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I. Uwagi wprowadzaj ce 

Ustawowy model przysposobienia w Polsce, pocz wszy od wej cia w ycie kodeksu 

rodzinnego i opieku czego, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.1, realizuje nadrz dny 

interes dziecka przyjmuj c zasad , e przysposobi  mo na osob  ma oletni , tylko 

dla jej dobra, a przysposobienie pe ne jest preferowane (art. 124 k.r.o.). 

W sze dziesi cioletnim okresie od uchwalenia kodeksu instytucja przysposobienia 

by a udoskonalana przez wprowadzanie rozwi za , które w danym czasie 

odpowiada y spo ecznym wyobra eniom o optymalnym zabezpieczeniu dobra 

dziecka (przyk adowo wzmocnienie tajemnicy przysposobienia w noweli z 19 grudnia 

1975 r.2), b  stanowi y odpowied  na nowe zjawiska (przyk adowo zainteresowanie 

cudzoziemców mo liwo ci  przysposobienia dzieci z Polski spowodowa o 

konieczno  wprowadzenia zasady subsydiarno ci takich przysposobie  w noweli  

z 26 maja 1995 r.3). 

Powa niejsze zmiany (w tym unormowanie przysposobie  powoduj cych zmian  

dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej 

Polskiej na miejsce zamieszkania w innym pa stwie, poszerzenie mo liwo ci 

orzeczenia przysposobienia nierozwi zywalnego, os abienie tajemnicy 

przysposobienia wobec pe noletniej osoby przysposobionej) wprowadzono z dniem 

20 pa dziernika 1995 r. Po tej dacie nie postulowano zmian prawa materialnego,  

ale uznano, e ca ciowego unormowania wymaga etap poprzedzaj cy rozpocz cie 

sprawy o przysposobienie w s dzie, kiedy to nast puje dobór stron zamierzonego 

przysposobienia. 

Z dniem 1 stycznia 2012 r., wesz a w ycie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej, zawieraj ca dzia  „Post powanie adopcyjne”, niekiedy nazywane 

                                            
1 Dz. U. nr 9, poz. 59 z pó niejszymi zmianami. 
2 Dz. U. nr 45, poz. 234. 
3 Dz. U. nr 83, poz. 417. 
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„preadopcyjnym”4, który normuje post powanie przygotowuj ce do przysposobienia. 

Na mocy tej ustawy dodano do wymaga , które powinien spe ni  przysposabiaj cy, 

obowi zek posiadania opinii kwalifikacyjnej oraz wiadectwa uko czenia szkolenia 

organizowanego przez o rodek adopcyjny (art. 1141 § 1 k.r.o.). 

Art. 154 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej ustala,  

e „prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zg aszaj cych 

gotowo  do przysposobienia dziecka (..) stanowi wy czn  kompetencj  o rodka 

adopcyjnego”5. 

Celem tego zapisu by o, mi dzy innymi, wyeliminowanie przypadków kojarzenia stron 

przysz ego przysposobienia, w szczególno ci za  powierzania potencjalnym 

przysposabiaj cym niemowl t, z pomini ciem o rodków adopcyjnych, co nazywano 

„szar  stref 6” lub „podziemiem adopcyjnym”. Doniesienia o tym zjawisku maj  

ównie charakter medialny. S  bardzo nieprecyzyjne. Informacje o dzieciach 

zamieszczane w Internecie, które mog  by  interpretowane jako zawieraj ce 

propozycj  przekazania dzieci do przysposobienia7, oraz og oszenia o poszukiwaniu 

dziecka w celu adopcyjnym uprawdopodabniaj  domniemanie wyst powania takich 

                                            
4 Tak M. Nazar [w] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 319 i n. 
5 Analogiczne postanowienie obowi zywa o ju  wcze niej. By o zawarte w art. 83 ust. 5 ustawy  
o pomocy spo ecznej z 12 marca 2004 r., tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz.1362  
z pó niejszymi zmianami. 
6 Tak M. Nazar, op. cit., s. 319. 
7 Przyk adowo strona internetowa http://robimydzieci.com/viewforum.php?f=20 Na tej stronie w dniu  
6 pa dziernika 2014 r. znajdowa y si , miedzy innymi, wpisy o tre ci: ”Mo emy przyj  dziecko teraz! 
autor lily,” „Jestem w ci y oddam dziecko, autor: kurczi”, „Szukam ludzi, którzy chc  adoptowa  
dziecko, autor: anna 991”, „Adoptujemy dzieci tko, autor: mbp”, „Poszukujemy maluszka do adopcji, 
autor: andrea 1979”, „Pomoc za pomoc autor: kobieta168” itp. Problematyce przysposobienia, mi dzy 
innymi bez pomocy o rodka adopcyjnego, s  te  po wi cone informacje na stronach internetowych: 
http://www.adopcjazewskazaniem.org/forum/index.php?redir=1. Na stronie http://parentibg.pl/portal/ 
znajdowa  si  te  (w podanej wy ej dacie) d szy tekst zatytu owany „Adopcja ze wskazaniem” 
zawieraj cy krótkie informacje opatrzone przyk adowo podtytu ami „Adopcja ze wskazaniem – prawo”, 
„Adopcja ze wskazaniem – procedura”, „Jak skróci  czas oczekiwania na dziecko?” Sposób 
sformu owania sugeruje, i  zamieszczone zapisy maj  pe ne oparcie w obowi zuj cym stanie 
prawnym. Stanowi  rodzaj porady – „instrukcji” co do sposobu post powania w celu „legalnego”,  
a zarazem szybkiego uzyskania pieczy nad dzieckiem. 
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przypadków. Oceny skali zjawiska s  zró nicowane i nigdy dot d nie by y 

zweryfikowane8. 

W dniu 15 lutego 2012 r., a wi c zaledwie po up ywie 6 tygodni od wej cia w ycie 

przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej, która 

potwierdzi a wy czn  w ciwo  o rodków adopcyjnych w zakresie „post powania 

adopcyjnego” (dzia  V ustawy), Rzecznik Praw Dziecka wyst pi  do 

Przewodnicz cego Sejmowej Komisji Polityki Spo ecznej i Rodziny o podj cie dzia  

maj cych doprowadzi  do nowelizacji kodeksu rodzinnego i opieku czego przez 

wprowadzenie nowego uregulowania nazwanego „przysposobieniem ze 

wskazaniem”9. 

W kolejnym pi mie z dnia 19 kwietnia 2013 r.10 Rzecznik Praw Dziecka temu 

samemu adresatowi przedstawi  projekt stosownej nowelizacji opracowanej przez 

Spo eczn  Komisj  Kodyfikacyjn  Prawa Rodzinnego dzia aj  przy jego Urz dzie. 

Przyczyn  wyst pienia Rzecznika by y sygna y kierowane do jego Biura11 oraz 

informacje medialne o „podziemiu adopcyjnym” dzia aj cym w oparciu o informacje 

publikowane na forach internetowych, a bazuj cym - wedle prze wiadczenie 

Rzecznika Praw Dziecka - na prawie matek (rodziców) do wyra enia zgody na 

przysposobienie ich dziecka przez wskazan  osob . 

Cz onkowie Komisji Polityki Spo ecznej i Rodziny uznali argumenty Rzecznika Praw 

Dziecka za przekonuj ce i wnie li do Sejmu w dniu 14 marca 2014 r. projekt ustawy 

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opieku czy oraz ustawy – Kodeks post powania 

cywilnego (druk nr 2361). 

                                            
8 Z danych przytaczanych w opinii Biura Analiz Sejmowych do projektu ustawy Sejmu RP VII kadencji 
(druk 2361), opracowanej przez J. Szyma czak, a pochodz cych z doniesie  dziennikarskich  
i „nielicznych organizacji pozarz dowych dzia aj cych na rzecz dzieci (strony internetowe, relacje  
z konferencji)” wynika, e by y wypowiedzi szacuj ce, i  tzw. „adopcji ze wskazaniem” 
zorganizowanych poza o rodkami adopcyjnymi jest oko o 900 rocznie. W przekonuj cych wywodach 
autorka opinii podwa a zasadno  powy szego. 
9 Pismo Rzecznika Praw Dziecka ZSR/500/2/12/LP. 
10 Pismo Rzecznika Praw Dziecka ZSR/500/7/2013/LP. 
11 W powo ywanej opinii J. Szyma czak przytoczy a wyniki analizy kolejnych publikowanych corocznie 
„Informacji o dzia alno ci Rzecznika Praw Dziecka oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka”. 
W latach 2008 – 2013 RPD poda  jeden przyk ad „adopcji ze wskazaniem”, który monitorowa . W tej 
sprawie s d oddali  wniosek, a dziecko umie ci  w pogotowiu opieku czym. [podkre lenie – E.H. .]. 
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Projekt przewiduje, e rodzice mogliby, w specjalnym post powaniu s dowym, 

poprzedzaj cym wszcz cie sprawy o przysposobienie, wyrazi  zgod   

na przysposobienie ich dziecka wy cznie przez krewnego lub powinowatego,  

co powodowa oby wszcz cie „procedury” w o rodku adopcyjnym. Wed ug projektu  

w ka dej sprawie o przysposobienie wniosek do s du musia oby obligatoryjnie by  

sk adany za po rednictwem o rodka adopcyjnego wraz z wymaganymi dokumentami 

i opini  o tym wniosku. 

O ile projekt sta by si  ustaw , ograniczy by prawo rodziców niepozbawionych 

adzy rodzicielskiej do wyra ania zgody na przysposobienie oraz prawo do s du 

osób pragn cych przysposobi  dziecko. Cel projektu ustawy, którym jest skuteczna 

walka z „podziemiem adopcyjnym” jest godny aprobaty. Zaproponowane rodki jego 

realizacji s  dosy  drastyczne12, a nie ustalono czy s  konieczne, ani jakie jest 

prawdopodobie stwo zminimalizowania przy ich wprowadzeniu patologicznego 

zjawiska „sprzedawania” zgody na adopcj , którego skala nadal nie jest znana. 

Prawdopodobnie tryb przygotowania projektu spowodowa  zaniechanie 

przeprowadzenia bada  umo liwiaj cych wyznaczenie i rzetelne opisanie stanu 

stosunków spo ecznych w dziedzinie, która mia aby by  przedmiotem nowelizacji. Nie 

rozwa ono tak e „prawnych i innych ni  prawne, rodków oddzia ywania 

umo liwiaj cych osi gni cie zamierzonych celów”. 

