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Abstrakt 

Współcześnie nastąpiły znaczące zmiany w strukturze zewnętrznej rodziny. Rodzi-
na nadal uważana jest za wartość społeczną, mimo że tradycyjna rodzina, oparta na 
małżeństwie wspólnie wychowującym dzieci, jest obecnie tak samo powszechna, jak 
i inne modele rodziny np. monoparentalność, rodzina zrekonstruowana, rodzina ad-
opcyjna, rodzina tworzona przez kohabitujących rodziców i inne. Wyniki badań na te-
mat relacji rodziców z dziećmi w alternatywnych formach życia rodzinnego wskazują, 
że dane o samej strukturze rodziny i jej zmianach nie są wystarczające do przewidy-
wania osiągnieć rozwojowych dzieci i młodzieży wychowywanych w tych rodzinach. 
Nie tylko forma relacji np. małżeństwo lub kohabitacja, ale jakość relacji rodzinnych 
(szczegółowo opisanych w poprzednim rozdziale) wpływają na to, czy dzieci będą 
dobrze się rozwijać. Również orientacja seksualna rodziców i wychowywanie dzieci 
w związkach tworzonych przez jednopłciowych partnerów nie decyduje o sukcesie 
lub porażce w życiu dzieci. 

Wprowadzenie 

Współczesna rodzina, mimo że podlega ciągłym zmianom, nadal jest jed-
ną z podstawowych wartości społecznych. Informacje o możliwym upad-
ku znaczenia relacji rodzinnych u schyłku XX wielu okazały się nieaktualne 
i dają się odnieść raczej do tzw. struktury zewnętrznej (formalnej), która rze-
czywiście okazała się mniej istotna (Kuryś-Szyncel, 2017). Powszechne stały 
się bowiem alternatywne – wobec tradycyjnego małżeństwa wychowującego 
biologiczne dzieci – formy życia rodzinnego. Rodzina definiowana jest przez 
pryzmat więzi emocjonalnych jako pierwotny i podstawowy system interak-
cji między ludźmi, którzy są ze sobą połączeni bliskimi więziami emocjonal-
nymi i definiują siebie samych jako przynależnych do tegoż systemu (Szlen-
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dak, 2010, s. 106-107). W efekcie pojawienia się i oddziaływania rozmaitych 
przeobrażeń społeczno-kulturowych, uformował się dominujący w społe-
czeństwie polskim (lecz i w wielu innych społeczeństwach cywilizacji indu-
strialnej), typ zatomizowanej    r o d z i n y     w s p ó ł c z e s n e j, przeciw-
stawiany jej tradycyjnemu modelowi, z rozmaitymi często konkurencyjnymi 
kwalifikacjami ocennymi i niejednoznacznie identyfikowany. Jest to między 
innymi problem definicji tego wszystkiego, co powstaje po rozpadzie rodzi-
ny tradycyjnej i co obserwujemy diagnozując jej współczesne – nowoczesne, 
a nawet ponowoczesne emanacje, jako zasadniczych, po części dominują-
cych, nie tylko w naszym społeczeństwie, wzorów pielęgnowania owej war-
tości życia rodzinnego. Pod koniec ubiegłego wieku i w pierwszej dekadzie 
obecnego stulecia rejestruje się i doświadcza szeregu zjawisk, które w spo-
łecznej percepcji i ocenie kwalifikuje się jako przejaw niepokojącego a nawet 
bulwersującego opinię publiczną, a zatem obserwowanego z niepokojem, 
deprecjonowania się owej wartości, zarówno w pierwotnym, tradycyjnym, 
jak i współczesnym wzorze jej osiągania i pielęgnowania (Modrzewski, Ma-
tysiak-Błaszczyk, 2019).

Choć zmiany w strukturze rodziny, np. powstanie rodzin zrekonstru-
owanych lub samotnego rodzicielstwa, nie warunkują sukcesów lub porażek 
dzieci wychowywanych w tych rodzinach, gdyż istotna jest nie tyle forma, 
co jakość życia rodzinnego, to jednak, jak piszą Gary W. Peterson i Kevin 
R. Bush, zmiany w strukturze mogą przyczynić się do zmian w procesach 
rodzinnych (Peterson, Bush, 2015, s. 60), dlatego warto prowadzić badania 
naukowe w tym obszarze.

Anna Kwak (2005) za alternatywne formy życia rodzinnego uznaje ukła-
dy wzajemnych powiązań seksualnych i rodzinnych, które nie są usankcjo-
nowane prawnie i/lub nie posiadają biologicznego rodzicielstwa, takie jak: 

–  związki, które nie są oparte na prawnie zatwierdzonym małżeństwie, 
np. kohabitacja,

–  związki oparte na formalnym małżeństwie, jednak bez biologicznego 
rodzicielstwa, np. bezdzietne małżeństwa dobrowolnie rezygnujące 
z posiadania potomstwa, rodziny rekonstruowane, w których jeden ro-
dzic nie ma biologicznego związku z dzieckiem,

–  związki poprzedzone wcześniejszym małżeństwem, które obecnie za-
wierają tylko kryterium biologicznego rodzicielstwa, np. rodziny nie-
pełne,

–  rodziny nigdy nie oparte na związku małżeńskim, lecz wyłącznie na 
biologicznym rodzicielstwie, np. niezamężne macierzyństwo. 

Autorka zauważa, że alternatywne formy nie stanowią jednolitej gru-
py. Można wśród nich wyróżnić alternatywy dla rodziny i alternatywy dla 
małżeństwa. Jednakże, niektóre formy będą się zazębiały, tzn. będą pełniły 
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funkcję zarówno alternatywy dla małżeństwa, jak i dla rodziny. Na przykład, 
dopóki w związku kohabitacyjnym nie ma dziecka, można go traktować jako 
alternatywę dla małżeństwa, ale w sytuacji pojawienia się potomstwa będzie 
to już alternatywa dla rodziny. W związku z tym autorka proponuje dodanie 
do określenia „alternatywne formy życia rodzinnego” słowa „i małżeńskie-
go”. Wówczas mówiłoby się o alternatywnych formach życia małżeńskiego 
i rodzinnego.

Krystyna Slany (2002) używa pojęcia alternatywne formy życia małżeń-
sko-rodzinnego. Autorka poddaje analizie (poza kohabitacją) takie alterna-
tywne formy życia w społeczeństwie, jak: samotność, monoparentalność, 
związki homoseksualne. Slany uważa, że alternatywne formy należy trak-
tować jako rzeczywiste układy życia, z których wiele jest społecznie aprobo-
wanych i legalizowanych – zwykle po pewnym czasie, ex post facto – przez 
prawo.

W niniejszym rozdziale zostaną opisane relacje rodziców z dziećmi w ta-
kich alternatywnych formach życia rodzinnego, jak: kohabitacja, związki jed-
nopłciowe, rodziny monoparentalne, zrekonstruowane, adopcyjne i zastępcze.

1.  Relacje partnerów kohabitujących z dziećmi

Kohabitacja może poprzedzać małżeństwo i stanowić okres przedłużo-
nego chodzenia ze sobą, stanowić przygotowanie do małżeństwa, może też 
stanowić alternatywną wobec małżeństwa formę, zwłaszcza dla osób, które 
nie zamierzają się pobrać oraz alternatywę dla rodziny (Kwak, 1994, 2005) 
w sytuacji, gdy para wychowuje razem dziecko własne, przysposobione lub 
jednego z partnerów. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS) w Polsce wzrasta liczba urodzeń pozamałżeńskich. Na początku lat 
90. ubiegłego wieku ze związków pozamałżeńskich pochodziło ok. 6-7% uro-
dzonych dzieci, w 2000 roku – ok. 12% dzieci, zaś w roku 2013 – ponad 23% 
(Stańczak, Stelmach, Urbanowicz, 2016). Rosnący współczynnik dzietności 
pozamałżeńskiej wynika głównie ze wzrostu liczby rodzin tworzonych przez 
związki kohabitacyjne. W 2011 r. wśród ludności w wieku 20 lat i więcej około 
60% pozostawało w prawnie zawartych związkach małżeńskich, natomiast 
ponad 2% populacji 20 lat+ deklarowało pozostawanie w związkach niefor-
malnych (kohabitacyjnych) (zob: Stańczak, Stelmach, Urbanowicz, 2016).

