r o d z i c i e l s t w o, określając tym mianem nadmierne 
roszczenia kierowane w stronę dzieci, mające zaspokoić egoistyczne 
ambicje rodzica. Dzieci są zmuszane do wytężonej nauki, tak aby 
odnosiły sukcesy edukacyjne, niejednokrotnie kosztem wypoczyn-
ku i zabawy. 

Pedagogiczna relacja rodzina–szkoła

Rodzina i szkoła są dwoma podstawowymi środowiskami spo-
łecznymi i  ich współpraca jest rozwijana ze względu na procesy 
kształcenia, opieki i wychowania, jakie w nich zachodzą. Andrzej 
W. Janke zwraca uwagę na to, że problematyka pedagogicznej re-
lacji rodzina–szkoła jest określana w pracach pedagogicznych przy 
wykorzystaniu terminów w s p ó ł p r a c a  r o d z i n y  i   s z k o ł y 
lub w s p ó ł d z i a ł a n i e  r o d z i n y  i   s z k o ł y, ale też w s p ó ł -
p r a c a  r o d z i c ó w  i   n a u c z y c i e l i  bądź w s p ó ł d z i a -
ł a n i e  r o d z i c ó w  i   n a u c z y c i e l i. Czasem te oba instytu-
cjonalne lub osobowe człony relacji łączone są przyimkiem „z”, 
co wyraża w  intencjach kierunek owej współpracy czy współ-
działania, a  nawet wskazuje powinności jednej ze stron wobec 
drugiej. Według autora, dalece upraszczające jest sprowadzanie 
wzajemnych powiązań rodziny i  szkoły (rodziców i nauczycieli) 
do współpracy lub współdziałania. Janke wprowadza więc termin 
p e d a g o g i c z n a  r e l a c j a  r o d z i n a – s z k o ł a  z  uwagi na 
różne możliwe jej postaci, jakie mogą się kształtować w rzeczy-
wistości edukacyjnej (1995: 11–12). Autor wymienia 4 negatywne 
cechy relacji szkoła–rodzina: szkołocentryzm, andragocentryzm, 
zubożała etyczność, uniformizacja (Janke 1995: 11, por. też Janke 
2002). Irena Dzierzgowska, pisząc na temat obecności r o d z i -
c ó w  w   s z k o l e, zwraca uwagę na zróżnicowane aspekty ko-
nieczności podejmowania współpracy rodziny i  szkoły. Wynika 
to z  tego, iż rodzice i  nauczyciele mają wspólny cel: zależy im 
na rozwoju dziecka. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za opie-
kę i wychowanie dziecka i nie są z niej zwolnieni, gdy posyłają 
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dziecko do szkoły. Wywierają wielki wpływ na przyswajane przez 
dziecko wartości, przekonania i  zachowania, a  szkoła dopełnia 
działania domu. Autorka zauważa, że bez współdziałania z rodzi-
cami szkoła nie poradzi sobie np. z takimi problemami, jak agresja 
i inne patologie. Istotna jest współpraca rodziny i szkoły również 
z tego względu, iż szkoła może pomóc rodzicom w ich kłopotach 
wychowawczych, a  rodzice mogą pomóc szkole w  jej kłopotach 
organizacyjnych. A dodatkowo, opinia rodziców o  szkole może 
być pożyteczną informacją i  służyć poprawie jakości jej działa-
nia. Integracja grupy rodziców przy szkole może się przyczynić 
do większej integracji ich dzieci. Autorka zauważa także, iż wśród 
rodziców jest wielu fachowców, z których wiedzy i umiejętności 
szkoła może korzystać (por. Dzierzgowska 2001: 11–12).