Zgodnie z § 1 ust.1, pkt 1 Zasad Techniki Prawodawczej13 takie czynno ci powinny 

poprzedza  sformu owanie projektu ustawy. W celu co najmniej cz ciowego 

zado uczynienia tym wymaganiom Ministerstwo Sprawiedliwo ci zleci o Instytutowi 

Wymiaru Sprawiedliwo ci zbadanie orzecznictwa s dów powszechnych w sprawach  

o przysposobienie w celu ustalenia liczebno ci przypadków, w których rodzice 

                                            
12 Negatywne opinie o projekcie nowelizacji nades ane do Sejmu zosta y przedstawione przez Krajow  
Rad  S downictwa, Prokuratora Generalnego, S d Najwy szy. Opini  aprobuj  przedstawi  
Rzecznik Praw Dziecka. Jedna z opinii Biura Analiz Sejmowych (autorstwa J. Szyma czak) jest 
krytyczna, druga (autorstwa J. Waszczuk-Napiórkowskiej) aprobuje ograniczenia co do wyra ania 
przez rodziców zgody na przysposobienie, ale opowiada si  zdecydowanie przeciwko obligatoryjnemu 
po rednictwu o rodków adopcyjnych w sk adaniu wniosków o przysposobienie do s du. 
13 Rozporz dzenie „W Sprawie <<Zasad techniki prawodawczej>>", Dz. U. z 2002 r., nr 100, poz. 908, 
zosta o wydane na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, 
Dz. U. z 1999 r., nr 82, poz. 929, z 2000 r. nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r., nr 102, poz. 1116 i nr 154, 
poz. 1799 i 1800. 
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podczas post powania w sprawie o przysposobienie wyra aj  zgod  na adopcj  

przez wnioskodawców, a tak e w celu ujawnienia czy ewentualnie wyst puj  inne 

nieprawid owo ci, mo liwe do zaobserwowania w badaniu orzecznictwa, które 

mog yby wskazywa  na prawdopodobie stwo zagro enia dobra przysposabianych 

dzieci, zw aszcza gdy przysposobienia w fazie przes dowej nie przygotowywa  

rodek adopcyjny. 

W celu uzyskania mo liwie aktualnych i reprezentatywnych danych Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwo ci zwróci  si  do wszystkich s dów w Polsce orzekaj cych w pierwszej 

instancji w sprawach o przysposobienie z pro  o nades anie akt wszystkich spraw 

o przysposobienie rozwi zywalne, z wyj tkiem spraw dotycz cych przysposobienia 

pasierba, w których w czwartym kwartale 2013 r. zapad o rozstrzygni cie 

merytoryczne (uwzgl dniaj ce lub oddalaj ce wniosek) i jest ono prawomocne, 

niezale nie od tego, w jakiej dacie wp yn  wniosek o orzeczenie przysposobienia. 

Istotne dane z akt tych spraw zosta y uwzgl dnione w ankiecie przygotowanej w celu 

ustalenia statystycznego obrazu post powa . Zwa ywszy na rol  tajemnicy wobec 

osób trzecich, która jest traktowana jako jedna z wiod cych zasad instytucji 

przysposobienia, prezentacja wyników badania nie b dzie zawiera a adnych 

informacji identyfikuj cych strony. 
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II. Informacje statystyczne o orzeczonych przysposobieniach 

1. Ustalenia ogólne 

Celowe wydaje si  przedstawienie danych statystycznych o przysposobieniach 

orzeczonych zarówno w roku, którego dotyczy relacjonowane badanie,  

jak i w perspektywie orzecznictwa z ostatnich lat. 

Zwykle du a liczba orzeczonych przysposobie  ma miejsce jako nast pstwo zdarze  

losowych o wielkiej skali (wojny, kl ski ywio owe), których skutkiem jest naturalne 

sieroctwo dzieci. W czasach pokojowych przysposobienia s  orzekane znacznie 

rzadziej, a ich roczna liczba zwykle nie podlega gwa townym zmianom. Istotny wp yw 

maj  na ni  jednak zjawiska demograficzne, socjologiczne, a tak e udzia  urodze  

pozama skich w ród urodze ywych i stosunek opinii spo ecznej do zwi zków 

alternatywnych wobec ma stwa i rodzicielstwa pozama skiego. Nie bez 

znaczenia jest te  stan prawny w zakresie przysposobienia i jego pozytywna ocena 

przez potencjalnych rodziców adopcyjnych. 

W tym kontek cie nie dziwi, e wzrost liczby przysposobie  w Polsce nast pi  

nied ugo po zako czeniu II wojny wiatowej, a zarazem po wej ciu w ycie Kodeksu 

rodzinnego z 1950 r. 

W 1951 r. orzeczono 6 258 przysposobie , a w 1955 r. a  7 31014. W okresie 

pó niejszym adopcji by o znacznie mniej. 

Od lat sze dziesi tych ubieg ego stulecia orzekano nieco ponad 3 500 adopcji 

rocznie, ale nigdy ich liczba nie przekracza a 4 000 rocznie. Natomiast wraz  

z rozpocz ciem transformacji ustrojowej, rozpocz tej w ostatniej dekadzie minionego 

stulecia, mia  miejsce w Polsce sta y spadek orzekanych przysposobie . 

                                            
14 Dane powo ane za A. Stelmachowskim, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 
1957, s. 90, ustalone na podstawie wykazów czynno ci s dów za lata 1951–1955. 
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W 1989 r. orzeczono 3 599 przysposobie , w 1990 r. – 3 629, w 1991 r. – 3 360,  

w 1992 r. – 3 021. Po 1993 r. orzekano mniej ni  trzy tysi ce przysposobie  rocznie. 

Po 10 latach od rozpocz cia transformacji ustrojowej, w 1999 r. orzeczono 2 344 

adopcje. Po roku 2000 zosta  zahamowany systematyczny spadek liczby 

orzeczonych przysposobie , ale nie osi gni to poziomu sprzed transformacji. 

Tabela: Przysposobienia orzeczone w latach 2000 - 2013 

Rok 

Sprawy zako czone orzeczeniem przysposobienia 

Ogó em 

Orzeczenia przysposobie  Przysposobienia 

„krajowe” 

rozwi zywalne** 
przez osoby 

zamieszka e za 
granic  

za blankietow  
zgod  rodziców 

2000 2 474 217 857 1 400 

2001 2 496 190 833 1 473 

2002 2 454 211 855 1 388 

2003 2 371 222 956 1 193 

2004 2 622 256 938 1 428 

2005 2 466 238 866 1 362 

2006 2 752 344* 872* Brak danych 

2007 2 662 226 744 1 692 

2008 3 253 294 621 2 338 

2009 3 316 260 641 2 415 

2010 2 895 261 618  2 016 

2011 2 868 193 625 2 050 

2012 3 055 190 652 2 213 

2013 3 030 220 652 2 158 
*Dotyczy liczby dzieci, a nie liczby spraw 
** Wyliczenie nie uwzgl dnia nieznanej liczby przypadków, w których zastosowano art. 1191 § 3 k.r.o. 

ród o. Opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa 
Sprawiedliwo ci 

W latach 2000 – 2013 liczba spraw, w których orzeczono przysposobienie, waha a 

si  od 2 371 w 2003 r. do 3 316 w 2009 r. Tylko czterokrotnie w okresie od 2000 roku 

by a wy sza ni  3 000 spraw. 

W latach dziewi dziesi tych XX w. spadkowi liczby orzeczonych przysposobie  

towarzyszy  wzrost przysposobie  przez cudzoziemców. Takich przysposobie  
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orzeczono w 1988 r. – 261, w 1989 r. – 412, w 1990 r. – 506, w 1991 r. – 523,  

w 1992 r. – 480, w 1993 r. – 404. Po 1994 r. „adopcji zagranicznych” orzekano mniej 

(w 1994 r. – 274, w 1995 r. – 238, w 1996 r. – 242, w 1997 r. – 205) i ta tendencja 

zosta a zachowana. 

Udzia  adopcji mi dzynarodowych w ród spraw zako czonych orzeczeniem 

przysposobienia w XXI stuleciu nigdy nie przekroczy  10 % rocznie (najni szy udzia  

ród orzeczonych przysposobie  „adopcje zagraniczne” mia y w 2011 r. – 6,2 % 

oraz w 2001 r. – 7,6 %). 

W 2000 r. orzeczono przysposobienie mi dzynarodowe w 217 z 2 474 spraw (8,8 %), 

w 2001 r. w 190 z 2 496 spraw (7,6 %). W kolejnym roku nast pi  jednoprocentowy 

wzrost w stosunku do roku poprzedniego (211 „adopcji zagranicznych” na 2 454 

spraw, w których orzeczono przysposobienie w 2002 r.), a w nast pnych latach 

udzia  takich przysposobie  przekroczy  9 %. Z pocz tkiem drugiej dekady bie cego 

stulecia ponownie orzekano mniej „adopcji zagranicznych”. 

Tabela: Liczba spraw, w których orzeczenie przysposobienia spowodowa o przeniesienie 
miejsca zamieszkania dziecka z Polski za granic  

Rok* 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Liczba spraw, w 

których orzeczono 
przysposobienie 

2 371 2 622 2 466 2 662 3 253 3 316 2 895 2 868 3 055 3 030 

Liczba spraw 
„zagranicznych” 222 256 238 226 294 260 261 193 190 220 

Procent spraw 
„zagranicznych” 9,4 9,7 9,6 8,5 9,0 7,8 9,0 6,7 6,2 7,3 

*Z uwagi na brak danych o liczbie spraw, w tabeli zosta  pomini ty rok 2006 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa 
Sprawiedliwo ci 

Zmienia a si  liczba przypadków, w których zgoda na przysposobienie mia a posta  

„blankietow ”, a w konsekwencji zmienny by  udzia  przysposobie  ca kowitych 

(nierozwi zywalnych), które musz  by  orzeczone w takiej sytuacji. 

Najwy szy by  ich udzia  w ród spraw zako czonych orzeczeniem przysposobienia  

w 2003 r., gdy osi gn  poziom 40,3 %. W kolejnych latach obni  si , ale nadal by  

wysoki (ponad 35 % w latach 2004 – 2005). Najni szy by  w 2008 r., gdy wyniós  
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19,1 %. W ostatnich latach utrzymuje si  na sta ym poziomie, nie ni szym ni  21,3 % 

(w 2010 r.) do 21,8 % (w 2011 r.). 

Tabela: Liczba spraw, w których rodzice wyrazili blankietow  zgod  na orzeczenie 
przysposobienia, oraz ich udzia  w ród wszystkich spraw zako czonych 
orzeczeniem przysposobienia 

Rok* 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba spraw 2 371 2 622 2 466 2 662 3 253 3 316 2 895 2 868 3 055 3 030 

Liczba spraw ze 
zgod  

blankietow  
956 938 866 744 621 641 618 625 652 652 

Procent spraw ze 
zgod  

blankietow  
40,3 35,8 35,1 27,7 19,1 19,3 21,3 21,8 21,3 21,5 

* Z uwagi na brak danych o liczbie spraw, w tabeli zosta  pomini ty rok 2006 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa 
Sprawiedliwo ci 

Zaobserwowano, i  wyra enie blankietowej zgody na przysposobienie dotyczy 

ównie niemowl t i bardzo ma ych dzieci. Tendencja ta wydaje si  utrwalona. Nie 

mniej, w ród spraw zako czonych orzeczeniem przysposobienia dzieci licz cych nie 

wi cej ni  jeden rok ycia, udzia  spraw, w których na przysposobienie rodzice 

wyrazili zgod  blankietow , mimo i  ci gle wy szy od 50%, ulega zmniejszeniu. 