Z opisanych trendów wynika, że coraz więcej dzieci żyje w rodzinach ko-
habitacyjnych. Dlatego też w ostatnich latach uczeni zaczęli badać związek 
między kohabitacją i dobrostanem dzieci, których wyniki mogą być niezwy-
kle ważne dla pedagogiki jako nauki i pedagogów pracujących z dziećmi i ro-
dzinami. Badania te ogólnie stwierdzają, że dzieci w rodzinach kohabitacyj-
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nych mają gorsze osiągnięcia szkolne (Brown, 2004) (np. niższą średnią ocen), 
behawioralnie (Dunifon, Kowaleski-Jones, 2002) (np. większe narażenie na 
zachowania przestępcze, zachowania agresywne), a nawet zdrowotne (Kam-
mi, 2011), w porównaniu z dziećmi z rodzin tworzonych przez małżeństwa. 
Choć wydawałoby się, że wyniki te są jednoznaczne, Julie E. Artis, prowadząc 
badania porównujące dobrostan dzieci wychowywanych przez małżeństwa 
z dwojgiem biologicznych rodziców, małżeństwa zrekonstruowane, związki 
kohabitacyjne z dwojgiem biologicznych rodziców i związki kohabitacyjne 
zrekonstruowane, przy zastosowaniu wielowymiarowych modeli kontrolu-
jących cechy dziecka, zasoby gospodarcze rodziny, objawy macierzyńskiej 
depresji, stabilność i praktyki rodzicielskie, uzyskała wyniki wskazujące 
na brak zasadniczych różnić między dobrostanem dzieci wychowywanych 
w różnych typach związków (dane zebrano od  10 511 dzieci przedszkolnych 
i ich rodziców; Artis, 2007). Powstaje więc pytanie, skąd biorą się tak zasadni-
cze różnice w innych wynikach badań? Być może nie sam wybór kohabitacji 
jako sposobu na życie z partnerem daje niekorzystny efekt dla dzieci wycho-
wywanych w takich rodzinach, ale mają na to wpływ inne czynniki? 

W literaturze przedmiotu wskazuje się na trzy możliwe przyczyny: 1) po 
pierwsze na cechy osób tworzących związki kohabitacyjne, które mogą nie 
sprzyjać pozytywnemu rodzicielstwu; 2) po drugie na cechy samych związ-
ków, jako takich, które mogą wiązać się z niekorzystnymi efektami dla dzieci, 
ale także 3) po trzecie na sposób doboru próby do badań rodzin kohabitują-
cych powodujący, że są to zazwyczaj rodziny, w których jeden z rodziców 
nie jest biologicznym rodzicem dziecka, co daje efekt w postaci mniej zaan-
gażowanego rodzicielstwa i przekłada się na osiągnięcia życiowe dzieci w tej 
grupie badanej1. Te trzy kwestie zostaną poniżej kolejno omówione. 

Tabela 1. Prawdopodobne przyczyny gorszych osiągnięć rozwojowych dzieci ze związ-
ków kohabitacyjnych w porównaniu do dzieci z małżeństw

Kto decyduje się na kohabitację?
Cechy osób kohabitujących Efekty rozwojowe dla dzieci

Osoby z niższym wykształceniem, uboższe 
(Seltzer, 2000), więcej symptomów depresji 
u matek (Klausli, Owen, 2009) 

Ubóstwo i niski poziomu wykształcenia 
rodziców (Zolkoski, Bullock, 2012), a także 
depresyjność matki stanowią czynniki ry-
zyka dla rozwoju dzieci (Conners-Burrow, 
McKelvey, Perry, Whiteside-Mansell, Kraleti, 
Mesman, Holmes, Kyzer, 2016)

1 Na podstawie B. Jankowiak (w recenzji) Dobrostan dzieci wychowywanych przez kohabitują-
cych rodziców. Co wynika z badań dotyczących znaczenie struktury rodziny dla rozwoju dzieci? „Studia 
Edukacyjne”
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Jakie są związki kohabitacyjne?
Cechy związków Efekty rozwojowe dla dzieci

Mniej zasobów ekonomicznych w rodzinach, 
mniej trwałe (Nock,1995) (choć z drugiej 
strony badania wskazują, że jakość i trwałość 
tych związków zależy od cech kohabitantów, 
a nie od cech samej kohabitacją) (Jankowiak, 
2010)

Dzieci w biednych rodzinach mogą nie mieć 
dostępu do materialnych towarów i usług, 
które są powiązane z optymalnym rozwo-
jem. Różnice w zasobach ekonomicznych 
między związkami kohabitacyjnymi i mał-
żeńskimi, wyjaśniają wiele z zaobserwowa-
nych różnic w osiągnięciach rozwojowych 
dzieci. Problemy finansowe, niejedno-
znaczność i nietrwałość mogą tworzyć stres 
w rodzinie, który z kolei może wpływać 
na niestabilność rodziny i mniej efektywne 
praktyki rodzicielskie. Te czynniki dają ne-
gatywny efekt  w rozwoju dziecka (Artis, 
2007; Amato, 1993; Manning, Lamb, 2003)

Jak prowadzono badania porównujące związki kohabitacyjne i małżeństwa?
Sposób doboru próby do badań Efekty doboru próby do badań

W wielu prowadzonych badaniach nie roz-
różniano rodzin kohabitujących z dwojgiem 
biologicznych rodziców i rodzin kohabi-
tujących z jednym biologicznym rodzicem 
(zazwyczaj matką) i jej partnerem – czyli 
rodzin kohabitacyjnych zrekonstruowanych 
(Brown, 2004; Artis, 2007; Manning, 2006)

Dzieci z rodzin zrekonstruowanych (zarów-
no kohabitacyjnych, jak i małżeńskich) mają 
genetyczny związek tylko z jedną osobą 
dorosłą. Można przypuszczać, że partner 
rodzica biologicznego będzie mniej skłonny 
do inwestowania w ich dobrostan niż rodzic 
biologiczny, co może wpływać na gorsze 
osiągnięcia rozwojowe dzieci (Artis, 2007)  

Źródło: opracowanie własne.

W ostatnich latach pojawiły się analizy naukowe uwzględniające zarów-
no stan cywilny rodziców, jak i więzi biologiczne z dziećmi (Brown, 2004). 
Dostępne dane nie są jednoznaczne, np. cytowane badania J.E. Artis (2007) 
wskazują na brak różnic między dobrostanem dzieci z różnych typów rodzin, 
natomiast badania Susan L. Brown (2004) dostarczają wyników świadczących 
o przewadze dzieci z rodzin małżeńskich nad dziećmi z innych typów rodzin. 

Analiza dostępnych danych dotyczących dobrostanu dzieci w różnych for-
mach relacji partnerskich nie przynosi ostatecznych rozstrzygnięć, w związ-
ku z czym istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań w tym obszarze. 
Warto także podkreślić, że badanie znaczenia samej struktury rodziny lub jej 
zmian dla dobrego rozwoju dzieci i młodzieży może być niewystarczające. 
Istnieją badania wskazujące, że same zmiany struktury rodziny nie są wystar-
czające, aby przewidywać konsekwencje rozwojowe dla dzieci i młodzieży 
(zob. Peterson, Bush, 2015). Wydaje się bowiem, że nie tylko forma relacji, 
ale też jej cechy nieformalne, np. konflikty w rodzinie, jakość komunikacji, 
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sposób okazywania miłości wpływają na jakość samego związku (Jankowiak, 
Kuryś-Szyncel, 2015; Kuryś-Szyncel, Jankowiak, 2016), ale także na jakość ro-
dzicielstwa w tych związkach. 

2.  Rodzicielstwo w związkach jednopłciowych

Sytuacja związków tworzonych przez rodziców tej samej płci, zależy 
w znacznym stopniu od uwarunkowań prawnych określających funkcjono-
wanie społeczne takich par. W Polsce sformalizowanie relacji partnerskiej 
może nastąpić wyłącznie przez małżeństwo, które – zgodnie z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej i Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – stanowi 
wyłącznie związek kobiety i mężczyzny (art. 18 Konstytucji RP i art. 1 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Jednocześnie nie jest 
dozwolona adopcja dla par homoseksualnych (w tym nawet adopcja dziecka 
partnera/partnerki), bowiem przysposobić wspólnie mogą tylko małżonko-
wie (art. 115 par. 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Zdaniem Marty Abramo-
wicz, osoba homoseksualna może w Polsce wystąpić o adopcję jako osoba 
samotna, tylko jeśli ukryje swoją orientację seksualną (2012). 