Formy kontaktu rodziców z  nauczycielami to z e b r a n i e 
r o d z i c i e l s k i e  ( określane synonimicznie jako z e b r a n i e 
r o d z i c ó w  lub w y w i a d ó w k a ), d n i  o t w a r t e  s z k o ł y, 
indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole, wspólne im-
prezy z nauczycielami i uczniami (pikniki, wycieczki, kiermasze, 
świętowanie Dnia Matki, wigilie klasowe), szkolenia dla rodzi-
ców organizowane przez szkołę, pisemne opinie o  postępach 
dziecka, pisemne opinie o  działaniach podejmowanych przez 
szkołę, współpraca w radzie szkoły. Zebranie rodzicielskie (zebra-
nie rodziców) jest jedną z form współpracy przedszkola czy szkoły 
z rodziną ucznia. Ich celem jest przekazanie informacji na temat 
postępów ucznia w szkole oraz spraw organizacyjnych, ogólnych, 
bieżących, etc. Trudności, jakie pojawiają się w ramach tej współ-
pracy, to „silna tendencja do poszukiwania przez nauczycieli źró-
deł własnych trudności wychowawczych w  środowisku rodzin-
nym dziecka, nadmierne oczekiwania rodziców skierowane do 
szkoły” (Segiet 1999: 69). Istotną kwestią są formy współuczest-
nictwa rodziców w procesie edukacji szkolnej ich dzieci, o czym 
pisze Maria Mendel (1998). Autorka formułuje w pracy różnorod-
ne zadania tej współpracy, a wśród nich następujące: „Otwierajmy 
się na innych, dostrzegajmy w nich godnych partnerów własnych 
zmagań i wspierajmy ich w wysiłkach dążenia ku temu, czemu 
razem nadajemy sens i znaczenie” (Mendel 1998: 168). 
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Michael Thanhoffer, René Reichel i Reinhold Rabenstein (1997: 
91–92) szkołę i  dom rodzicielski określają mianem „nieświętego 
przymierza”. Konstatują, że coraz więcej rodziców identyfikuje się 
z  wynikami swoich dzieci w  szkole niejednokrotnie bardziej niż 
one same. Za swój obowiązek uważają kontrolowanie zadań domo-
wych, poprawianie ich, uzupełnianie luk w wiadomościach samo-
dzielnie albo poprzez korepetycje. Termin, który odpowiada takim 
zachowaniom, to n a d d o p a s o w y w a n i e  s i ę  r o d z i c ó w 
d o  s z k o ł y11. Ich dążenia do osiągania wysokich wyników 
dziecka w szkole zabijają kreatywność uczniów, gdyż:

Kreatywność pozostaje w  jednym polu zależności ze „zdumie-
niem”, z  „ciekawością”, z  „cierpliwością”, a  z  drugiej strony ze 
„spontanicznością”, z  „serdecznym ciepłem”, z  „chęcią przeży-
wania przygody”. Jeżeli drugi biegun pola napięć – „precyzyjne 
postrzeganie”, „chłodna ocena”, „konsekwentna wytrwałość” jest 
jednostronnie za wysoko oceniany przez dom rodzicielski i szko-
łę, wówczas umiera najpierw kreatywność… a  następnie inne 
działania stają się konwulsyjne, a  całe życie chore. I  szkoła to 
coraz bardziej czuje (Thanhoffer, Reichel, Rabenstein 1997: 92).

Terminologia: dni otwarte szkoły; domowa szkoła; domowy 
nauczyciel; domowy uczeń; dziecięce filozofowanie; dziecko edu-
kacji domowej; dziecko uczące się w  domu; edukacja bezszkol-
na; edukacja codzienna; edukacja domowa; edukator domowy; 
funkcja edukacyjna rodziny; hiperrodzicielstwo; homeschooling; 
korepetycje; kształcenie domowe; kształcenie się w  rodzinnym 
gronie; kształcenie w  rodzinie; kultura pedagogiczna rodziców; 
naddopasowywanie się rodziców do szkoły; nadmierne wsparcie 
edukacyjne w  rodzinie; nauczanie domowe; nauczanie w  rodzi-
nie; nauczyciel-edukator domowy; nietradycyjna forma spełniania 
obowiązku szkolnego; pedagogiczna relacja rodzina-szkoła; pe-
dagogizacja rodziców; praca domowa ucznia; przeciążenie edu-
kacyjne dziecka; rodzic edukacji domowej; rodzic edukujący do-
mowo; rodzic edukujący swoje dzieci w domu; rodzic-nauczyciel; 
rodzic prowadzący edukację w domu; rodzic realizujący edukację 
11  Por. poprzednio omówiony termin nadmierne wsparcie edukacyjne w rodzinie.
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domową; rodzice w szkole; rodziny uprawiające edukację domo-
wą; tutoring; tutoring międzypokoleniowy; uczenie (się) w  ro-
dzinie; współdziałanie rodziców i  nauczycieli; współdziałanie 
rodziny i  szkoły; współpraca rodziców i nauczycieli; współpraca 
rodziny i szkoły; wydatki edukacyjne rodziny; wywiadówka; za-
soby rodzinne; zebranie rodzicielskie; zebranie rodziców.
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Wprowadzenie