Tabela: Liczba spraw, w których orzeczono przysposobienie dzieci licz cych nie wi cej ni  
jeden rok ycia, a rodzice wyrazili blankietow  zgod  na orzeczenie 
przysposobienia 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Liczba spraw, w których orzeczono 

przysposobienie dzieci do 
pierwszego roku ycia 

1 057 890 872 847 819 809 837 810 

Liczba spraw ze zgod  
blankietow ycia 645 551 553 511 455 432 467 413 

Procent spraw ze zgod  
blankietow  61,0 61,9 63,4 60,3 55,5 53,4 55,8 50,9 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa 
Sprawiedliwo ci 

Liczba orzeczonych przysposobie  zwykle przewy sza liczb  spraw  

o przysposobienie, bowiem w cz ci spraw w jednym post powaniu wnioski dotycz  

dwojga lub (rzadko) wi kszej liczby dzieci. 
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W 2013 r. zgoda wyra ona w formie blankietowej dotyczy a 766 dzieci, o których 

przysposobienie wnioskowano w 652 sprawach. W ród wszystkich przypadków 

wyra enia zgody blankietowej na przysposobienie 766 dzieci 53,9 % przypadków 

dotyczy o niemowl t, które nie uko czy y pierwszego roku ycia. 

W 70 % przypadków orzeczenia przysposobienia za zgod  rodziców wyra on  

„blankietowo” przysposobione dzieci mia y nie wi cej ni  3 lata. 

Tabela: Wiek ma oletnich przysposobionych za blankietow  zgod  rodziców (matki)  
w 2013 r. 

Wiek ma oletnich przysposobionych za zgod  
blankietow  rodziców (matki) 

Ma oletni w danym wieku 
Liczba Procent 

Do roku  413 53,9 
Powy ej jednego roku do 2 lat  89 11,6 
Powy ej 2 lat do 3 lat  34 4,4 
Powy ej 3 lat do 4 lat  43 5,6 
Powy ej 4 lat do 5 lat  29 3,8 
Powy ej 5 lat do 6 lat  31 4,0 
Powy ej 6 lat do 7 lat  16 2,0 
Powy ej 7 lat do 8 lat  22 2,9 
Powy ej 8 lat do 9 lat  14 1,8 
Powy ej 9 lat do 10 lat  17 2,2 
Powy ej 10 lat do 11 lat  10 1,3 
Powy ej 11 lat do 12 lat  10 1,3 
Powy ej 12 lat do 13 lat  6 0,8 
Powy ej 13 lat do 14 lat  3 0,4 
Powy ej 14 lat do 15 lat  4 0,5 
Ponad 15 lat  25 3,3 
Razem  766 100,0 

ród o: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwo ci 

Zgodnie z informacj  statystyczn  Ministerstwa Sprawiedliwo ci, w 2013 r. 

rozstrzygni ciem merytorycznym zako czy y si  3 092 sprawy o przysposobienie. 

Przysposobienia orzeczono w 3 030 sprawach, które dotyczy y 3 537 dzieci. Wnioski 

oddalono tylko w 62 przypadkach, a wi c w 2 % spraw zako czonych 

rozstrzygni ciem merytorycznym. Wiadomo natomiast, e w sprawach rozpoznanych 

w 2013 r., zako czonych umorzeniem post powania, w 165 przypadkach nast pi o to 

w konsekwencji cofni cia wniosku, co - przynajmniej po rednio – wskazuje,  

e przypadki nietrafnego doboru stron lub niewystarczaj co przemy lanej decyzji  
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o przysposobieniu, która spowodowa a wniosek do s du o jego orzeczenie,  

 cz stsze, ni  mo na by oby s dzi  na podstawie liczby oddalonych wniosków. 

Trwa a jest tendencja do najwi kszego zainteresowania przysposobieniem dzieci 

najm odszych. W 2013 r. najwi cej przysposobionych dzieci - 810 (23,9 %) nie 

przekroczy o pierwszego roku ycia. 

W 413 przypadkach (blisko 51 %) na przysposobienie tych dzieci ich rodzice (matka) 

wyrazili zgod  blankietow , a orzeczone przysposobienie by o nierozwi zywalne. 

cznie dzieci w wieku przedszkolnym, licz cych nie wi cej ni  7 lat, by o 2 509,  

a wi c stanowi y 71,6 % wszystkich ma oletnich przysposobionych w 2013 r. Wraz ze 

wzrostem wieku dzieci zmniejsza a si  liczba przysposobionych. 

Tabela: Wiek ma oletnich przysposobionych w 2013 r. 

Wiek ma oletnich przysposobionych 
Ma oletni w danym wieku 
Liczba Procent 

Do roku  810 22,9 
Powy ej jednego roku do 2 lat  433 12,2 
Powy ej 2 lat do 3 lat  300 8,5 
Powy ej 3 lat do 4 lat  273 7,7 
Powy ej 4 lat do 5 lat  251 7,1 
Powy ej 5 lat do 6 lat  261 7,4 
Powy ej 6 lat do 7 lat  181 5,1 
Powy ej 7 lat do 8 lat  202 5,7 
Powy ej 8 lat do 9 lat  139 3,9 
Powy ej 9 lat do 10 lat  119 3,4 
Powy ej 10 lat do 11 lat  109 3,1 
Powy ej 11 lat do 12 lat  87 2,4 
Powy ej 12 lat do 13 lat  69 1,9 
Powy ej 13 lat do 14 lat  45 1,3 
Powy ej 14 lat do 15 lat  35 1,0 
Ponad 15 lat  223 6,3 
Razem przysposobionych dzieci 3 537 100,0 

ród o: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwo ci 

Podsumowuj c przedstawione informacje statystyczne mo na odnotowa  ni ej 

wymienione obserwacje. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 12

 Wraz z transformacj  ustrojow , rozpocz  w ostatniej dekadzie minionego 

stulecia, rozpocz  si  spadek liczby orzekanych przysposobie , zahamowany 

od 2000 r. Nie osi gni to stanu sprzed transformacji, który by  ustabilizowany  

i wyra  si  w orzekaniu nie mniej ni  3 500 przysposobie  rocznie. 

 Udzia  przysposobie  mi dzynarodowych w ród orzeczonych adopcji wynosi 

w ostatnich latach od 6 do 7 % rocznie. 

 Najwi cej przysposobie  jest orzekanych w stosunku do najm odszych dzieci. 

Przysposobieni do 7 roku ycia stanowili 71,6 % wszystkich ma oletnich 

przysposobionych w 2013 r. Oko o 23 % adoptowanych dzieci to niemowl ta 

poni ej pierwszego roku ycia. 

 W ostatnich latach ogó em ponad 21 % przysposobie  orzeczono na 

podstawie blankietowej zgody rodziców na przysposobienie. 

 W ród spraw dotycz cych dzieci, które nie przekroczy y pierwszego roku 

ycia, udzia  przysposobie  nierozwi zywalnych, orzeczonych za blankietow  

zgod  rodziców przekracza 50%. 

 Zaobserwowano, e w ostatnich latach w ród spraw, w których orzeczono 

przysposobienie dzieci w wieku nieprzekraczaj cym pierwszego roku ycia 

zmniejsza si  odsetek przypadków wyra enia przez rodziców zgody 

blankietowej na przysposobienie (z 55,5 % w 2010 r. do 50,9 % w 2013 r.). 

2. Sprawy o przysposobienie rozwi zywalne (z wyj tkiem przysposobienia 
pasierbów) rozpoznane w IV kwartale 2013 r. – informacje podstawowe 

Przedmiotem analizy orzecznictwa, której wyniki prezentowane s  w niniejszym 

opracowaniu, by y - w za eniu - wszystkie sprawy o przysposobienie 

rozwi zywalne zako czone w IV kwartale 2013 r. rozstrzygni ciem merytorycznym 

(uwzgl dnieniem lub oddaleniem wniosku), z wy czeniem przysposobie  pasierbów. 
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Liczba spraw, w których w 2013 r. orzeczono przysposobienie rozwi zywalne 

wynosi a wi c 2 37815, lub nieco mniej, gdy zwa y si , e s d opieku czy mo e 

(poza przypadkami zgody blankietowej rodziców, w których nie mo na orzec innego 

przysposobienia ni  ca kowite) orzec przysposobienie nierozwi zywalne, stosuj c 

odpowiednio przepisy o przysposobieniu za zgod  rodziców bez wskazania osoby 

przysposabiaj cej, gdy rodzice nie s  znani (przyk adowo niemowl  pozostawiono  

w tzw. „oknie ycia”), albo gdy nie yj  (art. 1191 § 3 k.r.o.). Cz stotliwo  

stosowania art. 1191 § 3 k.r.o. nie jest znana (nie uwzgl dniaj  jej statystyki s dowe). 

Nie wydaje si  jednak, eby by a ona znaczna. Przyk adowo w 3 zbadanych 

sprawach, w których rodzice dzieci byli nieznani, s d nie skorzysta  z mo liwo ci,  

o której mowa w art. 1191 § 3 k.r.o. 

Cz  z orzeczonych przysposobie  rozwi zywalnych dotyczy a pasierbów. Dane 

liczbowe i procentowe o takich przysposobieniach nie s  uwzgl dniane w statystyce 

dowej. Nie mniej badania aktowe przeprowadzone kilkakrotnie, w ró nym czasie, 

wykaza y znaczny udzia  przysposobie  pasierbów (najcz ciej przez ojczymów) 

ród wszystkich orzeczonych przysposobie . Udzia  ten jest szacowany rednio na 

40 %16. 

dy z ca ej Polski przedstawi y, jako spe niaj ce kryteria badania, akta 342 spraw 

zako czonych rozstrzygni ciem merytorycznym w IV kwartale 2013 r. Jedna z nich 

nie zosta a uj ta w ankiecie, bowiem wnioskodawcy (zamieszkali w USA) odst pili od 

zamiaru przysposobienia 4 dzieci ale nie powiadomili o tym s du, ani nie cofn li 

wniosku. Ich zachowanie (odprowadzenie dzieci do miejsca ich zwyk ego pobytu  

i wyjazd z Polski bez kontaktu z s dem) wskazywa o, e nie chc  przysposobienia 

dzieci, o które wnioskowali. S d zako czy  post powanie oddaleniem wniosku, skoro 

nie zosta  on formalnie cofni ty. W zwi zku z takim stanem faktycznym w aktach nie 

by o wi kszo ci informacji potrzebnych do wype nienia ankiety. Analizie poddano 

wi c 341 spraw traktowanych jako 100%. 