Dlatego też związki tworzone przez osoby homoseksualne zazwyczaj 
mocno chronią swoją prywatność z obawy przed stygmatyzacją społeczną, 
gdyż istnieją silne uprzedzenia wobec wychowywania dzieci w jednopłcio-
wych związkach i przez nieheteroseksualnych rodziców. Opisane uwarun-
kowania społeczne i prawne powodują, że w Polsce istnieją luki w bada-
niach dotyczących związków jednopłciowych. Mimo tego z całą pewnością 
takie związki istnieją, a kwestia rozwoju dzieci wychowywanych przez 
homoseksualistów i lesbijki powinna być objęta badaniami naukowy-
mi. Badania wskazują bowiem, że na dzieci wychowywane przez rodzi-
ców homoseksualnych negatywnie wpływa zewnętrzne piętno społeczne  
(Crouch, Waters, McNair, Power, 2014). Natomiast literatura światowa 
wskazuje, że nie znajdują się one w gorszej sytuacji w porównaniu z rówie-
śnikami wychowywanymi w gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez heteroseksualnych rodziców (Miller, Kors, Macfie, 2017). Badania mó-
wią, że to jakość relacji z opiekunami jest największym predykatorem osią-
gnięć rozwojowych dziecka, a nie orientacja seksualna rodzica (Rimalower,  
Caty, 2009). 

Choć obecnie w wielu krajach związki jednopłciowe doczekały się moż-
liwości legalizacji i nadania im praw podobnych do małżeństw oraz niejed-
nokrotnie także możliwości adopcji dzieci, to do pewnego momentu jedyną 
możliwą drogą do rodzicielstwa dla homoseksualistów i lesbijek było mał-
żeństwo lub związek nieformalny z osobą przeciwnej płci. Stąd wiele badań 
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dotyczyło rodziców (głównie matek–lesbijek), którym sąd w sprawie rozwo-
dowej przyznał opiekę nad dzieckiem. Część tych osób weszła w związek 
z osobą tej samej płci, część wychowywała dzieci w pojedynkę (Abramowicz, 
2012, s. 223). Dlatego też grupą porównawczą w badaniach dla tych dzieci 
powinny być dzieci heteroseksualnych rozwiedzionych rodziców. Prowa-
dzone analizy wykazały, że dzieci rodziców homoseksualnych nie różnią się 
od dzieci wychowywanych w heteroseksualnych rozwiedzionych rodzinach, 
jeśli chodzi o wyniki w szkole i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne (Par-
ke, 2003, s. 6). 

Prowadzono także badania porównujące wyniki rozwojowe dla dzieci 
adoptowanych przez pary homoseksualne i heteroseksualne (w tych krajach, 
w których prawo to dopuszcza). Uzyskane wyniki również wskazują na brak 
znaczących różnic między osiągnięciami rozwojowymi dzieci. Na przykład 
dostosowanie wśród dzieci w wieku szkolnym, a także funkcjonowanie ro-
dziny, nie różni się w adopcyjnych rodzinach tworzonych przez homo- lub 
heteroseksualnych rodziców (Farr, 2017). Także badania nastolatków wycho-
wanych przez pary tej samej płci i pary przeciwnej płci wykazały, że nastolatki 
z rodzin tworzonych przez pary homoseksualne dobrze funkcjonowały psy-
chospołeczne i osiągały dobre wyniki w szkole. Także romantyczne związki 
i zachowania seksualne młodzieży nie były związane z typem rodziny. Bez 
względu na to, w jakiej rodzinie wychowywała się młodzież, osiągała lepsze 
wyniki, jeśli rodzice charakteryzowali relacje z nimi jako bliższe (Wainright, 
Russell, Patterson, 2004). 

Abramowicz (2012, s. 223) wskazuje także na brak różnic w takich klu-
czowych kwestiach, jak: zdolności rodzicielskie osób homoseksualnych 
w porównaniu z heteroseksualnymi, brak różnic między dziećmi wycho-
wywanymi przez homoseksualistów i lesbijki, i osoby heteroseksualne 
w zakresie identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej, a także na brak róż-
nic w zakresie rozwoju psychicznego i społecznego dzieci (por. Samuel, 
2014).  

Podsumowując, należy podkreślić, że prowadzone światowe badania do-
prowadziły do ustalenia wniosków o braku różnić między dziećmi wycho-
wywanymi przez rodziców homo- i heteroseksualnych. Badacze podkreślają, 
że stabilne związki tworzone przez jednopłciowych rodziców stanowią pod-
stawę dobrych wyników rozwojowych dla dzieci (Crouch, McNair, Waters, 
2016). Jednocześnie nadal istnieje zapotrzebowanie na wysokiej jakości bada-
nia związków partnerów tej samej płci (Schumm, 2016). Ponieważ co roku te 
dzieci oraz ich rodzice dołączają do społeczności szkolnych (tam, gdzie prawo 
danego kraju pozwala na tworzenie takich rodzin – przyp. red.), wiedza na 
temat funkcjonowania rodzin tworzonych przez pary homoseksualne mogła-
by przyczynić się do opracowania programów wrażliwych na wyzwania sto-
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jące przed nimi, a także atmosfery bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia 
w środowisku szkolnym dla tych uczniów oraz w kontaktach z ich rodzicami 
(Rimalower, Caty, 2009). 

3.  Relacje samotnych rodziców z dziećmi

„Monoparentalność”, to pojęcie, które wypiera jeszcze bardziej znane 
„samotne rodzicielstwo” – mające wiele pejoratywnych zabarwień. Według 
Slany, rodziny monoparentalne, to zjawisko niejednorodne; różnicują się one 
w zależności od przyczyny ich powstania i głowy rodziny. Rodziny tego ro-
dzaju mogą być tworzone przez samotne matki lub samotnych ojców. Głów-
nymi przyczynami ich powstania są śmierć rodzica, rozwód lub separacja 
oraz urodzenie dziecka przez samotną kobietę poza małżeństwem. Samotny-
mi rodzicami mogą być także osoby kohabitujące oraz rodziny niepełne cza-
sowo, np. ze względu na charakter pracy rodzica. Współcześnie coraz częściej 
samotne rodzicielstwo jest świadomym wyborem, zwłaszcza wśród kobiet 
(Sieradzka-Baziur, 2018). Tomasz Szlendak stwierdza, że w rzeczywistości 
samotni rodzice niemal nigdy nie funkcjonują ani nie wychowują dzieci sa-
motnie, ale czynią to zazwyczaj w rozszerzonej grupie przyjaciół, krewnych 
i znajomych. Samotność według autora służy do celów analitycznych i termi-
nologicznych, jest czysto umowna (Szlendak, 2010).

Zmiana funkcjonowania podsystemu rodzicielskiego może być spowodo-
wana zmianą struktury rodziny, w których brakuje stałej obecności któregoś 
z rodziców. Rodziny samotnych rodziców z dziećmi charakteryzują się niety-
powym podziałem ról rodzinnych, często zaburzonym sposobem komunikacji, 
jak i podziałem zadań oraz obowiązków domowych (Harwas-Napierała, Ba-
kiera, 2018). Rodziny niepełne doświadczają częściej problemów wychowaw-
czych, a funkcjonujące w nich dzieci są wcześnie włączane w podejmowanie 
zadań osób dorosłych. Barbara Harwas-Napierała i Lucyna Bakiera wymienia-
ją problemy, z którymi borykają się rodzice samotnie wychowujący dzieci:

–  problemy materialne, wynikające z konieczności utrzymania się tylko 
z jednych dochodów,

–  problemy psychiczne, związane z samotnym pełnieniem roli rodziciel-
skiej i brakiem wsparcia ze strony drugiego rodzica,

–  problemy opiekuńcze, wynikające ze zwielokrotnienia obowiązków 
domowych, wychowawczych i zawodowych,

–  problemy wychowawcze, związane z brakiem zaspokojenia potrzeb 
rozwojowych dziecka przez oboje rodziców bądź z otrzymywaniem 
sprzecznych sygnałów od rodziców w przypadku ich rozwodu i wspól-
nej opieki nad dziećmi (Harwas-Napierała, Bakiera, 2018; Gębuś, 2010). 
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Współcześnie dynamicznie zwiększa się liczba rodzin niepełnych, niemal 
we wszystkich społeczeństwach. Wzrost poziomu wykształcenia i aktywno-
ści zawodowej kobiet, przy równoczesnym wyemancypowaniu stworzył im 
możliwość samotnego życia bez narażenia się z tego powodu na dyskrymi-
nację społeczną (Maciarz, 2004).  W krajach skandynawskich ponad połowa 
dzieci rodzi się poza formalnie założoną rodziną nuklearną, z czego więk-
szość w gospodarstwach domowych prowadzonych przez samotne matki 
(Szlendak, 2010). W Polsce większość samotnych matek i ojców zamieszkuje 
w mieście, a nie na wsi, gdzie nadal, z powodów religijnych i siły tradycyjnej 
obyczajowości, piętnuje się rodziny niepełne. Dzieci pozamałżeńskie rodzą 
w Polsce znacznie częściej mieszkanki miast niż mieszkanki wsi (Szlendak, 
2010). Badacze rodziny zwracają uwagę na wzrost odsetka rodzin monopa-
rentalnych w stosunku do pełnych rodzin. Zmiana ta uważana jest za jedną 
z największych przemian strukturalnych rodziny w Polsce. Monoparental-
ność może być powiązana z kohabitacją lub tworzeniem kolejnego sforma-
lizowanego związku, zwanego rodziną zrekonstruowaną, rekonstruowaną, 
patchworkową lub rodzinnym patchworkiem (Burkacka, 2017).