Zasada wskazująca na wiodącą rolę rodziców w procesie kształ-
cenia dziecka znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach praw-
nych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Ujęta ona została 
w pierwszej kolejności w przepisach rangi konstytucyjnej. Wśród 
najważniejszych przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku odnoszących się do kwestii p r a w a 
d z i e c k a  d o  n a u k i  (p r a w a  d z i e c k a  d o  e d u k a c j i) 
wymienić należy Artykuły 48, 53 oraz 70 (Dz.U.  z  1997  r., Nr 
78, poz. 483). Prawo do nauki znajduje ponadto swoje dodatkowe 
umocowanie w  licznych aktach prawa międzynarodowego, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest stroną. Do najważniejszych z nich 
należą:
 � Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w  dniu 10 grudnia 1948 roku 
w Paryżu (art. 26);

 � Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności sporządzony w dniu 20 marca 1952 roku 
w Paryżu (Dz.U. z 1995 r., Nr 36, poz. 175) (art.2);

 � Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie 
oświaty sporządzona w dniu 15 grudnia 1960 roku w Paryżu 
(Dz.U. z 1964 r., Nr 40, poz. 268);

 � Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku (Dz.U. z 1977 r., 
Nr 38, poz. 169) (art. 13 i 14);

 � Konwencja ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 
roku (Dz.U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526, z późn. zm.) (art. 3, 5, 
14, 18, 28 i 29).

Prawo dziecka do nauki

Zgodnie z  art.  48 ust.  1 Konstytucji RP „rodzice mają pra-
wo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. 
Prawo rodziców do wychowania dziecka nie ma jednak charak-
teru p r a w a  a b s o l u t n e g o. Jego granice wyznaczają inne 
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normy konstytucyjne i  ustawowe. Jedną z  nich stanowi sfor-
mułowany w art. 70 ust. 1 Konstytucji RP o b o w i ą z e k  n a -
u k i  do 18. roku życia, będący równocześnie przysługującym 
każdemu człowiekowi p r a w e m  d o  e d u k a c j i  (p r a w e m 
d o  n a u k i ). Prawo do nauki jest jednym z  najważniejszych 
p r a w  c z ł o w i e k a  oraz p r a w  d z i e c k a. Witold Borysiak, 
Michał Królikowski, Krzysztof Szczucki definiują je jako „pra-
wo do korzystania z usług edukacyjnych placówek oświatowych” 
(Borysiak, Królikowski, Szczucki 2016, Komentarz do art.  70 
Konstytucji RP, Nb XII.A.1). Stanisław Bułajewski i  Marcin 
Dąbrowski przez p r a w o  d o  n a u k i  rozumieją „samoistne, 
klasyczne prawo socjalne, o charakterze podmiotowym, tworzące 
po stronie jednostki roszczenie wobec aparatu państwowego o do-
stęp do narzędzi umożliwiających pobieranie nauki” (Bułajewski, 
Dąbrowski 2008, s. 177)12.

Jedną z  g w a r a n c j i  p r a w a  d o  n a u k i  jest przyznana 
rodzicom – na podstawie art. 70 ust. 3 zd. 1 Konstytucji RP – 
„w o l n o ś ć  w y b o r u  dla swoich dzieci szkół innych niż pub-
liczne” (Borysiak, Królikowski, Szczucki 2016, Komentarz do 
art.  70 Konstytucji RP, Nb XII.A.2). Gwarantując rodzicom 
wolność wyboru szkoły dla dzieci, Konstytucja przyznaje im 
tym samym wpływ na realizację p r o c e s u  k s z t a ł c e n i a  ich 
dzieci. Przedmiot tej wolności jest ograniczony do wyboru po-
między s z k o ł a m i  p u b l i c z n y m i  a  n i e p u b l i c z n y m i. 
Konstytucja RP nie gwarantuje natomiast rodzicom wolności wy-
boru lokalizacji geograficznej szkoły, konkretnego jej rodzaju (np. 
szkoły sportowej, językowej) ani konkretnego kierunku naucza-
nia (tj. określonego profilu nauczania), pozostawiając szkołom 
swobodę w  określaniu ich własnych o f e r t  e d u k a c y j n y c h 
(Garlicki 2003, Komentarz do Artykułu 70, s.  8; Bała 2009, 
s. 312: za: Borysiak, Królikowski, Szczucki 2016, Komentarz do 
art. 70 Konstytucji RP, Nb XII.A.2). 

