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Prawo rodzinne 

 

1. Prawo rodzinne – pojęcie, zakres, źródła; k.r.o. a k.c.; zasady polskiego prawa 

rodzinnego (ogólne i szczegółowe). Prawo dotyczące rodziny – pojęcie, funkcja, 

zakres, źródła 

2. Rodzina: pojęcie rodziny w unormowaniach k.r.o., Konstytucji i w odrębnych 

ustawach; funkcje rodziny; powiązania rodzinne i więzi podobne do rodzinnych 

(pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo, przysposobienie, faktyczny stosunek 

bliskości, status domownika). 

3. Prawa rodzinne i ich ochrona.  

4. Stan cywilny – pojęcie stanu cywilnego; dwa człony stanu cywilnego (rodzinny i 

osobisty) oraz ich wyznaczniki; zasada niepodzielności (jedności) stanu cywilnego. 

5. Rejestracja stanu cywilnego - pojęcie i rodzaje aktów stanu cywilnego; zasada 

wyłączności dowodowej aktów stanu cywilnego; zasada wyłączności drogi sądowej w 

sprawach o stwierdzenie niezgodności aktu stanu cywilnego z prawdą (rozgraniczenie 

trybu procesu o zaprzeczenie stanu cywilnego i postępowania nieprocesowego o 

unieważnienie aktu stanu cywilnego); transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu 

cywilnego. 

6. Sąd opiekuńczy; sąd rodzinny (wydział rodzinny i nieletnich) – pojęcie, funkcje, 

zakres rozstrzyganych spraw .  

7. Małżeństwo – pojęcie; podstawowe zasady prawa rodzinnego odnoszące się do 

małżeństwa. 

8. Konkubinat (związek partnerski) – pojęcie i stosunki osobiste (prawne znaczenie 

więzi faktycznej bliskości konkubentów/faktycznych partnerów); stosunki majątkowe i 

sposoby rozliczeń majątkowych konkubentów (partnerów).  

9. Zawarcie małżeństwa; przesłanki zawarcia (istnienia) małżeństwa w formie cywilnej 

i w formie konkordatowej; znaczenie przesłanek formalno – porządkowych; prawne 

znaczenie sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie cywilnej i małżeństwa 

zawartego w formie konkordatowej (różnice).  

10. Przeszkody małżeńskie – pojęcie i postaci (bezwzględne i względne). 

11. Wady oświadczeń woli nupturientów – rodzaje i ich znaczenie prawne.  

12. Małżeństwa pozorowane – pojęcie, skutki prawne. 

13. Prawa i obowiązki małżonków tworzące treść stosunku małżeństwa (art. 23 k.r.o); 

zaciąganie przez małżonków zobowiązań w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb 

rodziny (art. 30 k.r.o.); wzajemna ustawowa reprezentacja małżonków w zakresie spraw 

i majątku osobistego drugiego małżonka (art. 29 k.r.o.); zaspokajanie przez małżonków 

potrzeb rodziny (art. 23, 27 i 28 k.r.o.); korzystanie z mieszkania i przedmiotów 

urządzenia domowego (art. 281 k.r.o.) 

14. Nazwisko małżonków – przesłanka zmiany nazwiska w związku z zawarciem 

małżeństwa (wymóg złożenia oświadczenia o zmianie nazwiska; chwila złożenia 

oświadczenia); zachowanie dotychczasowego nazwiska; połączenie nazwisk 

małżonków; wspólne nazwisko (pojęcie); nazwisko złożone (maksymalna liczba 

członów nazwiska i ich kolejność).  

15. Separacja faktyczna małżonków – pojęcie i prawne znaczenie. Separacja sądowa - 

przesłanki orzeczenia separacji na żądanie jednego małżonka i na zgodne żądanie 

małżonków; tryb postępowania; skutki separacji sądowej; zniesienie separacji sądowej 

– przesłanka, tryb i skutki. 

16. Rodzaje i typy małżeńskich ustrojów majątkowych – pojęcie i klasyfikacja; zasady 

odnoszące się do małżeńskich ustrojów majątkowych. 