                                            
15 W 2013 r. rozstrzygni ciem merytorycznym zako czy y si  3 092 sprawy o przysposobienie. 
Przysposobienia orzeczono w 3 030 sprawach, z których w 652 przypadkach mia o miejsce wyra enie 
przez rodziców tzw. blankietowej zgody na przysposobienie. 
16 Zob. przyk adowo J. Panowicz-Lipska, Przysposobienie, zagadnienia wybrane [w:] Rodzina  
w wietle prawa i polityki spo ecznej (red. T. Smyczy ski), Pozna  1990, s. 61. 
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Wnioskodawcy 

W 327 sprawach (95,9 %) ma onkowie wnioskowali o przysposobienie wspólne.  

W 14 sprawach (4,1 %) wnioskodawczyniami by y kobiety niepozostaj ce w zwi zku 

ma skim. W 2 z nich wnioskodawczynie stale zamieszkiwa y za granic . 

W sprawach, w których o przysposobienie ubiega a si  jedna osoba niepozostaj ca 

w ma stwie, nie by o informacji mog cych wskazywa , i  wnioskodawczyni 

uczestniczy w zwi zku partnerskim (konkubinacie) homoseksualnym b  

heteroseksualnym. W adnym przypadku nie ubiega  si  o przysposobienie 

czyzna niepozostaj cy w zwi zku ma skim. 

Dzieci 

Wnioskowano o przysposobienie 425 dzieci. Najcz ciej, bo w 267 (78,3 %) 

sprawach wnioski dotyczy y przysposobienia jednego dziecka, w 63 (18,5 %) dwojga 

dzieci, w pozosta ych liczniejszych rodze stw. 

Orzeczenie 

Po pierwszym rozpoznaniu spraw przez s d pierwszej instancji dwukrotnie mia o 

miejsce oddalenie wniosku. Jedno orzeczenie oddalaj ce wniosek zosta o 

zaskar one. By  to jedyny przypadek kontroli instancyjnej. Po ponownym 

rozpoznaniu sprawy wynik post powania by  zgodny z daniem wnioskodawców. 

Orzeczenie przysposobienia uprawomocni o si  bez kolejnej kontroli instancyjnej. 

ród prawomocnych orzecze  wniosek zosta  oddalony w jednym przypadku, 

bowiem matka dziecka ubiega a si  o przywrócenie w adzy rodzicielskiej, a s d 

oceni , i  prawdopodobie stwo powrotu dziecka pod piecz  matki jest wysokie. 

W 340 sprawach orzeczono przysposobienie, w tym jedno niepe ne. W 44 sprawach 

przysposobienie spowodowa o przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka w Polsce 

na miejsce zamieszkania za granic . „Skuteczno ” wniosków wynios a w zbadanych 

sprawach 99,7 %. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 15

III. „Po rednictwo adopcyjne” 

1. Uwagi wprowadzaj ce 

Przysposobienie jest jedn  z najwa niejszych instytucji prawnych s cych 

ograniczaniu negatywnych skutków sieroctwa naturalnego i spo ecznego. 

Dla przysposabiaj cych, którzy w wi kszo ci s  osobami bezdzietnymi, lub nie mog  

z przyczyn medycznych posiada  wi kszej liczby dzieci ni  pragn , przysposobienie 

jest najdoskonalszym rodkiem realizacji ich potrzeby rodzicielstwa. S  zwykle 

zainteresowani przysposobieniem dzieci mo liwie jak najm odszych, posiadaj cych 

dobre prognozy rozwojowe. Pragn  równie , aby orzeczenie przysposobienia mog o 

nast pi  w nieodleg ym czasie od podj cia decyzji o adopcji. Na realizacj  tych 

oczekiwa  wp ywa wiele ró nych czynników, których omówienie przekracza oby 

zakres i cel niniejszego opracowania. Jednym z istotnych, o których nale y 

wspomnie , jest sposób po rednictwa adopcyjnego. Mo na bowiem za , bez 

obawy pope nienia powa niejszego b du, e tylko w nielicznych przypadkach osoby 

pragn ce przysposobi  dziecko wiedz  o oczekuj cym na tak  mo liwo  ma oletnim 

w kr gu swej rodziny lub najbli szych przyjació  b  znajomych i s  zainteresowane 

adopcj  w nie tego dziecka. Zwykle konieczne s  poszukiwania oczekiwanego 

dziecka. Tak e podmioty odpowiedzialne za los dziecka, które z ró nych przyczyn 

nie jest wychowywane przez rodziców, s  zainteresowane znalezieniem 

odpowiedniej rodziny gotowej takie dziecko przysposobi . Wymiana informacji  

o osobach, które potencjalnie s  kandydatami na przysposobionych  

i przysposabiaj cych oraz dobór stron powinny dokonywa  si  w warunkach 

stwarzaj cy najwi ksze prawdopodobie stwo realizacji dobra ma oletniej osoby 

przysposabianej, które jest przes ank  orzeczenia adopcji przez s d (art. 114 k.r.o.). 

Mi dzynarodowy standard ochrony praw dziecka w kontek cie organizowania 

przysposobienia zobowi zuje do powierzania zada  w tym zakresie osobom  

o nienagannej postawie moralnej, odpowiednio wykszta conym, maj cym 

do wiadczenie zawodowe. Zak ada, e po rednictwo adopcyjne b dzie prowadzone 

w ramach okre lonych struktur organizacyjnych, podlegaj cych nadzorowi 
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pa stwowemu, których celem nie b dzie osi ganie korzy ci maj tkowych17. Celowe 

wydaje si  odnotowanie, e sformu owanie tego standardu nast pi o dopiero  

w ostatniej dekadzie ubieg ego wieku. Tak e w polskim porz dku prawnym, 

odpowiednie przepisy w tej kwestii o randze ustawowej wydano dopiero w 1991 r., 

traktuj c o rodki adopcyjne jako placówki systemu o wiaty18. 

Uprzednio ró ne podmioty zajmowa y si  po rednictwem adopcyjnym, w ród nich 

najwcze niej (od 1960 r.) w sposób zorganizowany czyni y to o rodki adopcyjno-

opieku cze Towarzystwa Przyjació  Dzieci19. Organizowaniem planowego 

przysposobienia dzieci w wieku do 3 lat, przebywaj cych w placówkach podleg ych 

resortowi ochrony zdrowia, zajmowa y si  specjalistyczne Zespo y Opieki Zdrowotnej 

(ZOZ) nad Matk  i Dzieckiem. G ównie kwalifikowa y dzieci do przysposobienia przez 

osoby zamieszka e za granic . W niektórych domach dziecka dzia y „sekcje 

adopcyjne” lub tworzone by y przy nich stowarzyszenia, do zada  których nale o 

organizowanie przysposobienia. Kilka o rodków adopcyjnych prowadzi y Liga Kobiet 

i Komitet Ochrony Praw Dziecka. W 1989 r. powsta a Archidiecezjalna Poradnia 

Adopcyjna w odzi. 

                                            
17 W sposób najbardziej jednoznaczny te zasady s  ustalone odno nie do przysposobienia 
mi dzynarodowego w Konwencji haskiej o ochronie dzieci i wspó pracy w dziedzinie przysposobienia 
mi dzynarodowego z 29 maja 1993 r., Dz. U. z 2000 r., nr 39, poz. 448, sprostowanie Dz. U. z 2002 r. 
nr 1, poz. 17. S d Najwy szy w uchwale z 12 czerwca 1992 r., III CZP 48/92, OSN CP 1972, nr 10, 
poz. 179, odnosz cej si  do organizowania przysposobienia mi dzynarodowego, dokonuj c wyk adni 
art. 21 ust. e Konwencji o prawach dziecka, wyrazi  pogl d, i  podmioty zajmuj ce si  po rednictwem 
adopcyjnym powinny by  kompetentne i wyspecjalizowane, prowadzi  dzia alno  po rednicz   
w sposób zorganizowany i kompetentny. Nie mo e to by  wi c dzia alno  dorywcza, polegaj ca na 
wyszukiwaniu dzieci nadaj cych si  do wywiezienia za granic . Jako przyk ad niedopuszczalnego 
po rednictwa adopcyjnego S d Najwy szy wskaza  dzia alno  adwokatów, którzy „poszukuj  np. 
czynnie, na w asn  r , dziecka na zlecenie swoich zagranicznych mocodawców i pobieraj  za te 
ostatnie czynno ci wynagrodzenie”. S d Najwy szy uzna , e art. 21 ust. e Konwencji o prawach 
dziecka nie wyklucza mo liwo ci pobierania wynagrodzenia lub op at za po rednictwo adopcyjne, ale 
uzyskane nale no ci nie mog  wskazywa  na “(..) wy cznie komercyjny charakter wiadczonych 
us ug”. 
18 Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991 r., tekst jednolity tej ustawy opublikowany  
w Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 329. Od 1.1.1999 r. ca okszta t problematyki pieczy zast pczej nad 
dzie mi zosta  przekazany przez resort edukacji do resortu pracy i polityki spo ecznej (ustawa z 24 
lipca 1998 r., Dz. U. nr 106, poz. 668). 
19 R. Paw owska, rodki adopcyjno-opieku cze a kompensacja sieroctwa dzieci cego, Gda sk 1993, 
s. 74–75. Zakres dzia ania o rodków, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjació  Dzieci pierwotnie 
by  unormowany na podstawie statutu TPD zatwierdzonego przez MSW, M.P. z 1962 r. nr 62, poz. 
297. Pó niej zosta  ustalony w uchwale Prezydium ZG TPD z 29 lipca 1975 r., której tekst zosta  
uzgodniony z Ministerstwem O wiaty i Wychowania. 
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Równocze nie, w sposób nieformalny w nawi zaniu kontaktów prowadz cych do 

przysposobienia bra y udzia  inne osoby, przyk adowo pracownicy szpitali 

po niczych, domów dziecka, duchowni, zakonnice, prawnicy i inni. Motywacja tych 

osób by a ró na – od udzielenia pomocy bez oczekiwania na jak kolwiek korzy  do 

dzia ania z ch ci zysku. 

Aktualnie, zgodnie z art. 154 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast pczej20,  „prowadzenie procedur przysposobienia” (przez co 

rozumie si  „przed-s dow ” faz  przygotowania adopcji) stanowi wy czn  

kompetencj  o rodków adopcyjnych prowadzonych przez samorz d województwa 

lub podmiot, któremu samorz d zleci  takie zadanie. 

Organizowanie przysposobienia poza wymienionymi strukturami jest penalizowane. 

Art. 211a kodeksu karnego przewiduje kar  pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do 

lat 5 dla tego, kto w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej, wbrew przepisom ustawy, 

zajmuje si  organizowaniem adopcji21. 