Adresatem wolności konstytucyjnej z  art.  70 ust.  3 zd.  1 
Konstytucji RP są rodzice, rozumiani jako rodzice biologiczni 

12  Więcej na temat istoty prawa do nauki zobacz m.in. Babiuch 2008.
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dziecka albo rodzice prawni (przysposabiający) oraz inne podmio-
ty sprawujące nad dzieckiem opiekę prawną (opiekunowie praw-
ni) (zob. Ustawa – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 
1964 roku, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 682) lub pieczę zastępczą (zob. 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U.  z  2017 r., poz.  697). Bogusław 
Banaszak wskazuje, iż wolność wyboru szkoły dla dziecka na tery-
torium RP nie jest uzależniona od obywatelstwa podmiotu z niej 
korzystającego (Banaszak 2012, Komentarz do art. 70, Nb 9).

„Podmiotem zobowiązanym do zagwarantowania rodzicom 
wolności w postaci wyboru szkoły dla ich dziecka jest państwo 
(władze publiczne)” (Borysiak, Królikowski, Szczucki 2016, 
Komentarz do art.  70 Konstytucji RP, Nb XII.C.4). Państwo 
ma obowiązek przeciwdziałać uniemożliwianiu lub utrudnianiu 
rodzicom wyboru przez nich szkół niepublicznych dla ich dzie-
ci (Bała 2009, s.  312–313: za: Borysiak, Królikowski, Szczucki 
2016, Komentarz do art. 70 Konstytucji RP, Nb XII.C.4). 

Jak słusznie zauważa W. Borysiak, „elementem prawa rodzi-
ców do wyboru dla swoich dzieci sposobu wychowania, a więc 
i edukacji, jest (...) także możliwość zakładania przez nich szkół 
niepublicznych” (art. 70 ust. 3 zd. 2 Konstytucji RP) (Borysiak 
2016, Komentarz do art. 48 Konstytucji RP, Nb V).

W ścisłym związku z art. 70 oraz z art. 48 Konstytucji RP po-
zostaje art. 53. Zgodnie z art. 53 ust. 3 zd. 1 Konstytucji „rodzi-
ce mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i naucza-
nia moralnego i  religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”. 
Przepis ten gwarantuje rodzicom wolność wychowywania dzie-
cka w  ramach uznawanego przez nich systemu światopoglądo-
wego, moralnego i etycznego. Korzystając z tego prawa, rodzice 
obowiązani są uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, szanować 
jego przekonania oraz przysługujące mu p r a w o  d o  s w o b o d y 
m y ś l i, s u m i e n i a  i   w y z n a n i a  (art. 14 ust. 1 Konwencji 
ONZ o prawach dziecka). Zgodnie z art. 53 ust. 4 Konstytucji 
RP rodzicom przysługuje prawo decydowania o  uczestnictwie 
ich dzieci w n a u c z a n i u  r e l i g i i  w szkołach (Borysiak 2016, 
Komentarz do art. 48 Konstytucji RP, Nb V.5).
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Prawo dziecka do nauki w świetle dokumentów 
międzynarodowych

Prawo dziecka do nauki i  związane z nim wolności konsty-
tucyjne rodziców, uznawanych za pierwszych i  najważniejszych 
w y c h o w a w c ó w  d z i e c k a, znajdują dodatkowe potwierdze-
nie w wymienionych wyżej aktach prawa międzynarodowego, któ-
rych Rzeczpospolita Polska jest stroną (Stadniczeńko 2015, s. 162). 

Artykuł 26 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka13 
wyraża prawo każdego człowieka do nauki. Podkreśla koniecz-
ność ustanowienia obowiązku i  nieodpłatności nauki na jej 
szczeblu podstawowym, powszechnej dostępności oświaty tech-
nicznej i zawodowej oraz równego dostępu do studiów wyższych 
dla wszystkich, stosownie do uzdolnień jednostki. Artykuł 26 
ust. 3 Deklaracji przyznaje rodzicom pierwszeństwo wyboru na-
uczania, którym objęte będą ich dzieci. 