4.  Rodzicielstwo w rodzinach zrekonstruowanych

W rodzinie zrekonstruowanej, para dorosłych wychowuje wspólnie dzie-
ci jednego z partnerów z jego poprzedniego związku (Lewandowska-Walter, 
2014, s. 306). Rodzina zrekonstruowana posiada wiele synonimów: rodzina 
patchworkowa, wielorodzinna, rodzina odbudowana, rodzina multilateral-
na.  W polskim społeczeństwie rodzicielstwo w rodzinach zrekonstruowa-
nych jest często negatywnie nacechowane, ponieważ więzi pokrewieństwa 
w rodzinach wielorodzinnych są skomplikowane, a przed wejściem w nowy 
związek występował rozwód, który jest trudną sytuacją dla obu stron. Trud-
niejsze bywają relacje wewnątrz rodzin, zwłaszcza jeśli dotyczą dzieci i no-
wych partnerów zjawiających się na miejsce mamy, czy taty. W każdej ro-
dzinie panuje inny system norm, wartości i przekazów. Normy, które do tej 
pory obowiązywały w dwóch domach, nagle spotykają się pod jednym da-
chem. Niewątpliwie jest to trudna sytuacja dla wszystkich członków rodziny, 
a zwłaszcza dzieci (Kawula, Brągiel, Janke, 2007, s. 387). Tomasz Szlendak 
słusznie stwierdza, „że dzieci pochodzące z rozbitych małżeństw muszą się 
przyzwyczaić do nowej sytuacji: z jednym rodzicem mają do czynienia «na co 
dzień», a drugi rodzic pozostaje rodzicem «niedzielnym». Do tego ich sytu-
ację uczuciową komplikuje obecność nowego partnera rodzica «na co dzień», 
a także często jego dzieci pochodzących z poprzedniego małżeństwa” (Szlen-
dak, 2010, s. 498).  Niewątpliwie problemem relacji w związkach patchwor-
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kowych jest wnoszenie do nowego związku dzieci z poprzednich związków, 
co może przyczyniać się do dezorganizacji dotychczasowego funkcjonowania 
wszystkich członków rodziny. Możemy wyróżnić rodziny zrekonstruowane 
z dziećmi z poprzedniego związku jednego partnera, rodziny zrekonstru-
owane z dziećmi z poprzednich związków obojga partnerów, rodziny zre-
konstruowane z dziećmi z poprzednich związków i z dzieckiem wspólnym 
(Lewandowska-Walter, 2014, s. 307). Rodziny zrekonstruowane różnią się od 
innych typów rodzin wzorcami funkcjonowania, organizacją życia codzien-
nego oraz ilością i charakterem relacji między poszczególnymi osobami (Le-
wandowska-Walter, 2014, s. 307). Wśród typów rodzin zrekonstruowanych 
możemy wyróżnić: 

Tabela 2. Typy rodzin zrekonstruowanych

Rodzina z ojczymem Rodzina z macochą

Złożona rodzina zrekonstru-
owana z dziećmi z poprzed-
nich związków obojga part-
nerów i/lub z ich własnym 

dzieckiem
Jest to najczęściej spotykany 
typ rodziny zrekonstruowa-
nej, w której obok matki bio-
logicznej dziećmi opiekuje 
się ojczym. Dorośli członko-
wie oraz dzieci w młodszym 
wieku szkolnym wychowy-
wane w tym typie rodziny 
zrekonstruowanej narażone 
są na mniej sytuacji streso-
wych, aniżeli członkowie 
innych typów rodzin zrekon-
struowanych. W odniesieniu 
do różnic płciowych doty-
czących stosunku dziecka do 
przybranego rodzica badania 
wykazują, że chłopcy reagują 
przychylniej niż dziewczynki 
na pojawienie się w domu 
nowego męża matki. Czas, 
który upływa od rekon-
strukcji systemu rodzinnego 
stanowi istotny czynnik 
wpływający odmiennie na 
przystosowanie się do ży-
cia w rodzinie z ojczymem 
chłopców i dziewcząt. 

Aleksandra Lewandow-
ska-Walter, powołując się 
na liczne badania naukowe 
rodzimych i zagranicznych 
badaczy wskazuje, że dzieci 
mieszkające z ojcem i jego 
drugą żoną przeżywają wię-
cej napięć niż dzieci, które 
pozostają pod opieką matki 
i ojczyma. Jedną z przyczyn 
napięć może być wysiłek 
wkładany przez macochę 
w wychowanie pasierba lub 
pasierbicy w budowaniu bliż-
szej relacji, co może nasilać 
u dziecka konflikt lojalności 
wobec matki biologicznej. 
Autorka przywołuje badania 
Gosselin, z których wynika, 
że wzrost nasilenia konfliktu 
w relacji macocha- pasierb\
pasierbica pozostaje w związ-
ku ze spadkiem siły konfliktu 
między ojcem biologicznym 
i dzieckiem, co wskazuje na 
znaczenie procesów triangu-
lacji i tworzenia się koalicji

Wyniki badań naukowych 
wskazują, że ten typ rodziny 
jest najbardziej narażony 
na ponowny rozwód. Im 
większa liczba dzieci tym 
większe prawdopodo-
bieństwo rozpadu rodziny 
zrekonstruowanej. Sytuacje 
trudne wywołują także sto-
sunki pomiędzy przybranym 
rodzeństwem, hierarchią 
pomiędzy dziećmi, nowych 
układów najstarszy-najmłod-
szy, dziewczynki-chłopcy. 
Wyniki badań naukowych 
wykazują, że niemal w po-
łowie zawartych małżeństw, 
po około 2 latach funkcjono-
wania nowej rodziny, rodzi 
się „własne” dziecko, które, 
jeśli pojawia się w pierwszej 
fazie integrowania rodziny 
zrekonstruowanej, może być 
przyczyną niekorzystnego 
funkcjonowania systemu ro-
dziny. W sytuacji stworzenia 
intymnych i trwałych



Relacje rodziców z dziećmi w alternatywnych formach życia rodzinnego 329

W sytuacji chłopców im 
dłużej rodzina zrekonstru-
owana mieszkała razem, 
tym bardziej pozytywnie 
oceniane były relacje ojczym-
-pasierb przez adolescenta 
i jego matkę biologiczną. 
W odniesieniu do relacji oj-
czym-pasierbica, z upływem 
czasu była postrzegana mniej 
korzystnie przez dziewczęta 
i ich matki, jednak czynni-
kiem pozytywnie wpływają-
cym na bliskość z rodzicem 
przybranym była możli-
wość częstego, regularnego 
kontaktowania się z ojcem 
biologicznym. Badania na-
ukowe wskazują na mniejsze 
zaangażowanie ojczymów 
w proces wychowania dzieci 
niż zaangażowanie rodziców 
biologicznych, będących 
bezpośrednimi opiekunami 
dzieci, aniżeli zaangażowa-
nie obojga rodziców w rodzi-
nach pełnych. 

rodzic-dziecko dla poczucia 
wykluczenia macochy z ro-
dziny, którą współtworzy 
ona z partnerem.

więzi małżeńskich, „własne” 
dziecko może przyczynić się 
do szybszej integracji całej 
rodziny.

Źródło: Lewandowska-Walter, 2014.