2. „Post powanie adopcyjne” na etapie przes dowym prowadzone 
przez o rodki adopcyjne w przypadku przysposobie  „krajowych” 

Procedura kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka, opisana  

w informatorze dla kandydatów do przysposobienia dziecka zatytu owanym „Adopcja 

drog  do rodzicielstwa”22 obejmuje nast puj ce etapy: wst pn  ocen  kwalifikacji 

 i motywacji do przysposobienia dziecka, spotkania indywidualne, diagnoz  

pedagogiczn  i psychologiczn  kandydatów na przysposabiaj cych, wywiad 

adopcyjny, szkolenie przygotowuj ce do pe nienia roli rodzica adopcyjnego, 

oczekiwanie na dziecko i spotkania z nim, przygotowanie wniosku do s du  

                                            
20 Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 135. 
21 Jak wynika z danych statystycznych Policji, w 2011 r. wszcz to 3 post powania z art. 211a, ale nie 
stwierdzono pope nienia tego przest pstwa. W 2012 r. wszcz to 8 post powa  i stwierdzono 
pope nienie jednego przest pstwa w 2 przypadkach, natomiast w 2013 r. wszcz to 10 post powa  
 i stwierdzono pope nienie przest pstwa w 2 przypadkach (http://statystyka.policja.pl). 
22 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Adopcja drog  do rodzicielstwa, Warszawa 2013. 
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i zgromadzenie niezb dnej dokumentacji. Tak e na tym ostatnim etapie pomocy 

udziela o rodek adopcyjny. 

Wst pna ocena kwalifikacji osobistych kandydatów oraz ich motywacji do 

przysposobienia 

Podj cie wst pnej kwalifikacji nast puje po z eniu dokumentów niezb dnych do jej 

dokonania. Nast pnie ma miejsce „rozmowa wst pna w o rodku”, podczas której 

kandydaci musz  udzieli  informacji i wyja nie  dotycz cych d ugo ci sta u 

ma skiego, stanu zdrowia (fizycznego i psychicznego). Powinni wykaza , e nie 

maj adnych uzale nie , nie lecz  si  psychiatrycznie ani odwykowo, nie byli 

karani, a warunki materialne i mieszkaniowe s  odpowiednie dla zaspokojenia 

potrzeb dziecka lub dzieci, które zosta yby przez nich przysposobione23. Niektóre 

rodki adopcyjne oczekuj  okre lonego minimalnego sta u ma skiego24. 

Zapewne te  o rodki niepubliczne prowadzone przez podmioty zwi zane  

z organizacjami religijnymi przywi zuj  wag  do wiatopogl du i zaanga owania 

religijnego kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

Spotkania indywidualne, diagnoza pedagogiczna i psychologiczna, wywiad 

adopcyjny 

Przebieg spotka , sposób przeprowadzania wywiadu adopcyjnego oraz wykonania 

diagnozy pedagogicznej i psychologicznej nie zosta  normatywnie uregulowany. 

Jednak e, aby zagwarantowa  zgromadzenie koniecznych informacji o kandydatach 

na rodziców adopcyjnych, Minister Pracy i Polityki Spo ecznej przedstawi  wzór 

kwestionariusza wywiadu adopcyjnego, który stanowi za cznik nr 1 do 

rozporz dzenia tego  Ministra z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru 

kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka25. Rozporz dzenie 

zosta o wydane na podstawie art. 175 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

                                            
23 Op. cit., s. 12. 
24 Przyk adowo w sprawie prowadzonej przez S d Rejonowy w Sosnowcu, IV Nsm 863/13 z informacji 
udzielonej przez wnioskodawczyni  kuratorowi wynika o, e publiczny O rodek Adopcyjny  
w Sosnowcu nie rozpatruje wniosków kandydatów na rodziców adopcyjnych, je eli ich sta  ma ski 
jest krótszy od 5 lat. 
25 Dz. U. nr 292, poz. 1721. 
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zast pczej, a cel przygotowania wzoru kwestionariusza, który Minister mia  mie  „na 

uwadze” zosta  sformu owany, jako maj cy s  „sprawnemu i rzetelnemu 

przeprowadzeniu procedury przysposobienia”. 

W kwestionariuszu nale y przedstawi  obligatoryjnie: po pierwsze dane osobowe 

kandydatów na rodziców adopcyjnych uwzgl dniaj ce imiona, nazwiska, 

obywatelstwo, stan cywilny, wykszta cenie, zawód, miejsce pracy i adres miejsca 

zamieszkania, po drugie warunki materialno-bytowe z uwzgl dnieniem róde  

dochodów kandydatów (udokumentowanych na podstawie zeznania podatkowego), 

warunki mieszkaniowe z wykazaniem metra u, liczby pomieszcze , liczby osób 

wspólnie zamieszkuj cych, (z podaniem stosunku pokrewie stwa z kandydatami na 

przysposabiaj cych, o ile taki wyst puje), po trzecie informacje o aktualnym stanie 

zdrowia oraz o przebytych chorobach (w tym przewlek ych), operacjach, leczeniu 

specjalistycznym. Czwarty punkt kwestionariusza mo e zawiera  informacje, które 

sami kandydaci zechcieli poda , zapewne w prze wiadczeniu, e s  istotne 

zwa ywszy na zamierzone przysposobienie. Przedstawione elementy 

kwestionariusza ko cz  w asnor czne podpisy kandydatów na rodziców adopcyjnych 

ze wskazaniem daty ich z enia. Kolejnym punktem kwestionariusza jest opinia  

i wnioski osoby przeprowadzaj cej wywiad. 

Celem omawianego etapu „procedury adopcyjnej” jest pog bienie wiedzy  

o kandydatach i weryfikacja udzielonych przez nich informacji. Mo na wnosi , e gdy 

na tym etapie ocena kandydatów jest negatywna, o rodek prowadz cy spraw  

powinien odmówi  dalszej wspó pracy z nimi. O ile tak si  stanie, a kandydaci nie 

podzielaj  niekorzystnej dla siebie opinii, prawdopodobnie zg aszaj  si  do innej 

placówki bogatsi o przebyte do wiadczenia i wiadomi, co zrobi , by zaprezentowa  

si  w korzystniejszym wietle, ewentualnie ponawiaj  jeszcze starania w tej samej 

placówce, zapewne przedstawiaj c nowe informacje. Nie mo na jednak wykluczy , 

e niektóre z osób ocenionych negatywnie jako kandydaci na przysposabiaj cych nie 

rezygnuj  ze swych planów i podejmuj  dzia ania maj ce doprowadzi  do 

przysposobienia dziecka bez po rednictwa o rodka adopcyjnego. 

Pozytywna ocena kandydatów po dwóch pierwszych etapach post powania 

przygotowawczego prowadzi do zakwalifikowania ich do udzia u w szkoleniu dla 

kandydatów do przysposobienia dziecka. 
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Szkolenie 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. posiadanie za wiadczenia o uko czeniu szkolenia 

zorganizowanego przez o rodek adopcyjny, zgodnie z wymaganiami 

sformu owanymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej, sta o si  jednym z wymaga  charakteryzuj cych czynn  zdolno  

do przysposobienia (art. 1141 § 1 k.r.o. w brzmieniu nadanym powo an  ustaw ). 

Zakres programowy szkolenia okre lony zosta  w rozporz dzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Spo ecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do 

przysposobienia26, wydanym na podstawie art. 172 ust. 3 i 4 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zast pczej. Szkolenie nie mo e trwa  krócej ni  35 godzin 

dydaktycznych, z tym e na warsztaty z zakresu wzmacniania prawid owej motywacji 

kandydatów do przysposobienia dziecka w ka dym programie nale y po wi ci  nie 

mniej ni  5 godzin dydaktycznych. Mo e trwa  jednak znacznie d ej ni  

normatywnie okre lone minimum. Nie jest regulowana organizacja szkolenia. Nawet 

je eli w danym przypadku liczba godzin dydaktycznych ogranicza si  do minimum, to 

zaj cia mog  odbywa  si  w sposób skoncentrowany w krótkim odcinku czasu, albo 

mog  by  roz one w czasie na kilka miesi cy (nawet do 9 miesi cy, jako e taki 

okres trwa ci a, b ca swoistym okresem na przygotowanie do rodzicielstwa). 

Program szkolenia przedstawiony przez o rodek adopcyjny zatwierdza minister 

ciwy do spraw rodziny (aktualnie jest nim Minister Pracy i Polityki Spo ecznej) na 

okresy pi cioletnie. Szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych jest 

bezp atne. 

Zgodnie z § 2 ust. 1 powo anego wy ej rozporz dzenia w ka dym programie 

szkolenia musz  zosta  zamieszczone nast puj ce bloki tematyczne: 

1. elementy prawa rodzinnego, w szczególno ci dotycz ce przysposobienia; 

2. warsztaty z zakresu wzmacniania prawid owej motywacji kandydatów do 

przysposobienia dziecka; 

                                            
26 Dz. U. nr 272, poz. 1610 
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3. zagadnienia prze ywania i radzenia sobie ze strat  w kontek cie niemo no ci 

posiadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka; 

4. problemy dotycz ce rozwoju dziecka wychowywanego poza rodzin  

naturaln , w tym wp ywu przebiegu okresu ycia p odowego, sytuacji 

kryzysowych i wyst powania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój 

dziecka; 

5. podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach 

sygnalizuj cych choroby i post powaniu w takich przypadkach; 

6. metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka; 

7. podstawy piel gnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowl t; 

8. metody budowania poczucia w asnej warto ci u dziecka; 

9. zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami 

emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania; 

10. zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami 

rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespo em p odowym (FAS); 

11. zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepe nosprawnego; 

12. warsztaty umiej tno ci wychowawczych, z uwzgl dnieniem specyficznych 

potrzeb dzieci, w szczególno ci z uwagi na ich wiek; 

13. problematyk  roli wi zi emocjonalnych w rodzinie, kszta towania si  wi zi  

w rodzinach adopcyjnych oraz typów przywi zania i ich konsekwencji dla 

rozwoju dziecka; 

14. tematyk  z zakresu przygotowania dzieci w asnych do zmiany ich sytuacji 

rodzinnej w chwili przyj cia dziecka do rodziny; 

15. problematyk  jawno ci adopcji - prawdy o pochodzeniu dziecka; 

16. formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych. 

Programy szkoleniowe miewaj  oryginalny, autorski charakter wykorzystuj cy 

do wiadczenia poszczególnych o rodków adopcyjnych (przyk adowo „Dzie o pomocy 

dzieciom”, program zatwierdzony dla O rodka Adopcyjnego o takiej samej nazwie 

dzia aj cego w Krakowie, program „  najmniejszym” zatwierdzony dla 

Katolickiego O rodka Adopcyjnego w Warszawie, program „Bli ej dziecka” 

zatwierdzony dla Mazowieckiego Centrum Polityki Spo ecznej w Warszawie) albo 

bazuj  na programach zagranicznych przystosowanych do polskich potrzeb. 