Wyrażając zakaz pozbawiania kogokolwiek prawa do nauki, 
Protokół nr 1 do Konwencji o  ochronie praw człowieka i  pod-
stawowych wolności podkreśla prawo rodziców do zapewnienia 
wychowania i nauczania dzieci zgodnie z ich własnymi przekona-
niami religijnymi i filozoficznymi (art. 2).

Konwencja w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie 
oświaty zakazuje wszelkiej dyskryminacji w dostępie do i korzy-
staniu z oświaty. Dy s k r y m i n a c j a  w rozumieniu Konwencji 
oznacza „wszelkie wyróżnianie, wykluczanie, ograniczanie lub 
uprzywilejowanie ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, 
wyznanie, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne, naro-
dowość lub pochodzenie społeczne, sytuację materialną lub uro-
dzenie, które ma na celu albo którego skutkiem jest przekreślenie 
lub naruszenie zasady jednakowego traktowania w  dziedzinie 
oświaty” (art. 1 ust. 1). Zgodnie z art. 2 ust. 2 wyraz o ś w i a -
t a  oznacza oświatę wszelkich typów i  stopni oraz obejmuje  

13  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka pierwotnie nie posiadała wiążące-
go charakteru. Aktualnie w doktrynie prawa międzynarodowego przeważa 
pogląd o uznaniu jej za prawo zwyczajowe i nadaniu jej tym samym prawnie 
wiążącego charakteru. 
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dostęp do oświaty, poziom i jakość nauczania oraz warunki, w ja-
kich ono się odbywa.

Państwa-Strony Międzynarodowego Paktu Praw Gospo-
darczych, Społecznych i  Kulturalnych uznały prawo każdego 
człowieka do nauki, wskazując równocześnie na cel nauczania, 
jakim jest zmierzanie do pełnego rozwoju osobowości i poczucia 
g o d n o ś c i  l u d z k i e j  oraz umacniania poszanowania p r a w 
i   p o d s t a w o w y c h  w o l n o ś c i  k a ż d e g o  c z ł o w i e k a 
(art. 13 ust. 1). Wśród gwarancji pełnej realizacji prawa do nauki 
autorzy Paktu wymienili m.in. konieczność uczynienia naucza-
nia podstawowego obowiązkowym, bezpłatnym i dostępnym dla 
każdego człowieka oraz powszechną dostępność dla wszystkich 
nauczania średniego oraz nauczania wyższego (na podstawie kry-
terium zdolności) (art. 13 ust. 2). Podkreślono przysługującą ro-
dzicom (opiekunom prawnym) wolność wyboru dla swoich dzieci 
szkół innych niż publiczne oraz zapewnienia swym dzieciom wy-
chowania religijnego i moralnego, zgodnie z własnymi przekona-
niami (art. 13 ust. 3).

Konwencja ONZ o prawach dziecka podkreśla nadrzędną rolę 
rodziców w wychowaniu dziecka, odpowiedzialności za jego roz-
wój oraz pomocy w korzystaniu przez dziecko z praw przyznanych 
mu mocą przepisów Konwencji (art. 5, 14, 18) zgodnie z wyrażoną 
w Artykule 3 Konwencji z a s a d ą  d o b r a  d z i e c k a  (z a s a -
d ą  n a j l e p s z e g o  z a b e z p i e c z a n i a  i n t e r e s ó w  d z i e -
c k a). Uznając prawo dziecka do nauki (art. 28 ust. 1), szanując 
l u d z k ą  g o d n o ś ć  d z i e c k a  (art. 28 ust. 2), Państwa-Strony 
Konwencji wskazały na podstawowe gwarancje realizacji tego 
prawa n a  z a s a d z i e  r ó w n y c h  s z a n s, wymieniając wśród 
nich z a s a d ę  o b o w i ą z k u  i  b e z p ł a t n o ś c i  n a u c z a n i a 
p o d s t a w o w e g o  d l a  w s z y s t k i c h; zasadę dostępności 
dla wszystkich dzieci szkolnictwa średniego; zasadę dostępności 
dla wszystkich na podstawie kryterium zdolności szkolnictwa 
wyższego; zasadę dostępu wszystkich dzieci do informacji i po-
radnictwa szkolnego i zawodowego oraz zasadę przeciwdziałania 
czynnikom wpływającym na nieregularne uczęszczanie dzieci do 
szkół lub porzucanie nauki (art.  28 ust.  1). Autorzy Konwencji 
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wskazali na podstawowe cele nauki, którymi – zgodnie z art. 29 
ust. 1 Konwencji – są: 

a)  rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów 
oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka;

b)  rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podsta-
wowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów 
Zjednoczonych;

c)  rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsa-
mości kulturowej, języka i wartości, dla wartości narodowych 
kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko po-
chodzi, jak i dla innych kultur;

d)  przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym 
społeczeństwie, w  duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, 
równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, 
grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami 
rdzennego pochodzenia;

e)  rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego.