17. Ustrój wspólności ustawowej: powstanie; ustanie; majątek wspólny – zakres (art. 31 

k.r.o.); wspólność łączna majątku wspólnego (art. 35 k.r.o.); zarząd majątkiem 

wspólnym – pojęcie i zasady wykonywania (art. 36 k.r.o.); sprzeciw małżonka wobec 

zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu (art. 361 k.r.o.) ; przesłanki i 

sposoby sądowej modyfikacji zasad zarządu (art. 40 k.r.o.); czynności prawne 

wymagające współdziałania małżonków (art. 37, 39 k.r.o.); ochrona osób trzecich (art. 

38 k.r.o.); majątki osobiste małżonków – skład, surogacja (art. 33 k.r.o.); wydatki i 

nakłady z jednego majątku na inny majątek małżonków (art. 45 k.r.o.); ustanie 

wspólności (przyczyny); podział majątku wspólnego – dopuszczalność; tryby i sposoby. 

18. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania cywilnoprawne w ustroju 

wspólności majątkowej (art. 41, art. 42 k.r.o.) 

19. Majątkowe umowy małżeńskie: pojęcie; zawarcie; forma; treść; zakres swobody 

kształtowania treści małżeńskich umów majątkowych; skuteczność umów małżeńskich 

wobec osób trzecich. 

20. Typy umownych ustrojów majątkowych - ustroje wspólności majątkowej (zakresy 

wspólności w porównaniu z zakresem wspólności ustawowej); rozdzielność majątkowa 

(zakres i odrębność majątków; zarząd odrębnymi majątkami); rozdzielność majątkowa 

z wyrównaniem dorobków (pojęcie i zakres dorobków podlegających wyrównaniu; 

przesłanki i zasady wyrównania). 

21. Majątkowy ustrój przymusowy – pojęcie, przyczyny powstania; przesłanki ustania; 

legitymacja wierzyciela małżonka do dochodzenia ustanowienia rozdzielności 

majątkowej między małżonkami. 

22. Ustanie małżeństwa – przyczyny; śmierć małżonka; domniemanie ustania małżeństwa 

w wypadku uznania małżonka za zmarłego. 

23. Ustalenie istnienia albo nieistnienia małżeństwa a unieważnienie aktu małżeństwa 

– przesłanki, skutki. 

24. Pojęcie i przesłanki unieważnienia małżeństwa; konwalidacja małżeństwa wadliwie 

zawartego; charakter orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa i jego skutki. 

25. Rozwód: przesłanki orzeczenia; elementy obligatoryjne i fakultatywne wyroku 

rozwodowego; skutki rozwodu. 

26. Pochodzenie dziecka: zależność ustalenia ojcostwa od ustalenia macierzyństwa; 

alternatywne prawne sposoby ustalenia ojcostwa; dowody biologiczne; pojęcie 
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procedury medycznie wspomaganej prokreacji, jej przesłanki i skutki prawne 

zastosowania. 

27. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa – prawne pojęcie macierzyństwa (art. 619 

k.r.o.); ustalenie macierzyństwa w zwykłym trybie przez sporządzenie aktu urodzenia 

dziecka; ustalenie macierzyństwa w procesie; zaprzeczenie macierzyństwa: przesłanki 

i tryb postępowania. 

28. Pochodzenie dziecka od męża matki - domniemanie ojcostwa męża matki dziecka; 

zaprzeczenie ojcostwa: przesłanki i skutki. 

29. Uznanie ojcostwa – zwykłe i kwalifikowane uznanie ojcostwa: pojęcie, przesłanki, 

skutki; ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa; ustalenie nieistnienia uznania 

(przesłanki i skutki). 

30. Sądowe ustalenie ojcostwa – przesłanki dopuszczalności; legitymacja czynna w 

procesie o ustalenie ojcostwa; treść domniemania ojcostwa w procesie o ustalenie 

ojcostwa; dowody i zarzuty; skutki. 

31. Władza rodzicielska - pojęcie, treść (piecza nad dzieckiem; reprezentacja dziecka; 

zarząd majątkiem dziecka); zasady wykonywania; wspólne wykonywanie władzy 

rodzicielskiej przez rodziców pozostających w rozłączeniu: pojęcie i znaczenie 

porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu 

kontaktów z dzieckiem (t. zw. plan rodzicielski); naprzemienna piecza rodzicielska; 

uczestniczenie rodziców nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych w 

sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem i w jego wychowywaniu (art. 96 § 2 k.r.o.).  