Najpopularniejszym i najcz ciej stosowanym programem zagranicznym jest 
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program „PRIDE: Adopcja, szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych”27 

opracowany w USA. Zosta  przystosowany do polskich potrzeb przez Towarzystwo 

Nasz Dom w Warszawie, które w 1999 r. naby o licencj  umo liwiaj  stosowanie 

programu w Polsce28. 

Rodzaje programów (nazwy) szkole , obj te wykazem decyzji Ministra Pracy  

i Polityki Spo ecznej zatwierdzaj cych je na okres 5 lat z okresu od 1 stycznia 2012 r. 

do 4 listopada 2013 r. by y nast puj ce29: 

1. „Adopcja: WIEM”, 

2. „Adopcja- wi cej umiem wi cej mog ”, 

3. „Adres docelowy: Rodzina”, 

4. „Bli ej dziecka”, 

5. „Droga do adopcji”, 

6. „D.R.O.G.A. do rodzicielstwa30”, 

7. „Dziecko czeka”, 

8. „Dzie o pomocy dzieciom”, 

9. „Fundament wi zi”,  

10. „Moje dziecko”, 

11. „Lec  bociany”, 

12. „Kochania godne”, 

13. „Kujawsko – Pomorski program szkoleniowy kandydatów do przysposobienia 

dziecka”, 

                                            
27 PRIDE to skrót od “Parental Resources for Information, Development and Education". Prawa 
autorskie do tego programu posiada Illinois Department of Children and Family Services, University of 
Illinois oraz Children Welfare League of America (CWLA). Program powsta  w USA w wyniku 
wieloletnich bada  praktycznych prowadzonych we wspó pracy z kilkudziesi cioma o rodkami rodzin 
zast pczych. W Europie jest stosowany, mi dzy innymi, w krajach Beneluksu, pa stwach 
skandynawskich, na W grzech i w Estonii. Odmian  programu PRIDE jest brytyjski model szkole , 
który w Polsce funkcjonuje pod nazw  "RODZINA". 
28 T. Polkowski, Program PRIDE w Polsce po dziesi ciu latach czyli jak przygotowa  rodziny 
zast pcze i adopcyjne, tekst by  dost pny na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom, 
http://www.towarzystwonaszdom.pl w dniu 1 wrze nia 2014 r. 
29 Wykaz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej pod adresem 
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7650/9/1/wykaz%20przysposobienie%202
012%20-%202013.docx. by  dost pny w dniu 11 wrze nia 2014 r. Zosta a zachowana pisownia 
(przyk adowo u ycie wielkich liter), bowiem zapewne autorzy programu pragn li tak e w graficznej 
formie po  nacisk na istot  programu. 
30 Program autorski opracowany w O rodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjació  Dzieci w Warszawie. 
Skrót „D.R.O.G.A.” powsta  od s ów: „Duma, Rado , Odpowiedzialno , Godno , Adopcja”. 
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14. „PRIDE: Adopcja, szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych31”, 

15. „Program szkoleniowy dla kandydatów na rodziców adopcyjnych32”, 

16. „Ramowy program szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych”, 

17. „Rodzina”, 

18. „S  NAJMNIEJSZYM”, 

19. „Szko a Rodziców Adopcyjnych” 

20. „Szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych”, 

21. „Twój Przysz y Dom”, 

22. „Wspólna szansa”, 

23. „Zrozumie  i wychowa  dziecko”. 

Niektóre programy, o takim samym tytule, przedstawia o kilka o rodków. Powo any 

wykaz obejmowa  29 decyzji zatwierdzaj cych programy szkolenia. 

Celem szkolenia, poza przekazaniem wiedzy z dziedzin wymienionych w powo anym 

wy ej rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 9 grudnia 2011 r., 

jest tak e umo liwienie zainteresowanym osobom ponownego przemy lenia decyzji  

o przysposobieniu, w wietle nowych informacji, które uzyskali podczas wyk adów 

 i warsztatów. Zwykle bowiem ich wyobra enia o dziecku, które prawdopodobnie 

przysposobi , oraz o procesie jego wychowywania nie uwzgl dniaj  w pe ni 

problemów, jakie zapewne stan  si  ich udzia em. Historia rodzinna dzieci 

kandyduj cych do przysposobienia zwykle jest trudna. W wi kszo ci do wiadczy y 

odrzucenia ju  na etapie ycia p odowego, maj  problemy rozwojowe, emocjonalne, 

a wiele z nich tak e mo e przejawia  zaburzenia zachowania. Szkolenie powinno 

pomóc w kszta towaniu prawid owych postaw wychowawczych i innych kompetencji 

rodzicielskich kandydatów, umiej tno ci rozpoznawania potrzeb dziecka, budowania 

u niego poczucia w asnej warto ci. 

                                            
31 Program „PRIDE” zosta  zatwierdzony, jako program Towarzystwa „Nasz Dom” z Warszawy.  
Z badania wynika o, e ró ne o rodki adopcyjne organizowa y szkolenia, które prowadzili „trenerzy” 
uprawnieni przez Towarzystwo „Nasz Dom” do realizacji programu. 
32 Takiego tytu u przedstawionego programu u  przyk adowo Warmi sko Mazurski O rodek 
Adopcyjny w Olsztynie i Urz d Marsza kowski Województwa Lubuskiego. 
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Ocena ko cowa 

Ocena ko cowa kandydatów na rodziców adopcyjnych zawiera opini  kwalifikacyjn . 

Wed ug powo ywanego informatora MPiPS dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka „Adopcja drog  do rodzicielstwa”: „Celem tej oceny jest dok adne okre lenie 

potencja u kandydatów na rodziców oraz upewnienie si , e stworz  oni dla dziecka 

bezpieczn , akceptuj , kochaj  i m dr  rodzin ”33. 

Ocena ko cowa jest formu owana z uwzgl dnieniem motywacji do przysposobienia, 

oczekiwa  w stosunku do osoby dziecka, stosunku kandydatów do jawno ci 

przysposobienia, przewidywanego sposobu sprawowania pieczy nad dzieckiem, 

które mia oby by  przysposobione. Opiniuj cy uwzgl dniaj  indywidualn  histori  

ycia ka dego z kandydatów na rodzica adopcyjnego. Gdy na przysposobienie 

oczekuj  ma onkowie, co ma miejsce w przewa aj cej liczbie przypadków, ocena 

uwzgl dnia  powinna tak e rozwój relacji mi dzy nimi i jako  wi zi ma skiej. 

Dobór stron 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych we wcze niejszych etapach post powania 

przygotowawczego przedstawili swoje oczekiwania co do przysz ego dziecka (zakres 

oczekiwa  bywa zró nicowany, niektórzy kandydaci s  gotowi przysposobi  ka de 

dziecko, o ile nie przekroczy wskazanej granicy wieku, inni precyzuj  szczegó owo 

oczekiwania co do p ci, wieku, stanu zdrowia, stanu rozwoju, ewentualnych deficytów 

rozwojowych, wad i chorób, które byliby gotowi zaakceptowa  czy historii rodziny 

dziecka itp.). Oczekiwania s  w miar  mo liwo ci uwzgl dniane, jednak e 

pierwszoplanowe znaczenie ma zbadanie, którzy kandydaci na rodziców 

adopcyjnych b  w stanie najlepiej zaspokoi  potrzeby dok adnie okre lonego 

dziecka oczekuj cego na przysposobienie. 

rodek adopcyjny, po wytypowaniu spo ród oczekuj cych kandydatów na rodziców 

adopcyjnych okre lonych osób, jako mog cych zaspokoi  potrzeby okre lonego 

                                            
33 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Adopcja drog  do rodzicielstwa, Warszawa 2013, s.14. 
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dziecka, przedstawia im informacje o rozwoju, stanie zdrowia, sytuacji prawnej, 

sytuacji rodzinnej tego dziecka, jednak e bez jego udzia u. Dopiero, gdy propozycja 

uzyska wst pn  akceptacj  kandydatów na rodziców zostaje zorganizowane 

pierwsze spotkanie z dzieckiem. Odbywa si  zwykle w miejscu pobytu dziecka 

(kandydaci odwiedzaj  dziecko). Gdy podczas pierwszego spotkania kandydatów na 

rodziców adopcyjnych z dzieckiem nast pi wzajemna akceptacja, spotkania mog  

by  ponawiane. 

Okres wzajemnej „obserwacji” wst pnie dobranych stron przysposobienia nie jest 

okre lony i zale y od okoliczno ci danego przypadku. Gdy nie ma w tpliwo ci, e 

nast pi a wzajemna akceptacja, nast puje kolejny etap przes dowego 

przygotowania przysposobienia, którym jest pomoc w sformu owaniu wniosku do 

du o przysposobienie wskazanego dziecka, jego uzasadnienia i nale ytym 

przygotowaniu za czników, którymi s  dokumenty zgromadzone w trakcie 

opisanego post powania przygotowuj cego do adopcji. 

3. Specyfika doboru stron przysposobienia powoduj cego przeniesienie 
miejsca zamieszkania dziecka w Polsce na miejsce zamieszkania za granic  

Opisana w poprzednim punkcie „procedura” dzia ania o rodków adopcyjnych nie ma 

zastosowania do przysposobie  ma oletnich mieszkaj cych w Polsce przez osoby  

z zagranicy. Je eli przysposobienie ma spowodowa  zmian  miejsca zamieszkania 

dziecka w Polsce na miejsce zamieszkania za granic  obowi zuje zasada, i  mo e 

to nast pi , gdy tylko w ten sposób mo na zapewni  przysposabianemu odpowiednie 

zast pcze rodowisko rodzinne (art. 1142 § 1 k.r.o.), z wyj tkami dotycz cymi 

krewnych i powinowatych dziecka z zagranicy oraz czenia z dzieckiem 

przysposobionym wcze niej przez osob  mieszkaj  za granic  jego rodze stwa  

z Polski wskutek kolejnej „adopcji zagranicznej” (art. 1142 § 2 k.r.o.). 