Funkcjonowanie rodzin zrekonstruowanych różni się od funkcjonowania 
innych typów rodzin. Charakterystycznym dla rodziny zrekonstruowanej 
jest ustanawianie nowych zasad, nowych wzorów zachowań, pojawianie się 
nowych zwyczajów i oczekiwań. W rodzinie zrekonstruowanej występują 
liczne trudności z podziałem ról, zadań i niejednoznacznym obszarem odpo-
wiedzialności za wychowanie dzieci (Leśniak, 2017). 

W rodzinach zrekonstruowanych mogą występować konflikty lojalno-
ści, które są związane z trudnościami w wyrażaniu uczuć i wiązaniu się 
emocjonalnym dziecka lub dorosłego z osobą ze zrekonstruowanego sys-
temu wobec więzi z członkami rodziny pierwotnej. Konflikty lojalności 
przeżywane przez dzieci i dorosłych wchodzących w nowe związki mogą 
stanowić przeszkodę w procesie rekonstruowania rodziny (Lewandowska-
-Walter, 2014, s. 310). 

Aleksandra Lewandowska-Walter przytacza badania, z których wynika, 
że zwłaszcza w początkowych fazach tworzenia się rodziny zrekonstruowa-
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nej relacje między matkami i dziećmi były bardziej napięte i skonfliktowa-
ne w porównaniu do tych w rodzinach pełnych i z jednym rodzicem. Mat-
ki biologiczne w rodzinach zrekonstruowanych doświadczały trzykrotnie 
wyższego poziomu stresu, więcej trudności związanych z rodzicielstwem, 
a także były mniej wrażliwe na potrzeby dzieci niż matki w rodzinach peł-
nych. Pomimo że po okresie dwóch lat matki ustabilizowały się w pełnieniu 
ról rodzicielskich w nowej rodzinie, u dzieci nadal obserwować można było 
więcej, w stosunku do dzieci z rodzin pełnych i z jednym rodzicem, zacho-
wań świadczących o trudnościach adaptacyjnych. Zaobserwowano również, 
że dzieci, w okresie budowania relacji w nowej rodzinie, konkurowały z no-
wym partnerem matki o poświęcony poszczególnym członkom rodziny czas 
i uwagę, a także czuły się odrzucone i zaniedbywane emocjonalnie przez 
matkę. Badania potwierdziły także występowanie dystansu i napięcia w re-
lacji rodzica biologicznego z dorastającym dzieckiem w trakcie dwóch lat od 
rekonstrukcji rodziny (Lewandowska-Walter, 2014, s. 317). Do innych proble-
mów związanych z rodzicielstwem w rodzinach zrekonstruowanych A. Le-
wandowska-Walter zalicza: brak biologicznej więzi jednego z opiekunów 
z dzieckiem, osłabienie  więzi w diadzie partnerów w początkowym okresie 
kształtowania się relacji intymnej spowodowane konfliktami w relacji przy-
brany rodzic–dziecko, określenie kompetencji obszarów współpracy rodzica 
przybranego z rodzicem biologicznym, brak odpowiedniego przygotowania 
i planów uwzględniających zmiany w rolach rodzicielskich, niejednoznacz-
ność postaw wychowawczych prezentowanych przez dorosłych wobec dzie-
ci, niejasna dla dziecka hierarchia ról pełnionych przez dorosłych, z którymi 
przebywa na stałe lub czasowo, problem współpracy biologicznych rodziców 
dzieci, którzy po rozwodzie muszą uzgodnić nowy podział obowiązków 
opiekuńczo-wychowawczych. Proces zaakceptowania nowego członka ro-
dziny przebiega szybciej w sytuacji, kiedy ojczym wspiera przybrane dziecko 
w trudnych momentach, bez zaangażowania w rolę rodzica dyscyplinujące-
go i kontrolującego, natomiast kontrola i stawianie wymagań, prezentowane 
przez rodzica przybranego może przyczyniać się do trudności adaptacyjnych 
dziecka i nasilania się u niego zachowań problematycznych (Lewandowska-
-Walter, 2014, s. 318-319).

5.  Relacje dziecka z rodzicami adopcyjnymi 

Relacje przysposobionych dzieci z ich rodzicami, poza czynnikami po-
wszechnie występującymi w relacjach między rodzicami a dziećmi, podle-
gają dodatkowo uwarunkowaniom wynikającym ze specyfiki adopcji. Na-
leży mieć zatem na względzie fakt, że dzieci wychowywane są w rodzinie 
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adopcyjnej od pewnego momentu (który dodatkowo jest różny w przypadku 
każdego dziecka). Wcześniejsze losy dziecka związane były często z osamot-
nieniem, porzuceniem, a nieraz historią trwającego nawet kilka lat i obfitują-
cego w liczne przeprowadzki pobytu w pieczy zastępczej. Nie bez znaczenia 
jest też przeszłość, jaką do wzajemnych relacji z dzieckiem wnoszą rodzice 
adopcyjni. To również ich udziałem są często trudne doświadczenia długo-
trwałych starań o potomstwo, nieprzepracowane uczucia z tym związane, 
poczucie straty, żałoby. Ich wyobrażenia na temat bycia rodzicami, częściowo 
konfrontowane w trakcie procesu przygotowywania się do adopcji, zderza-
ją się jednak z rzeczywistością, która niejednokrotnie negatywnie zaskakuje 
i studzi początkowy entuzjazm, z jakim wkraczają w rodzicielstwo. 

Z perspektywy procesu nawiązywania relacji niezwykle istotne są moty-
wacje osób decydujących się na adopcję. To one mogą determinować poziom 
zaangażowania do wchodzenia w relacje z dzieckiem i wpływać na jakość 
radzenia sobie ze stresem (Jastrzębska, 2013). Badania wykazują, że motywa-
cje te są znacząco odmienne w przypadku kobiet i mężczyzn. Kandydatki na 
matki adopcyjne pragną sprawować nad przysposobionym dzieckiem opie-
kę per se – chcą się o nie troszczyć, okazywać mu czułość i świadczyć bezin-
teresowną pomoc. Tym samym pragną zrealizować społeczne oczekiwania 
związane z pełnieniem roli matki. Kandydaci na ojców adopcyjnych z kolei 
koncentrują się na uczuciowych aspektach ojcostwa, oddzielając od nich wy-
chodzenie naprzeciw oczekiwaniom zewnętrznym, mające miejsce w przy-
padku ojcostwa biologicznego (Milewska, 1999). Motywacja ojców w mniej-
szym stopniu może przyczynić się do wystąpienia rozczarowania, zwłaszcza 
w początkowym, trudnym czasie po przysposobieniu dziecka. 

W amerykańskiej literaturze przedmiotu na określenie relacji między ro-
dzicami a dziećmi używa się określenia „wkład społeczno-emocjonalny” (so-
cioemotional investment), w którym mieści się wrażliwość na potrzeby dziecka, 
okazywanie mu ciepła emocjonalnego, akceptowanie siebie w roli rodzica oraz 
doświadczanie stresu w sytuacji rozłąki z dzieckiem (Bradley, Whiteside-Man-
sell, Brisby, Caldwell, 1997). Inni badacze problematyki adopcji proponują z kolei 
stosowanie na określenie relacji rodziców z przysposobionymi dziećmi węższego 
terminu „zaangażowanie”, dostrzegając jej różnicę w stosunku do rodzicielstwa 
biologicznego. W rodzinach adopcyjnych, pozbawionych naturalnego związ-
ku, występuje bowiem potrzeba nieustannego podtrzymywania tworzących się 
więzi (Dozier, Lindheim, 2006). Wykazano, iż rodzice zastępczy bardziej anga-
żują się w relacje z dziećmi, które przejawiają mniej zaburzeń zachowania, szcze-
gólnie w początkowym okresie sprawowania opieki (Dozier, Lindheim, 2006).