Justyna Stadniczeńko zwraca uwagę na fakt istnienia chronio-
nego międzynarodowo m o d e l u  n o r m a t y w n e g o  p r a w a 
d o  n a u k i,  którego podstawę stanowią liczne (w tym wyżej wy-
mienione) dokumenty prawa międzynarodowego (Stadniczeńko 
2015, s. 158). 

Obok d o k u m e n t ó w  p r a w a  m i ę d z y n a r o d o w e -
g o  o   w i ą ż ą c y m  p r a w n i e  c h a r a k t e r z e  wspomnieć 
należy o aktach prawa międzynarodowego nieposiadających tego 
charakteru (tzw. s o f t  l a w), odnoszących się jednak do kwestii 
praw i obowiązków rodziców w kontekście kształcenia ich dzieci. 
Jednym spośród takich dokumentów jest Europejska Karta Praw 
i Obowiązków Rodziców przyjęta w 1992 roku przez Europejskie 
Stowarzyszenie Rodziców (European Parents Association) z sie-
dzibą w  Brukseli, którego członkiem jest również Polska (od 
1993 r.). Twórcy tej deklaracji skierowali do Komisji Europejskiej, 
Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy apel 
o poparcie ich postulatów i pomoc w ich realizacji. Postulaty te 
ujęte zostały w 10 zasad:
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Prawa i obowiązki rodziców w Europie

1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w du-
chu tolerancji i  zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji 
wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci 
oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wycho-
wywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za 
cały ludzki świat.

2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako „pierwszych 
nauczycieli” swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wycho-
wywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedby-
wać ich.

3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego syste-
mu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, 
możliwości i  osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażo-
wania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.

4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o  in-
stytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Ro-
dzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji 
szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji doty-
czących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) 
celów edukacyjnych.

5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich 
dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i  wartościom 
uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice 
mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi eduka-
cyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.

6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu 
edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kul-
turową. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci 
w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową reali-
zowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek oso-
biście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną 
część społeczności lokalnej

8. Rodzice i  ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii 
i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi 
za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice 
mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne 
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organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą 
reprezentowały rodziców i ich interesy.

9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz 
publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które 
mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają 
obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich 
szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiąg-
nięcie określonych celów nauczania.

10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz pub-
licznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają 
obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą 
i  doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” 
i partnerów w kontakcie: szkoła–dom14.

Prawo dziecka do nauki w świetle ustawodawstwa 
Rzeczpospolitej Polskiej

Prawo dziecka do nauki szczegółowo określa ustawodawstwo 
wewnętrzne poszczególnych państw świata. W Rzeczpospolitej 
Polskiej do najważniejszych aktów prawnych z tego zakresu na-
leżą: Ustawa z  dnia 7 września 1991 roku o  systemie oświaty 
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1010)15 oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 
2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

W kontekście realizacji prawa dziecka do nauki oraz praw ro-
dziców do wychowania dziecka zgodnie z  ich przekonaniami na 
szczególną uwagę zasługują zagadnienia związane z  w y c h o w a -
n i e m  p r z e d s z k o l n y m, p r z y g o t o w a n i e m  p r z e d -
s z k o l n y m, realizacją  o b o w i ą z k u  n a u k i, realizacją 
o b o w i ą z k u  s z k o l n e g o  oraz tzw. n a u c z a n i e m  d o m o -
w y m  (e d u k a c j ą  d o m o w ą). W aktualnym stanie prawnym 

14  https://men.gov.pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow/prawa-rodzicow-2.html 
(dostęp: 19.02.2018). 

15  Ustawa weszła w życie 1 września 2017 r. za wyjątkiem art. 18 ust. 4, art. 47 
ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia, oraz art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą 
w życie z dniem 1.09.2018 r.