Powy sz  zasad  powtórzono w art. 167 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej w bardzo zbli onym sformu owaniu. Przepis ten nie mówi jednak 

ogólnie o „odpowiednim zast pczym rodowisku rodzinnym” w Polsce, ale  

o konieczno ci „wyczerpania wszystkich mo liwo ci znalezienia kandydata do 

przysposobienia tego dziecka na terenie kraju”, chyba e mi dzy przysposabiaj cym 
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a przysposabianym dzieckiem istnieje stosunek pokrewie stwa lub powinowactwa 

albo gdy przysposabiaj cy ju  przysposobi  siostr  lub brata przysposabianego 

dziecka. W ten sposób ustawodawca da  wyraz prze wiadczeniu, e je eli 

odpowiednie zast pcze rodowisko rodzinne dla danego dziecka mo na uzyska  

wskutek jego przysposobienia, to nale y do  wszelkich stara , aby dziecko 

zosta o przysposobione. Nie ma wi c – przed zakwalifikowaniem go do 

przysposobienia mi dzynarodowego – potrzeby poszukiwania alternatywnych wobec 

przysposobienia form zast pczego rodowiska rodzinnego (rodziny zast pczej, 

ewentualnie rodzinnego domu dziecka). 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej formu uje dok adne (w art. 

164 ust. 3 – 8) dyspozycje co do etapów poszukiwania dla dziecka kandydatów na 

rodziców adopcyjnych, wskazuj c w jakich terminach powinny zosta  zrealizowane 

przed zakwalifikowaniem dziecka jako kandydata do „adopcji zagranicznej”34. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej formu uje tak e w art. 168 

podstawowe zasady wspó pracy mi dzynarodowej w zakresie przysposobienia. 

Stanowi, e minister w ciwy do spraw rodziny wspó pracuje z organami centralnymi 

innych pa stw, licencjonowanymi przez rz dy tych pa stw organizacjami (o rodkami 

adopcyjnymi) lub wyznacza o rodki adopcyjne upowa nione do tej wspó pracy.  

W Polsce, zgodnie z art. 168 ust 2 powo anej ustawy, czynno ci zwi zane  

z przygotowaniami do przysposobienia mi dzynarodowego mog  wykonywa  

wy cznie o rodki adopcyjne upowa nione do wspó pracy z organami centralnymi 

                                            
34 W okresie, którego dotyczy o badanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o sytuacji 
prawnej umo liwiaj cej przysposobienie dziecka o rodek adopcyjny dokonuje kwalifikacji dziecka do 
przysposobienia oraz, w przypadku niepozyskania kandydata do przysposobienia tego dziecka, 
przesy a j  wraz z kart  dziecka oraz dost pn  dokumentacj  medyczn  i psychologiczn  dotycz  
dziecka do o rodka adopcyjnego prowadz cego wojewódzki bank danych. O rodek adopcyjny 
prowadz cy wojewódzki bank danych, w terminie 3 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których 
mowa, przekazuje te dokumenty do o rodków adopcyjnych na terenie województwa oraz do o rodków 
adopcyjnych prowadz cych wojewódzkie banki danych w pozosta ych województwach celem 
poszukiwania dla dziecka rodziny przysposabiaj cej. W przypadku nieznalezienia przez wskazane 
podmioty kandydata do przysposobienia dziecka w terminie 45 dni, o rodek adopcyjny prowadz cy 
wojewódzki bank danych przekazuje w terminie 3 dni kwalifikacj  dziecka oraz kart  dziecka wraz  
z dost pn  dokumentacj  medyczn  i psychologiczn  dotycz  dziecka do o rodka adopcyjnego 
prowadz cego centralny bank danych. O rodek adopcyjny prowadz cy centralny bank danych 
(Wojewódzki O rodek Adopcyjny w Warszawie) w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwalifikacji 
dziecka oraz karty dziecka wraz z dost pn  dokumentacj  kwalifikuje dziecko do przysposobienia 
mi dzynarodowego. 
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innych pa stw w ciwymi, wg ich prawa, w sprawach dotycz cych adopcji 

mi dzynarodowej oraz z zagranicznymi organizacjami lub o rodkami adopcyjnymi 

upowa nionymi (licencjonowanymi) do takich dzia  przez rz dy swoich pa stw.  

Te w nie o rodki, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej, przekazuj  informacj  o dziecku zakwalifikowanym  

do przysposobienia mi dzynarodowego pe nomocnikom organizacji lub o rodków 

adopcyjnych licencjonowanych przez rz dy innych pa stw, w oczekiwaniu  

na wskazanie przez nie ewentualnych kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

Rozwi zania te, cho  maj  charakter ogólny i szeroki zakres zastosowania, 

pozostaj  w zwi zku ze stanem prawnym poprzedzaj cym wej cie w ycie ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej, wynikaj cym z faktu ratyfikacji 

przez Rzeczpospolit  Polsk  Konwencji haskiej o ochronie dzieci i wspó pracy  

w dziedzinie przysposobienia mi dzynarodowego z 29 maja 1993 r.35 W praktyce 

wszystkie lub prawie wszystkie przysposobienia mi dzynarodowe orzekane w Polsce 

odbywaj  si  zgodnie z wymienion  konwencj . 

Konwencja, o której mowa, s y przestrzeganiu zasady subsydiarnej roli 

przysposobie  mi dzynarodowych i nale ycie zabezpiecza sytuacj  dziecka po 

wyje dzie z kraju. 

Dobór stron zamierzonego przysposobienia opisany w Konwencji o ochronie dzieci  

i wspó pracy w dziedzinie przysposobienia mi dzynarodowego polega na wspó pracy 

organów centralnych pa stw, w których miejsce zwyk ego pobytu ma dziecko 

(pa stwo to Konwencja nazywa pa stwem pochodzenia – l`Etat d`origine, the State 

of origin) oraz osoba pragn ca dokona  przysposobienia (pa stwo to Konwencja 

nazywa pa stwem przyjmuj cym – l`Etat d`accueil, the receiving State). 

Osoba pragn ca przysposobi  dziecko zamieszka e w innym pa stwie, które 

ratyfikowa o Konwencj , powinna zwróci  si  w tym celu do organu centralnego  

w pa stwie swego zwyk ego pobytu – art. 14 Konwencji. Organ centralny tego 

pa stwa (pa stwa przyjmuj cego), dzia aj c bezpo rednio lub za po rednictwem 

adz publicznych lub innych instytucji, w ciwie upowa nionych do podejmowania 

                                            
35 Dz. U. z 2000 r., nr 39, poz. 448 z pó niejszymi zmianami. 
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okre lonych czynno ci, ma obowi zek poczynienia ustale  pozwalaj cych na 

stwierdzenie, e kandydat (ma onkowie – kandydaci) na rodzica adopcyjnego 

(rodziców adopcyjnych) ma czynn  zdolno  do przysposobienia, zgodnie z prawem 

tego pa stwa, oraz ma w ciwe kwalifikacje do przysposobienia dziecka lub dzieci,  

o okre lonych cechach (sytuacji yciowej). Efektem stosownych czynno ci i bada  

dotycz cych kandydata na przysposabiaj cego jest sporz dzenie sprawozdania 

zawieraj cego informacje o jego to samo ci, sytuacji osobistej, rodzinnej, 

zdrowotnej, rodowisku spo ecznym, motywacji ubiegania si  o przysposobienie,  

a tak e wskazuj cego cechy charakterystyczne dziecka, któremu kandydat by by  

w stanie zapewni  w ciwe wychowanie (art. 15 ust. 1). Sprawozdanie to jest 

przesy ane do organu centralnego pa stwa, w którym zamieszkuje dziecko b ce 

potencjalnym kandydatem do przysposobienia. Organ centralny pa stwa 

pochodzenia, po rozwa eniu informacji dotycz cych kandydata na rodzica 

adopcyjnego i informacji o sytuacji dzieci oczekuj cych na przysposobienie, dokonuje 

wst pnego doboru stron przysposobienia mi dzynarodowego i przekazuje organowi 

centralnemu pa stwa przyjmuj cego sprawozdanie zawieraj ce komplet informacji  

o dziecku (dane dotycz ce to samo ci dziecka, jego pochodzenia, rodowiska 

spo ecznego, z którego si  wywodzi, sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia dziecka i jego 

rodziny oraz dane o szczególnych potrzebach dziecka, je eli takie wyst puj ), 

zgodzie uprawnionych osób (w tym dziecka) na przysposobienie mi dzynarodowe 

dziecka. Dane identyfikuj ce o rodzicach dziecka nie s  podawane lub s  podawane 

w taki sposób, jaki w pa stwie pochodzenia dziecka wynika z norm o tajemnicy 

przysposobienia (art. 16 ust. 2). 

Polskim organem centralnym jest Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej. 

Przekazuje ono o rodkom adopcyjnym wyznaczonym do wspó pracy 

mi dzynarodowej, tzn. publicznemu Wojewódzkiemu O rodkowi Adopcyjnemu  

w Warszawie, Krajowemu O rodkowi Adopcyjnemu Towarzystwa Przyjació  Dzieci 

oraz Katolickiemu O rodkowi Adopcyjnemu w Warszawie, traktowanym jako organy 

upowa nione36, nades ane przez organy centralne pa stw przyjmuj cych 

                                            
36 Zgodnie obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 11 pa dziernika 2013 r.  
w sprawie listy o rodków adopcyjnych upowa nionych do wspó pracy z organami centralnymi innych 
pa stw lub z licencjonowanymi przez rz dy innych pa stw organizacjami lub o rodkami adopcyjnymi. 
(Monitor Polski z 2013 r., poz. 850) s  to 1) Mazowieckie Centrum Polityki Spo ecznej, Wojewódzki 
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sprawozdania o osobach pragn cych przysposobi  dzieci z Polski, zaakceptowanych 

przez te organy jako kandydaci na rodziców adopcyjnych. 

Rola o rodków wyznaczonym do wspó pracy mi dzynarodowej, oraz o rodków 

adopcyjnych prowadz cych spraw  dziecka kandyduj cego do przysposobienia jest 

znaczna. Szczególne zadania ci  na o rodkach adopcyjnych odno nie do 

poszukiwania dla dziecka kandydatów na rodziców adopcyjnych w kraju, a o rodki 

upowa nione do wspó pracy mi dzynarodowej maj  przes dzaj  rol   

w faktycznym doborze stron, realizowan  we wspó pracy ze swymi „odpowiednikami” 

za granic  i ich przedstawicielami dzia aj cymi w Polsce. 

Przysposobienia, których orzeczenie powoduje przeniesienie dziecka z Polski za 

granic , z uwagi na specyfik  ich przygotowania nie mog  by  jednak zaliczone 

wprost do grupy przysposobie  przygotowanych przez o rodki adopcyjne. 

                                                                                                                                        
rodek Adopcyjny, 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1, 2) Krajowy O rodek Adopcyjny 

Towarzystwa Przyjació  Dzieci, 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie cie 6; 3) Katolicki 
rodek Adopcyjny, 04-357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196. 
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IV. Sposób doboru stron wnioskowanego przysposobienia 
w sprawach, w których orzeczenie o adopcji zapad o w IV 
kwartale 2013 r. 