Istnieje szereg dowodów na to, że nawet dzieci dorastające w nienagan-
nych warunkach lokalowych i odpowiednio odżywiane nie rozwijają się pra-
widłowo, gdy brakuje im emocjonalnego ciepła. Mają niedowagę, są niskiego 
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wzrostu, a proces mineralizacji kości przebiega u nich z opóźnieniem. Jest to 
podstawa do zdiagnozowania tzw. karłowatości deprywacyjnej (Piotrowska, 
2013, s. 50). Niemowlęta i małe dzieci, którym nie dostarczano wystarcza-
jącej ilości bodźców emocjonalnych o pozytywnym charakterze mogą także 
rozwijać się niewłaściwie w zakresie intelektualnym, emocjonalnym czy spo-
łecznym (Goldfarb, 1943, za: Birch, 2005). Okazuje się, że maksymalne skró-
cenie pobytu dziecka w pozarodzinnych formach opieki wpływa korzystnie 
na dalszy jego rozwój i umożliwia częściowe skompensowanie powstałych 
deficytów. Szczególnej analizie poddawana jest w tym kontekście kwestia 
tworzenia się więzi dziecka z opiekunami. Dziecko przebywające już w bez-
piecznym środowisku rodziny adopcyjnej może nadal być lękliwe, bierne, 
agresywne, przepełnione gniewem i wrogością. Z kolei te niezrozumiałe dla 
rodziców zachowania mogą wywoływać w nich reakcje, których sami się nie 
spodziewali. Może pojawić się napięcie, wzajemna złość i frustracja, które 
z kolei mogą doprowadzić do uruchomienia niezdrowych mechanizmów 
funkcjonowania rodziny. Szereg doniesień badawczych wskazuje jednak na 
fakt, że nie istnieje okres krytyczny dla rozwoju przywiązania (choć opóźnie-
nie w jego wytworzeniu często skutkuje wystąpieniem jego pozabezpiecz-
nych typów) (Cohen, Farnia, 2011; Chisholm, Carter, Ames, Morison, 1995; 
Hodges, Tizard, 1989). Więź między dzieckiem a jego rodzicami adopcyjnymi 
rodzi się jednak powoli i często jest to proces przebiegający bardzo burzliwie. 
Sama miłość nie wystarcza, gdyż dzieci nie zawsze potrafią ją przyjąć. 

Tabela 3. Etapy tworzenia trwałych więzi emocjonalnych z dzieckiem i wynikające z nich 
zadania dla rodziców

Lp. Faza i wiek, na 
który przypada

Charakterystyka rozwoju  
emocjonalnego Zadania dla rodziców

1. „Witaj skarbie!” 
lub „Nie ma tu dla 
mnie miejsca”
(od urodzenia do 
ok. 6/9 m. ż.).

Zyskanie przekonania, czy jest 
się akceptowanym. Kształcenie 
zachowań społecznych lub 
unikanie interakcji. 

Pomoc w wykształcaniu prawi-
dłowych nawyków regularnego 
zaspokajania potrzeb. Regulo-
wanie poziomów aktywności 
i ciekawości oraz odpoczynku. 
Nauka panowania nad uczucia-
mi złości i lęku i wykorzysty-
wanie dorosłych do obniżania 
poziomu stymulacji. Sygnalizo-
wanie emocji poprzez kontakt 
wzrokowy, wyraz twarzy 
i ułożenie ciała. Uczenie zabaw 
typu „ja do ciebie – ty do mnie” 
i dwustronnych interakcji spo-
łecznych. Zapewnienie bliskości 
fizycznej – dotyku i głaskania. 
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2. „Jesteś moim sło-
neczkiem”
(6./9. m. ż. – 16/20 
m. ż.).

Budowanie szczególnej, bliskiej 
więzi psychicznej z opiekuna-
mi. Wykorzystywanie rodzica 
w charakterze pomocnika 
i opiekuna. Doświadczanie 
lęku separacyjnego przez 
dziecko. 

Zapewnienie jednej osoby 
dorosłej, do której dziecko 
może się przywiązać. Pomoc 
dziecku w przeniesieniu na 
nowych rodziców ufnej, po-
zytywnej więzi (jeśli taka zo-
stała wcześniej wytworzona). 
Zaspokajanie podstawowych 
potrzeb dziecka. Zmniejszenie 
ilości stresorów. Pozostawanie 
w fizycznej bliskości z dziec-
kiem. Unikanie pozostawiania 
dziecka pod zastępczą opieką 
na noc i przez dłuższy czas 
w ciągu dnia. 

3. „Ja sam!”
(1,5 r.ż. – 2,5 r.ż.).

Rozwój autonomii i świado-
mości własnej osoby. Początki 
kontrolowania swojego świata 
przez język (m.in. powtarza-
nie swojego imienia i imion 
domowników). Nauka zasad 
i niezbędnych rytuałów. 

Nie zawstydzanie dziecka, 
niezbyt silne reagowanie na 
jego sprzeciw. Koncentro-
wanie się na zachowaniach 
pozytywnych. Stosowanie 
pochwał. Ustalanie nieprze-
kraczalnych, bezpiecznych 
granic dla zachowań dziecka. 
Spędzanie czasu wolnego 
z dzieckiem. Przekazywanie 
wiedzy o świecie w sposób 
interesujący. 

4. „Jestem najlepszy”
(2,5/3 r. ż. – 
3,5/4 r. ż.)

Koncentrowanie się w więk-
szym stopniu na świecie ze-
wnętrznym. Wzrost pewności 
siebie i zaufania do innych. 
Znajomość obowiązujących 
reguł, jednak nieumiejętność 
kontrolowania swoich zacho-
wań w oparciu o nie. Doświad-
czanie poczucia wstydu. Pra-
gnienie uzyskania społecznej 
akceptacji. Nauka współpracy. 

Nagradzanie inicjatywy dziec-
ka. Pomaganie w doskonale-
niu wiedzy o świecie. Uczenie 
szacunku do siebie i innych. 
Podkreślanie zróżnicowania 
ról rodzica i dziecka. Pomaga-
nie w wyrażaniu negatywnych 
emocji. Posługiwanie się żar-
tem i humorem w kontaktach 
z dzieckiem. Pomoc w nauce 
kontrolowania czynności 
fizjologicznych. Racjonalna 
rozmowa na temat adopcji i jej 
przyczyn (należy poza roz-
wojem emocjonalnym wziąć 
pod uwagę także poziom roz-
woju poznawczego dziecka). 
Obecność w czasie rytuału 
kładzenia się do łóżka i zasy-
piania. Towarzyszenie dziecku 
w radości z jego osiągnięć.
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5. Cudowne dziecko, 
wielki romantyk
(3,5/4 r. ż. – 
6/7 r. ż.).

Kontynuacja rozwoju w sferze 
identyfikacji płciowej (często 
pojawiające się pragnienie po-
ślubienia rodzica przeciwnej 
płci). Bezkompromisowość 
i apodyktyczność. Pragnienie 
posiadania przyjaciół. Początki 
werbalnego wyrażania złości. 
Romantyczna lojalność wobec 
rodziców biologicznych. Możli-
we poczucie odpowiedzialności 
za bycie opuszczonym przez 
rodziców i przeświadczenie, że 
nadal cierpią po stracie dziecka. 

Budowanie przekonania, że 
rodzice znają przeszłość dziec-
ka i akceptują jego tożsamość. 
Pomaganie w przeniesieniu 
przywiązania na rodziców 
adopcyjnych. Pozwolenie na 
lojalność wobec rodziny biolo-
gicznej, lecz unikanie fantazjo-
wania o powrocie do niej. 

6. Uczestnictwo 
i znajdowanie wła-
snego miejsca 
(6/7 r. ż. – 
11/12 r. ż.).

Chęć bycia takim samym jak 
rówieśnicy. Zaangażowanie 
w działalność formalnych i nie-
formalnych grup dziecięcych. 
Darzenie autorytetem innych 
niż rodzice osób dorosłych. 
Częste poszukiwanie faktów na 
temat życia rodziny naturalnej 
i przebiegu adopcji. Stopniowe 
uświadamianie sobie, że rodzi-
ce nie są bez skazy.

Pomoc w poszukiwaniu dzie-
dzin, w których dziecko jest 
dobre. Wspólne spędzanie cza-
su wolnego. Pomoc w nawiązy-
waniu przyjacielskich stosun-
ków z rówieśnikami. Pomoc 
w znalezieniu pozytywnych 
cech odziedziczonych po rodzi-
cach biologicznych. Pocieszanie 
dziecka w chwilach przygnębie-
nia. Uczenie empatii.

7. Poznawanie siebie 
i nawiązywanie 
bliskich kontak-
tów z innymi 
(12/13 r. ż. – 
19 r. ż.).

Odpychanie rodziców od siebie 
w celu odkrycia wzajemnych 
podobieństw i różnic. Odkry-
wanie własnych preferencji 
i uzdolnień. Wybór przyszłego 
zawodu. Rozwój bliskich relacji 
z rówieśnikami. Indywiduali-
zacja systemu wartości. Przy-
gotowanie do odejścia z domu. 
Rozwój bliskich związków 
uczuciowych opartych na sza-
cunku do innych. 

