
Elementy prawa  
 

Temat 12: Prawo rodzinne – rodzice i dzieci – cz. II 
 
Nauczysz się:  
1. Definiować stosunki majątkowe między małżonkami. 
2. Określać stosunki prawne między rodzicami a dziećmi. 
 
Stosunki majątkowe 
 
Stosunki majątkowe między małżonkami mogą układać się: 
a) w drodze umowy (zawarta w formie aktu notarialnego), 
b) na podstawie przepisów o ustroju ustawowym (wspólność ustawowa). 
 
Wspólność ustawowa – polega na tym, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między 
małżonkami zmocy ustawy (prawa) współność majątkowa obejmująca cały ich majątek. Wspólność 
ustawowa dotyczy „dorobku” i oznacza również, że każdy z małżonków może mieć majątek swój 
majątek odrębny.  
 
Do majątku wspólnego należąmiędzy innymi: 

 pobrane wynagrodzenia za pracę, 
 dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 
 dochody z majątku wspólnego, 
 dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, 
 środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego 

każdego z małżonków. 
 
Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 

 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 
 przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że 

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 
 przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, 
 inne przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

 
 
Rodzice i dzieci 

 
Istotne są tutaj dwa aspekty: 
a) kwestia pochodzenia dziecka, 
b) charakter i zakres władzy rodzicielskiej. 
 
Ustalenie pochodzenia dziecka – jest istotne głównie z uwagi na wskazanie kto jest 
odpowiedzialny i na kim ciążą obowiązki wychowania dziecka, utrzymywania go oraz zapewnienia 
mu opieki. Nie jest w zasadzie trudne ustalenie macierzyństwa – matką dziecka jest kobieta, która je 
urodziła. Natomiast ustalenie ojcostwa może być niekiedy trudniejsze. Art. 62 KRO stwarza 
domniemanie, że: „jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni 

od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki”. Domniemanie to 
można obalić w postępowaniu sądowym o zaprzeczenie ojcostwa.  
 
Ojcem dziecka jest mąż kobiety, która urodziła dziecko. 
 
W przypadku, gdy mężczyzna nie jest mężem matki dziecka wtedy ustalenie ojcostwa może nastąpić 
w drodze uznania dziecka przed kierownikiem USC lub sądem opiekuńczym bądź też w drodze 
postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa. Ustalenie takie może nastąpić na żądanie dziecka, jego 
matki, a także prokuratora. 



Charakter i zakres władzy rodzicielskiej: 
 rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie, to znaczy, że rodzice muszą 

wspierać swoje dzieci oraz że dzieci mają obowiązek pomagania rodzicom przy załatwianiu 
spraw możliwych do załatwienia przez dziecko, 

 dziecko od chwili urodzenia aż do pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską. 
Władza rodzicielska obejmuje całokształt praw i obowiązków rodziców, a przede wszystkim 
pieczę nad osobą i majątkiem dziecka, wychowanie dziecka i jego reprezentację w obrocie 
prawnym, 

 władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, chyba że sąd opiekuńczy ograniczy lub 
pozbawi władzy rodzicielskiej, 

 piecza nad osobą dziecka, to obowiązki rodziców w zakresie zapewnienia dziecku 
odpowiednich warunków egzystencji (pożywienie, ubranie), obowiązek ochrony dziecka 
przed niebezpieczeństwami, czuwanie nad właściwym duchowym rozwojem dziecka, nad 
jego rozwojem umysłowym, 

 piecza nad majątkiem, obejmuje zarządzanie majątkiem dziecka, o ile dziecko majątek 
posiada, 

 rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka, 
 pozbawienie władzy rodzicielskiej może orzec sąd opiekuńczy, 
 obowiązek alimentacyjny, polega na dostarczaniu innym osobom środków utrzymania i ma 

charakter osobisty oraz wynika w zasadzie ze stosunków rodzinnych, z pokrewieństwa, 
małżeństwa. 