252 Marta Prucnal-Wójcik

większość ww. zagadnień znalazło unormowanie w  Ustawie 
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe16.

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zawie-
ra dwa przepisy istotne z punktu widzenia prawa przysługującego 
rodzicom w kontekście wychowania dzieci zgodnie z ich własny-
mi przekonaniami. Są nimi art. 12 oraz 13 ustawy. Art. 12 okre-
śla grupę podmiotów decydujących o  organizowaniu w  przed-
szkolach i  szkołach lekcji religii. W  publicznych przedszkolach 
i  szkołach podstawowych naukę religii organizuje się na życze-
nie rodziców, w publicznych szkołach ponadpodstawowych – na 
życzenie rodziców albo uczniów; po osiągnięciu pełnoletności 
decyzję podejmują sami uczniowie. Zgodnie z art. 13 ustawy na 
szkołach i placówkach publicznych ciąży obowiązek umożliwie-
nia uczniom należącym do mniejszości narodowej lub etnicznej 
nauki ich ojczystego języka oraz historii i kultury celem podtrzy-
mywania poczucia t o ż s a m o ś c i  n a r o d o w e j, e t n i c z n e j, 
j ę z y k o w e j  i   r e l i g i j n e j. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe reguluje 
zasady funkcjonowania s y s t e m u  o ś w i a t y  w Rzeczpospolitej 
Polskiej. W założeniu autorów ustawy przyjęte w niej rozwiązania 
mają za zadanie zapewnić przede wszystkim:

1)  realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Pol-
skiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i  młodzieży do 
wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągnięte-
go rozwoju;

2)  wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3)  wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwo-

ju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 
intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzu-
pełniane przez działania z  zakresu profilaktyki proble-
mów dzieci i młodzieży […] (art.1 pkt 1–3 Ustawy – Pra-
wo oświatowe).

Ustawa – Prawo oświatowe określa s t r u k t u r ę  s y s t e m u 
s z k o l n i c t w a  funkcjonującego w Polsce. Reguluje zagadnienia 
16  Do 1 września 2017 r. zagadnienia te regulowała Ustawa z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty. 
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związane z w y c h o w a n i e m  p r z e d s z k o l n y m, p r z y g o -
t o w a n i e m  p r z e d s z k o l n y m, realizacją o b o w i ą z k u 
n a u k i, realizacją o b o w i ą z k u  s z k o l n e g o  oraz tzw. e d u -
k a c j ą  d o m o w ą.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 zd. pierwsze Ustawy – Prawo oświa-
towe w y c h o w a n i e  p r z e d s z k o l n e  „obejmuje dzieci od 
początku roku szkolnego w  roku kalendarzowym, w  którym 
dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalenda-
rzowym, w którym dziecko kończy 7 lat”. W wyjątkowych sytu-
acjach wychowaniem przedszkolnym mogą zostać objęte dzieci 
po ukończeniu 2,5 roku życia oraz dzieci powyżej 7. roku życia 
(„nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalen-
darzowym, w którym dziecko kończy 9 lat)” (art. 31 ust. 3 oraz 
art. 31 ust. 2 Ustawy – Prawo oświatowe). Miejscem realizacji wy-
chowania przedszkolnego są przedszkola, oddziały przedszkolne 
w szkołach podstawowych. Może być ono realizowane również 
w innych formach wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 1 zd. 
drugie Ustawy – Prawo oświatowe). 

Dziecko, które ukończyło 6. rok życia, ma obowiązek odbyć 
p r z y g o t o w a n i e  p r z e d s z k o l n e, które trwa rok i realizo-
wane jest w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole pod-
stawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 31 
ust. 4 Ustawy – Prawo oświatowe). Z obowiązku przygotowania 
przedszkolnego zwolnione jest dziecko, które zostało wcześniej 
przyjęte do szkoły podstawowej (tj. dziecko, które w danym roku 
kalendarzowym kończy 6 lat) (art. 36 ust. 3 w zw. z art. 36 ust. 1 
Ustawy – Prawo oświatowe). 