Pozostawienie dziecku wystar-
czająco swobody, by mogło się 
rozwijać. Zwracanie uwagi na 
to, by nie stawiać dziecku po-
przeczki zbyt wysoko. Zapew-
nianie o możliwości stałego 
liczenia na pomoc rodziców 
i kontakt z nimi. Zachowanie 
części rytuałów. Zapewnianie 
wystarczającej ilości czasu na 
rozmowy z nastolatkiem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gray, 2010, s. 160-216.

6.  Rodzina zastępcza i panujące w niej relacje  
pomiędzy dorosłymi a dziećmi 

Relacja to jakość tworzona dwustronnie (Marynowcz-Hetka, 2006). 
W kontekście rodzin zastępczych tworzą ją opiekunowie i wychowankowie. 
Jednak należy pamiętać, że funkcjonują oni w szerszym systemie stosunków, 



Relacje rodziców z dziećmi w alternatywnych formach życia rodzinnego 335

w których stronami są także rodzice biologiczni dziecka, przedstawiciele 
publicznych organów nadzorujących funkcjonowanie rodziny zastępczej, 
niekiedy przyszli rodzice adopcyjni. Nie można zatem sprowadzać rodziny 
zastępczej do jednej relacji, a należy traktować opiekę zastępczą jako zespół 
stosunków społecznych. 

Rycina 1. Komponenty relacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Telka, 2011, s. 14.

W rodzinach zastępczych każdy z elementów relacji ma swój specyficzny 
charakter, wynikający m.in. z założenia o tymczasowości opieki zastępczej. Ro-
dziny zstępcze nie są bowiem oparte ani na wspólnej przeszłości, ani na wspól-
nej odległej przyszłości, a jedynie na wspólnym przeżywaniu teraźniejszości 
(David, 1999, s. 17). Czynnikiem o szczególnym znaczeniu dla stosunków pa-
nujących między dziećmi a ich zastępczymi opiekunami jest także coś, co moż-
na nazwać transferem „publicznej odpowiedzialności do prywatnych rodzin” 
(Racław, 2017, s. 129). Intymność, a nawet niezależność rodzin zastępczych 
ograniczana jest przez społeczne wymagania wobec nich stawiane, a nadzo-
rowane przez organy publiczne. Skutkuje to powstawaniem napięć odczuwa-
nych w systemach rodzinnych. Jak zauważa Mariola Racław (2017), stosunki 
między opiekunami a dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej mają cha-

obserwowane
przejawy 

uprzednie
doświadczenia 

kontekst
społeczny 

• gesty,
• mimika,
• słowa,
• doświadczane emocje,
• sposób, w jaki strony relacji ją definiują

• związane z osobą, z którą wchodzimy w relację,
• związane z podobnymi relacjami nawiązywanymi w przeszłości

• scenariusz przebiegu relacji,
• czas i przestrzeń fizyczna, w której zachodzi,
• znaczenia symboliczne przypisywane relacji,
• zagrożenia w rozwoju przed przybyciem dziecka do rodziny 

zastępczej, przeżyte sytuacje traumatyczne
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rakter stosunku przypisanego. Dziecko nie decyduje (choć może być pytane 
o zdanie) o wejściu w stosunek i nie może dokonać wyboru partnerów interak-
cji ani jej wzorów. W odróżnieniu od relacji dzieci z rodzinami pochodzenia, 
nie wchodzi w stosunek z zastępczymi opiekunami od urodzenia, lecz na mocy 
decyzji nieznanych mu osób, posiadających publiczne uprawnienia w tym za-
kresie (Wiemann, 1995). Rodzina zastępcza jest zatem zawieszona między wię-
zią a relacją, między personalizacją relacji a sformalizowaniem więzi (Racław, 
2017). Wielu badaczy przestrzega, że współcześnie opieka zastępcza nad dzieć-
mi (jak wiele innych sektorów opieki nad osobami zależnymi) podlega utowa-
rowieniu, tj. zaczyna nosić znamiona stosunku usługowego (Urgenson, 2008). 
Równocześnie od opiekunów zastępczych stale wymaga się stosowania wię-
zi społecznej jako instrumentu. Kooperacja oparta na więzi jest bardziej efek-
tywna dla jej uczestników, bardziej stabilna i długotrwała niż relacja. Z kolei 
pozbawione emocji relacje, choć ograniczają ryzyko cierpień po obu stronach, 
są mniej satysfakcjonujące (Giza-Poleszczuk, 2005). Korzystanie na co dzień 
z więzi społecznej jako instrumentu przysparza jednak trudności rodzinom 
zastępczym. Istotnym elementem więzi jest bowiem komponent emocjonalny. 
Budowanie więzi w tymczasowości to wyzwanie, z którym rodziny zastępcze 
często sobie nie radzą. Dlatego też nie stanowią one ani więzi, ani relacji w czy-
stej postaci. Są hybrydami, dla których najbliższym określeniem wydaje się być 
pojęcie wspólnoty synergetycznej wprowadzone przez Floriana Znanieckiego. 
Wspólnota synergetyczna jest grupą celową, opartą na więzi, która ma na celu 
rozwijanie nowych ideałów i dążenie do ich realizacji poza dotychczasowymi 
zorganizowanymi grupami (Racław, 2017). 

Relacje międzyludzkie mogą mieć charakter transferu (stawiania wyma-
gań wychowankowi, oczekiwania by podporządkował się regułom, działania 
głównie jednokierunkowego, podejmowanego pod kontrolą wychowawcy) 
lub wymiany (wychowawca i wychowanek są jednocześnie dawcą i biorcą, 
odczuwają przyjemność z bycia razem i wzajemnego uczenia się siebie, wy-
chowawca staje się osobą interpretującą, z uwagą poznającą dziecko w każ-
dym momencie relacji) (Soulet, 1998). Najczęściej relacje między opiekunami 
zastępczymi a ich wychowankami są mieszanką obu wymienionych typów.

Przekaz reguł, będący istotnym elementem socjalizacji i włączania do 
aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny, dokonuje się m.in. przez egze-
kwowanie wykonywania obowiązków. Do najczęściej wymienianych przez 
wychowanków rodzin zastępczych obowiązków domowych, które na nich 
ciążą należą: sprzątanie i dbanie o czystość we własnym pokoju i mieszka-
niu, opieka nad zwierzętami, robienie zakupów, pomoc w pracach domo-
wych np. przy przygotowywaniu posiłków. Jednocześnie wielu badanych 
ujawnia zupełny brak obowiązków (choć w podobnej skali sytuacja ta ma 
miejsce również w rodzinach naturalnych, stanowiących grupę porównaw-
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czą) (Winogrodzka, 2007). Najczęściej rodzice zastępczy zwalniają dzieci, nad 
którymi spracują opiekę z obowiązków nakazując im skoncentrowanie się na 
nauce lub próbując oszczędzić dziecku, które wiele przeszło dodatkowych 
prac. Niekiedy rezygnują z egzekwowania pewnych czynności, gdyż dziecko 
nie chce ich wykonywać (Winogrodzka, 2007). Do najbardziej popularnych 
sposobów nagradzania dziecka za zachowanie akceptowane przez rodziców 
zastępczych pojawiają się: pochwała słowna oraz nagrody rzeczowe w posta-
ci słodyczy, zabawek czy pieniędzy. Rzadziej pojawiają się pieszczoty, poca-
łunki i uśmiech oraz wspólne wycieczki i spacery. Co ciekawe, w percepcji 
wychowanków nagrody występują rzadziej niż wynika to z deklaracji ich 
opiekunów, co może być podyktowane rozbieżnościami w sposobie postrze-
gania tego, co jest nagrodą (Winogrodzka, 2007). Podobnie jest w przypadku 
oceny częstości otrzymywania przez dzieci kar. Wśród najczęstszych środ-
ków korektywnych stosowanych przez rodziców zastępczych w przypadku 
podejmowania przez dzieci nieakceptowanych zachowań należy wymienić: 
upomnienie i perswazję słowną, zakaz wychodzenia z domu, nakaz uczenia 
się oraz odmawianie przyjemności (Winogrodzka, 2007). Wśród rodziców 
zastępczych dominuje świadomość pedagogiczna typu tradycyjnego lub po-
średnie typy świadomości wychowawczej o różnej proporcji nowoczesności 
i tradycyjności, rzadziej zaś świadomość typu nowoczesnego. Oznacza to, że 
obok praktycznej, potocznej wiedzy o wychowywaniu dzieci coraz częściej 
opiekunowie zastępczy korzystają z wiedzy naukowej i popularno-naukowej 
w tym zakresie (Jamrożek, 2005). 