32. Ograniczenie władzy rodzicielskiej - ze względu na rozłączenie rodziców lub 

zagrożenie dobra dziecka; sposoby i zakres ograniczeń. 

33. Zawieszenie władzy rodzicielskiej – pojęcie, przesłanki, skutki; uchylenie 

zawieszenia. 

34. Pozbawienie władzy rodzicielskiej - pojęcie, przesłanki; zakres podmiotowy; skutki; 

władza rodzicielska jednego z rodziców (art. 94 k.r.o.); przywrócenie władzy 

rodzicielskiej.  

35. Piecza zastępcza - pojęcie pieczy zastępczej, zasady stosowania pieczy zastępczej; 

formy pieczy zastępczej; obowiązki i prawa rodziców względem dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej.  

36. Kontakty z dzieckiem (art. 113 – 1136 k.r.o.) – a władza rodzicielska; prawo i 

obowiązek utrzymywania kontaktów; ograniczenie i zakaz utrzymywania kontaktów – 

przesłanki i sposoby; kontakty z dzieckiem innych osób niż rodzice. 

37. Obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się rodziców i dzieci 

38. Imię dziecka – prawne znaczenie imienia; kompetencja do wyboru imienia; zasady 

wyboru imienia; zmiana imienia.  

39. Nazwisko dziecka – nazwisko dziecka pochodzącego od męża matki; nazwisko dziecka 

w wypadku uznania ojcostwa albo sądowego ustalenia ojcostwa; zasada jednolitości 

nazwiska dzieci tych samych rodziców; złożone nazwisko dziecka; zgoda dziecka na 

zmianę jego nazwiska.  

40. Przysposobienie – pojęcie i funkcje; przesłanki przysposobienia; tryb nawiązania 

przysposobienia; rodzaje i skutki przysposobienia (pełne, niepełne, całkowite, 

międzynarodowe); zgoda rodziców na przysposobienie dziecka bez wskazania 

przysposabiającego: skutki i dopuszczalność odwołania (art. 1191 k.r.o.); ograniczenia 

dotyczące wskazania osoby przysposabiającej (art. 1191a k.r.o.); rozwiązanie stosunku 

przysposobienia – przesłanki, tryb postępowania i skutki. 

41. Obowiązek alimentacyjny - pojęcie, funkcja, przesłanki, zakres obowiązku i postaci 

alimentacji; rodzaje i kolejność zobowiązań alimentacyjnych; obowiązek alimentacyjny 

rodziców (wobec dziecka nieusamodzielnionego i usamodzielnionego – przesłanki; 

możliwość uchylenia się przez rodziców od świadczeń alimentacyjnych); stosunki 

alimentacyjne między małżonkami po rozwodzie, orzeczeniu separacji i unieważnieniu 

małżeństwa; możliwość uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego ze 

względu na sprzeczność żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego; 

alimenty za okres przeszły; roszczenia regresowe; przedawnienie roszczeń 

alimentacyjnych; zmiana wysokości alimentów; wygaśnięcie obowiązku 

alimentacyjnego; świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

42. Opieka – pojęcie i organizacja opieki; opieka społeczna, faktyczna, prawna; zasady 

opieki; organy opieki.  

43. Opieka nad małoletnim - pojęcie, funkcja, przesłanki ustanowienia, treść i zasady 

sprawowania opieki nad małoletnim; wynagrodzenie opiekuna; zwrot wydatków i 

nakładów; nadzór sądu opiekuńczego; ustanie opieki; wygaśnięcie funkcji opiekuna: 

przyczyny; skutki ustania opieki i wygaśnięcia funkcji opiekuna. 

44. Kuratela – kuratela a opieka (podobieństwa i różnice); kuratela dla dziecka poczętego; 

kuratela w celu zastępstwa przedstawiciela ustawowego (rodziców albo opiekuna);  

kuratela w zakresie zarządu majątkiem dziecka; kurator w sprawach o prawa stanu. 

 

 

 

 