Art. 35 Ustawy – Prawo oświatowe wskazuje na dwa obowiązki 
związane z edukacją dzieci i młodzieży. Są nimi: obowiązek nauki 
oraz obowiązek szkolny. Zgodnie z art. 35 ust. 1 nauka jest obo-
wiązkowa do ukończenia 18. roku życia (o b o w i ą z e k  n a u k i). 
Zgodnie z art. 35 ust. 2 „o b o w i ą z e k  s z k o l n y  dziecka roz-
poczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia”. 
Zgodnie z  art.  36 ust.  1 Ustawy  – Prawo oświatowe obowiązek 
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szkolny spełnia się zasadniczo przez uczęszczanie do szkoły pod-
stawowej publicznej albo niepublicznej. Obowiązek szkolny oraz 
obowiązek nauki mają charakter tzw. powszechnych obowiązków 
administracyjnych (Pawlikowska 2016, Komentarz do artykułu 15, 
Nb I.1). Zdaniem Magdaleny Pyter obowiązek nauki „konsumu-
je” termin obowiązku szkolnego. Obowiązek nauki może być przez 
ucznia realizowany także po ukończeniu obowiązku szkolnego. 
Może być on realizowany zarówno w  formie zajęć szkolnych jak 
i pozaszkolnych (Pyter 2016, Komentarz do artykułu 15).

Wyjątkiem od zasady dotyczącej realizowania obowiązku 
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w po-
staci uczęszczania na zajęcia odpowiednio w przedszkolu/szkole 
jest możliwość uzyskania przez rodziców zezwolenia na spełnia-
nie przez dziecko tych obowiązków poza przedszkolem/szkołą, 
w formie tzw. n a u c z a n i a  d o m o w e g o  (e d u k a c j i  d o m o -
w e j). Oba terminy są terminami pozaustawowymi, występujący-
mi w doktrynie. W ustawie mowa o p o z a s z k o l n y c h  f o r -
m a c h  r e a l i z a c j i  o b o w i ą z k u  n a u k i  i   o b o w i ą z k u 
s z k o l n e g o. Ustawa – Prawo oświatowe reguluje zasady reali-
zacji ww. obowiązków w formie nauczania domowego w art. 37. 
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy podstawę do uzyskania rocznych 
ocen kwalifikacyjnych stanowią roczne egzaminy kwalifikacyjne 
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym 
etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrek-
torem szkoły. Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy uczeń spełniający 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz rodzice 
takiego ucznia mogą korzystać ze wsparcia szkoły, obejmujące-
go: prawo uczestniczenia w określonych zajęciach realizowanych 
w  szkole; zapewnienie dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, pomocy dydaktycz-
nych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się 
w zasobach szkoły oraz udział w konsultacjach umożliwiających 
przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

W celu służenia wsparciem rodzicom w  realizacji ich prawa 
do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz 
upowszechniania pozaszkolnych form realizacji obowiązku nauki 
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i obowiązku szkolnego powołano do życia Stowarzyszenie Edukacji 
w Rodzinie, mające swoją siedzibę w Warszawie. Zadania swoje 
Stowarzyszenie realizuje m.in. przez organizowanie wykładów, 
konferencji, działalność doradczą, konsultacyjną, wydawniczą, 
opracowywanie i opiniowanie programów nauczania, materiałów 
i pomocy dydaktycznych, współpracę z  instytucjami i organiza-
cjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi. 

Terminologia: dyskryminacja; godność ludzka; gwarancje prawa 
do nauki; ludzka godność dziecka; model normatywny prawa do 
nauki; nauczanie domowe (edukacja domowa); nauczanie religii; 
obowiązek nauki; obowiązek szkolny; oferta edukacyjna; oświata; 
pozaszkolne formy realizacji obowiązku nauki i obowiązku szkol-
nego; prawa człowieka; prawa dziecka;  prawa i podstawowe wolno-
ści każdego człowieka; prawa rodzicielskie; prawo absolutne; prawo 
do nauki (prawo do edukacji); prawo do swobody myśli, sumienia 
i wyznania; prawo dziecka do nauki (prawo dziecka do edukacji); 
prawo naturalne; prawo podmiotowe; prawo przyrodzone; proces 
kształcenia; przygotowanie przedszkolne; struktura systemu szkol-
nictwa; system oświaty; szkoły niepubliczne; szkoły publiczne; toż-
samość narodowa, etniczna, językowa i religijna; wolność konsty-
tucyjna; wolność wyboru; wychowanie przedszkolne; wychowawcy 
dziecka; zasada dobra dziecka (zasada najlepszego zabezpieczania 
interesów dziecka); zasada obowiązku i  bezpłatności nauczania 
podstawowego dla wszystkich; zasada równych szans.
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