Tabela 4. Czynniki wpływające pozytywnie na funkcjonowanie społeczno-emocjonalne 
dziecka i jakość jego kontaktów z opiekunami zastępczymi

Lp. Czynniki:

1. wysoki poziom akceptacji ze strony opiekunów,

2. rezygnacja z surowej dyscypliny, opartej na ostrych środkach werbalnych i karach 
fizycznych,

3. szybkie reagowanie na zmiany w rozwoju dziecka,

4. stosowanie rodzicielskiej konsekwencji,

5. niski poziom psychologicznej kontroli,

6. rzadkie występowanie konfliktów pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Orme, 2001, s. 3-13.

Większość rodzin zastępczych nie zgłasza żadnych trudności w relacjach 
z dzieckiem (co może sugerować albo wysoki próg tolerancji dla niektórych 
zachowań, albo próbę upozorowania stabilności zastępczego środowiska wy-
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chowawczego przed organami je kontrolującymi). Najczęściej sygnalizowa-
nymi rodzajami problemów doświadczanych przez rodziców zastępczych są: 
trudności dziecka w nauce, brak posłuszeństwa i niewykonywanie poleceń, 
nadpobudliwość i nerwowość dziecka oraz bałaganiarstwo i lenistwo (Wino-
grodzka, 2007). Jednocześnie, stopień nasilenia konfliktów między opiekuna-
mi a dziećmi sprawia, że Mirosław Jamrożek określa panującą w rodzinach 
zastępczych atmosferę jako zaburzoną, a najczęstszymi przyczynami takiego 
stanu rzeczy są: negatywne oddziaływanie na dziecko rodziców biologicz-
nych czy znaczne trudności wychowawcze sprawiane przez dziecko i wza-
jemne zarzucanie sobie przez opiekunów braku umiejętności wychowaw-
czych (Jamrożek, 2005).

Wzajemność (wymiana) w relacji budowanej w rodzinnych formach opie-
ki kompensacyjnej może wynikać w pewnym stopniu z pozytywnego wy-
dźwięku, jaki dla opiekunów ma pojęcie „rodzina”. To ją pragną tworzyć dla 
przyjmowanych pod opiekę dzieci, a ten nadrzędny cel znajduje odzwiercie-
dlenie w codziennym postępowaniu w relacji z wychowankiem (Telka, 2011). 
Opiekunowie zastępczy najczęściej określają swoje relacje z wychowankami 
jako dobre (66,1%), nieco rzadziej jako bardzo dobre (26,4%), sporadycznie 
zaś jako przeciętne (7,5%). Podobnie rozkładają się dane na ten temat w gru-
pie porównawczej, tworzonej przez rodziny naturalne – odpowiednio 74,6%, 
26,4% oraz 5,1% (Winogrodzka, 2007). Jak ustaliła Magdalena Joachimowska, 
kompetencje poznawcze i komunikacyjne opiekunów zastępczych do realiza-
cji wartości więzi i współpracy uzależnione są od poziomu ich rozwoju mo-
ralnego w taki sposób, że im wyższe stadium rozwoju moralnego opiekunów, 
tym lepsze kompetencje w zakresie wiedzy na temat wartości więzi i współ-
pracy (Joachimowska, 2008). 

Aspektem funkcjonowania rodzin zastępczych, który obrazuje wzajemność 
relacji między dorosłymi a dziećmi jest wspólne spędzanie czasu wolnego. Jak 
wynika z badań Lidii Winogrodzkiej, większość wychowanków spokrewnio-
nych rodzin zastępczych deklaruje częste spędzanie czasu wolnego ze swoimi 
opiekunami (64,4%), 20,3% badanych uznaje, że dzieje się to bardzo często, 
natomiast co 10 badany uważa, że wspólne formy spędzania czasu wolnego 
występują w jego rodzinie zastępczej rzadko. W 5% przypadków wychowan-
kowie przyznali, że wspólnie dzielonego czasu nie ma w ich domu w ogóle 
(Winogrodzka 2007). Jednocześnie należy zauważyć, że dzieci z rodzin natu-
ralnych, mających ustalone poczucie przynależności do rodziny, częściej podej-
mują w czasie wolnym typowe dla swojego wieku interakcje z rówieśnikami, 
stąd deklarują rzadsze spędzanie czasu wolnego z domownikami. 

Hybrydowość relacyjnego charakteru rodzinnej opieki zastępczej i mająca 
miejsce w odniesieniu do rodzin zastępczych instytucjonalizacja więzi oso-
bowych (Racław, 2010) determinują specyficzny charakter stosunków mię-
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dzy dorosłymi a dziećmi. Zawieszone są one w przestrzeni między bliskością 
a dystansem, miłością a szacunkiem, ciągłością i stabilnością a tymczasowo-
ścią (Soulet, 1996). Są zatem mieszanką więzi i relacji.

Podsumowanie 

Relacje rodziców z dziećmi w alternatywnych formach życia rodzinnego 
mogą być tak samo pozytywne, pełne miłości i wsparcia, jak relacje rodzi-
ców z dziećmi w tradycyjnych rodzinach. Pozytywne rodzicielstwo będzie 
sprzyjać uzyskiwaniu takich samych – jak u rówieśników żyjących z biolo-
gicznymi rodzicami tworzących związki małżeńskie – osiągnięć szkolnych 
i sposobów funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci wychowywa-
nych w tych rodzinach. Jednakże badania dobrostanu dzieci w różnych for-
mach relacji partnerskich nie dostarczają ostatecznych rozstrzygnięć (np. ze 
względu na luki danych dotyczących funkcjonowania „rodzin tęczowych” 
w Polsce), w związku z czym istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań 
w tym obszarze. Badania na temat funkcjonowania rodzin alternatywnych 
mogłyby przyczynić się do tworzenia programów wrażliwych na wyzwania 
stojące przed takimi rodzinami oraz dziećmi, a także wypracowania atmosfe-
ry bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia w środowisku szkolnym dla tych 
uczniów oraz w kontaktach z ich rodzicami.

Zapamiętaj! 

1.  Alternatywne formy życia rodzinnego, to układy wzajemnych powiązań 
seksualnych i rodzinnych, które nie są usankcjonowane prawnie i/lub 
nie posiadają biologicznego rodzicielstwa.

2.  Można wyróżnić typy związków: związki, które nie są oparte na prawnie 
zatwierdzonym małżeństwie, np. kohabitacja; związki oparte na formal-
nym małżeństwie, jednak bez biologicznego rodzicielstwa, np. bezdzietne 
małżeństwa dobrowolnie rezygnujące z posiadania potomstwa, rodziny 
rekonstruowane, w których jeden rodzic nie ma biologicznego związku 
z dzieckiem; związki poprzedzone wcześniejszym małżeństwem, które 
obecnie zawierają tylko kryterium biologicznego rodzicielstwa, np. rodzi-
ny niepełne; rodziny nigdy nie oparte na związku małżeńskim, lecz wy-
łącznie na biologicznym rodzicielstwie, np. niezamężne macierzyństwo.

3.  Dobrostan dzieci wychowywanych w alternatywnych formach życia 
rodzinnego może być taki sam, jak dzieci wychowywanych przez mał-
żonków, ponieważ nie tylko forma relacji, ale jakość relacji rodzinnych 
wpływają na to, jak będą rozwijać się dzieci i czy będą szczęśliwe.
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Pytania do samodzielnej nauki 

1.  Jakie występują i czym się charakteryzują alternatywne formy życia ro-
dzinnego?

2.  Z czego mogą wynikać różnice w osiągnięciach rozwojowych dzieci 
i młodzieży wychowywanych w związkach małżeńskich i kohabitacyj-
nych?

3.  Jakie występują i czym się charakteryzują typy rodzin zrekonstruowa-
nych?

4.  Jakie występują różnice między rodzicielstwem zastępczym a adopcyj-
nym?

5.  Jakich problemów mogą doświadczyć samotni rodzice?

Warto przeczytać 

1.  Harwas-Napierała, B., Bakiera, L. (2018). Oblicza współczesnej rodziny. 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2  Janicka, I.,  Liberska, H. (red.). (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN.

3.  Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. 
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

4.  Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w pono-
woczesnym świecie. Kraków.
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