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Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy socjologii wychowania 

W naszych czasach jest to czymś zupełnie oczywistym, że rodzice są pierwszymi i najważniejszymi 

wychowawcami dziecka. Więź biologiczna uznawana jest w potocznym mniemaniu za dostateczną 

podstawę stosunku wychowawczego pomiędzy rodzicami i dzieckiem. Sam fakt, iż rodzice „dali życie 

dziecku” wydaje się być warunkiem wystarczającym po temu, aby mieli oni względem dziecka 

określone prawa i obowiązki. Lecz z punktu widzenia socjologii, kwestia ta nie jest tak prosta i 

oczywista. Jak podkreślał wybitny polski socjolog Florian Znaniecki: faktem jest, iż dziecko zwłaszcza 

w najmłodszych latach, potrzebuje fizycznej opieki i że w warunkach naturalnych opiekę tę zapewniają 

mu rodzice, a zwłaszcza matka. Bez instynktu macierzyńskiego (przejawiającego się w karmieniu 

i opiekowaniu dzieckiem) gatunek ludzi w ogóle nie mógłby trwać i rozwijać się. Zatem ten związek 

opiekuńczy pomiędzy matką a jej dzieckiem jest istotnym, ale nie wystarczającym elementem stosunku 

wychowawczego. Wskazują na to następujące fakty: 

 w historii rozwoju społeczeństw, w pewnych klasach społecznych kobiety powierzały opiekę 

fizyczną nad swoimi dziećmi niewolnicom lub tzw. mamkom (np. kobiety z warstwy 

arystokratycznej w starożytnym Egipcie czy Cesarstwie Rzymskim). W tych społecznościach 

związek biologiczny ustępował pod naciskiem obyczajów społecznych; 

 także i obecnie występują sytuacje, gdy stosunek opiekuńczy i wychowawczy matki i dziecka 

zostaje ustalony pomiędzy osobami nie spokrewnionymi ze sobą (np. adopcja, rodzina 

zastępcza).  

Dlatego też, jak wskazuje F. Znaniecki, podstawą zaistnienia stosunku rodzicielskiego 

pomiędzy rodzicami (także biologicznymi) a dzieckiem jest akt przyjęcia dziecka „na wychowanie”. 

Tak więc, chociaż prawie wszystkie społeczeństwa wymagają, aby dziecko otrzymywało niezbędną 

opiekę fizyczną w pierwszych latach swojego życia i większość za uprawnionych czy zobligowanych 

do tej opieki uważa rodziców naturalnych dziecka, to dopiero dzięki uznaniu społecznemu 

macierzyństwo i ojcostwo staje się podstawą stosunku wychowawczego. To społeczeństwo daje matce 

i ojcu prawa i obowiązki do pełnienia roli wychowawczej wobec dziecka. 

Jeszcze wyraźniej to zjawisko rysuje się jeśli weźmiemy pod uwagę stosunek pomiędzy ojcem 

a dzieckiem. Antropolodzy wskazują, że pierwotną forma życia społecznego u ludzi nie była rodzina 

mała (a więc składająca się z rodziców i ich potomstwa) lecz szersza grupa skupiająca wielu osobników. 

Rolą mężczyzny była obrona i zabezpieczenie fizyczne słabszych osobników należących do jego grupy. 

Dotyczyło to wszystkich dzieci i kobiet w jego grupie. I, aby z tej instynktownej działalności mężczyzn 

wyłonił się stosunek wychowawczy między ojcem a dzieckiem, potrzeba dwóch rzeczy: 



 ustalenia ojcostwa, 

 nadania ojcu praw i obowiązków związanych z wychowaniem dziecka. 

Społeczne ustalenie ojcostwa wymaga ustalenia stosunku małżeńskiego: najprościej jest 

bowiem przyjąć, że ojcem dziecka jest mąż matki. Obecnie, w świetle polskiego prawa, przyjmuje się, 

że dziecko urodzone w związku małżeńskim jest uznawane za „biologicznego” potomka męża danej 

kobiety. Natomiast ojciec dziecka pozamałżeńskiego nabywa praw i obowiązków rodzicielskich wobec 

niego poprzez jego uznanie (często na sądowej drodze ustalenia ojcostwa). Akt „uznania” dziecka 

odbywa się również poprzez adopcję.  

Czy są to jednak wystarczające warunki do zaistnienia stosunku wychowawczego? F. Znaniecki 

podkreśla, że grupy społeczne biorą pod uwagę biologiczną więź rodziców z dzieckiem, ale 

jednocześnie niezbędnym jest, aby społeczeństwo wyraźnie lub domyślnie powierzyło im funkcje 

wychowawczą. Przy czym funkcji tej nie powierza bezwarunkowo – gdyż w sytuacjach, gdy rodzice źle 

wykonują swoją funkcję, mogą zostać pozbawieni praw rodzicielskich. Jest to więc dowód na to, że 

stosunek wychowawczy pomiędzy rodzicami a dzieckiem jest pochodzenia nie naturalnego lecz 

kulturowego, i choć zwykle jest tworzony na „gotowych fundamentach biologicznych”, to równie 

dobrze może tworzyć się na innych podstawach (np. adopcja).  

 Skoro wychowawcza funkcja rodziców nie wynika z samego ich rodzicielstwa, lecz wypływa z 

praw i obowiązków nadanych im przez społeczeństwo, to oczywistym jest, że charakter tej funkcji 

zależy w pierwszym rzędzie od społeczeństwa, które tą funkcję powierzyło rodzicom dziecka. To zaś 

ma kolejne konsekwencje: rodzice są wychowawcami dziecka z ramienia społeczeństwa i wykonują 

swoje obowiązki wobec dzieci pod jego sankcją.  I jeśli rodzice nie wywiązują się ze swej funkcji 

wychowawczej względem dziecka, społeczeństwo może ich pozbawić tej funkcji i powierzyć dziecko 

komuś innemu na wychowanie. 
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