1. Pomoc o rodków adopcyjnych 

1.1. Po rednictwo o rodków adopcyjnych w zbadanych sprawach 

W 239 (70,1 %) zbadanych sprawach w doborze stron przysposobienia 

po redniczy y o rodki adopcyjne, a co najmniej w 12 innych, mimo e nie 

po redniczy y w doborze stron, to go akceptowa y i udzieli y pomocy zwi zanej  

z przygotowaniem dokumentacji wniosku do s du37. W 162 sprawach (67,8 %) 

przysposobienie na etapie przes dowym by o przygotowane przez publiczne o rodki 

adopcyjne. 

Tabela: Po rednictwo o rodków adopcyjnych w doborze stron przysposobienia 

L.p Po rednictwo o rodków adopcyjnych w doborze stron przysposobienia Liczba % 

1. Sprawy, w których doboru stron dokona  publiczny o rodek adopcyjny 162 67,8 

2. Sprawy, w których doboru stron dokona  „ko cielny” o rodek adopcyjny 38 15,9 

3. Sprawy, w których doboru stron dokona  o rodek adopcyjny TPD 13 5,4 

4. Sprawy, w których doboru stron dokona  inny niepubl. o rodek adopcyjny 26 10,9 

5. Ogó em 239 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

W 77 sprawach strony zosta y dobrane przez o rodki niepubliczne (32,2 %). W ród 

rodków niepublicznych najwi cej spraw, blisko po ow  (38 – 49,3 %) przygotowa y 

                                            
37 Dotyczy o to g ównie spraw, w których wnioskodawcy sprawowali funkcj  rodziny zast pczej, ale 
postanowili przysposobi  wychowywane dziecko. 
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placówki „ko cielne”38. Udzia  spraw przygotowanych przez o rodki adopcyjne 

Towarzystwa Przyjació  Dzieci wynosi  16,9 %39, a dwukrotnie wi kszy by  udzia  

spraw prowadzonych przez inne o rodki niepubliczne, prowadzone przez 

poszczególne fundacje i stowarzyszenia. 

Tabela: Po rednictwo niepublicznych o rodków adopcyjnych w doborze stron 
przysposobienia 

L.p Po rednictwo niepublicznych o rodków adopcyjnych  Liczba % 

1. Sprawy, w których doboru stron dokona  „ko cielny” o rodek adopcyjny 38 49,3 

2. Sprawy, w których doboru stron dokona  o rodek adopcyjny TPD 13 16,9 

3. Sprawy, w których doboru stron dokona  inny niepubl. o rodek adopcyjny 26 33,8 

4. Ogó em 77 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Z uwagi na specyfik  post powania w przypadku przysposobie  powoduj cych 

przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka w Polsce na miejsce zamieszkania za 

granic  celowe wydaje si  odniesienie przedstawionych danych o po rednictwie 

rodków adopcyjnych w doborze stron tylko do grupy spraw „krajowych”, których  

w zbadanym zbiorze by o 297 (100 %). 

W sprawach „krajowych” po rednictwo o rodków adopcyjnych wynios o 80,5 %. 

rodki publiczne przygotowa y przysposobienia w 162 zbadanych sprawach, a wi c 

w 54,5 % przypadków „adopcji krajowych”. 

                                            
38 Wed ug informacji Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sosnowieckiej, dost pnej w dniu 11 wrze nia 
2014 r. pod adresem internetowym http://www.rodzina.sosnowiec.pl/osrodek adopcyjny/osrodki 
katolickie/ w Polsce dzia a 16 takich o rodków. 
39 Nale y odnotowa , i  aktualnie dzia a tylko 8 o rodków adopcyjnych TPD ( cznie z Krajowym 

rodkiem Adopcyjnym, który prowadzi przysposobienia mi dzynarodowe). Por. list  o rodków na 
stronie internetowej: http://www.warszawa.tpd.org.pl. 
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1.2. Pomoc o rodków adopcyjnych w gromadzeniu dokumentacji i sk adaniu 
wniosków o przysposobienie do s dów w zbadanych sprawach 

Art. 156 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej w kazuistyczny 

sposób wymienia zadania o rodka adopcyjnego. Cz  z nich dotyczy zbadania 

predyspozycji kandydatów do przysposobienia dziecka oraz przygotowania ich do 

pe nienia funkcji rodziców adopcyjnych. W szczególno ci chodzi o przeprowadzanie 

bada  pedagogicznych i psychologicznych kandydatów (art. 156 pkt. 6), 

przeprowadzanie analizy ich sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej  

i maj tkowej (co ustawa w pkt. 7 powo anego przepisu nazywa „wywiadem 

adopcyjnym”), a tak e o inne dzia ania diagnostyczno-konsultacyjne (pkt 8) dla 

kandydatów do przysposobienia dziecka i organizowanie szkole  (pkt 10). 

W art 156, pkt 11 zosta  na ony na o rodki adopcyjne obowi zek przygotowania 

dokumentów po wiadczaj cych posiadanie kwalifikacji odpowiednich do 

przysposobienia dziecka oraz odbycie stosownego szkolenia. W ustawie wskazano, 

e maj  to by  „ wiadectwa uko czenia szkolenia dla kandydatów do 

przysposobienia dziecka, opinie o ich kwalifikacjach osobistych oraz opinie 

kwalifikacyjne w sprawach dotycz cych umieszczania dzieci w rodzinie 

przysposabiaj cej”. Tylko wzór kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz karty 

dziecka jest ustalony w rozporz dzeniu ministra w ciwego do spraw rodziny, 

zgodnie z delegacj  zawart  w art. 175 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej. O ile w aktach sprawy o przysposobienie znajduj  si  te dwa 

dokumenty, to, w przewa aj cej liczbie przypadków, w formie stosownego druku 

wype nionego zgodnie z kolejnymi punktami wymienionymi we wzorach formularzy. 

Niekiedy zamiast kwestionariusza wywiadu adopcyjnego informacje o kandydatach 

na rodziców adopcyjnych s  wpisane w formularz przeznaczony dla kandydatów do 

pe nienia funkcji rodziny zast pczej, który jest bardziej szczegó owy od 

kwestionariusza wywiadu adopcyjnego. 

Sposób dokumentacji nabycia przez osoby kandyduj ce do przysposobienia dzieci  

w okresie wspó pracy z o rodkiem adopcyjnym okre lonych umiej tno ci, oraz 

posiadania cech osobistych i mo liwo ci oczekiwanych od rodziców adopcyjnych nie 

zosta  okre lony w formie wzoru. Dlatego zapewne stosowne dokumenty 

sporz dzane przez o rodki adopcyjne ró ni  si  nazw , form  graficzn ,  
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a cz ciowo tak e tre ci . Mo na te  zauwa  niekiedy istotne ró nice jako ciowe 

w przygotowaniu stosownych opinii (w szczególno ci psychologiczno-

pedagogicznych). Wszystkie zmierzaj  jednak do zawarcia informacji oczekiwanych 

w ustawie. Dlatego prawie we wszystkich sprawach dokumentacja dotyczy a tych 

samych kwestii, cho  poszczególne dane by y zawarte z dokumentach o ró ni cych 

si  tytu ach, a szczegó owo  informacji w dokumentach tak samo zatytu owanych 

nie by a jednakowa we wszystkich przypadkach. 

Formalne potwierdzenie, e kandydaci zostali zakwalifikowani przez okre lony 

rodek adopcyjny do pe nienia funkcji rodziny adopcyjnej w ogóle (a nie wobec 

oznaczonego dziecka) przybiera o najcz ciej form  dokumentu o tytule 

„za wiadczenie kwalifikacyjne”, albo „opinia o kwalifikacjach” lub „opinia 

kwalifikacyjna”. Tre  dokumentu z regu y by a syntetyczna i najcz ciej sprowadza a 

si  do informacji, e Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Adopcji dzia aj ca w danym 

rodku na posiedzeniu odbytym w okre lonej dacie dokona a stosownej kwalifikacji. 

W za wiadczeniu kwalifikacyjnym niekiedy podawano informacje, na jakich 

podstawach oceny kandydata zosta a podj ta decyzja, i  posiada czynn  zdolno  

do przysposobienia (przyk adowo wywiad adopcyjny, rozmowy, odbycie szkolenia 

indywidualnego lub wed ug okre lonego programu). 

W cz ci spraw dokument o nazwie „opinia kwalifikacyjna” nie by  jedynie 

za wiadczeniem o stanowisku Komisji Kwalifikacyjnej, ale przedstawia  

charakterystyk  osób zakwalifikowanych jako kandydaci do przysposobienia,  

a czasem by  zbiorem dokumentów. 

Przedstawienie wszystkich wariantów tre ci wymienionych dokumentów nie wydaje 

si  potrzebne. Jedynie tytu em ilustracji zostanie przedstawionych kilka przyk adów. 

Przyk ad pierwszy40 

Dokumenty zwi zane z charakterystyk  wnioskodawców przedstawione przez 

rodek to: 

                                            
40 Dokumentacja przedstawiona przez niepubliczny o rodek adopcyjny o nazwie „Chrze cija ski 

rodek Adopcyjny „Pro Familia”. 
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1. „Opinia o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia dziecka”. 

Dokument ten zosta  oznaczony numerem uwzgl dniaj cym pozycj   

w rejestrze osób kandyduj cych do przysposobienia. Rozpoczyna si  od 

stwierdzenia, e kandydaci posiadaj  pe  zdolno  do czynno ci prawnych, 

cechy osobiste uzasadniaj ce przekonanie, e b  nale ycie wywi zywa  si   

z obowi zków przysposabiaj cych, oraz odbyli szkolenie wymagane przez 

ustaw  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej. Po wymienieniu 

danych personalnych i adresu ma onków dokument stwierdza, e zostali 

zakwalifikowani w okre lonym dniu do pe nienia funkcji rodziny adopcyjnej przez 

komisj  kwalifikacyjn  do spraw adopcji o rodka b cego wystawc  dokumentu. 

Nast puj  podpisy 6 cz onków komisji z ich piecz ciami s bowymi. S  nimi 

dyrektor o rodka, 3 psychologów, 2 pedagogów. Na piecz ci jednego  

z psychologów znajduje si  informacja, i  jest on „specjalist  III stopnia do spraw 

wychowawczych”. Dokument zaopatrzony jest w piecz  o rodka adopcyjnego. 

2. „Opinia kwalifikacyjna w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie 

przysposabiaj cej” jest dokumentem podpisanym przez dyrektora o rodka, 

zaopatrzonym w piecz  o rodka adopcyjnego. Wymienia dane personalne  

i adres ma onków stwierdzaj c „otrzymali opini  kwalifikacyjn , która 

zawiera:1. opini  psychologiczno-pedagogiczn , 2. wywiad adopcyjny, 

3. wiadectwo uko czenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka”. Opinia psychologiczno-pedagogiczna, o obj to ci 1,5 strony 

maszynopisu, zawiera informacj , i  zosta a sporz dzona na podstawie: rozmów 

z ma onkami, dostarczonej przez nich dokumentacji, wywiadu adopcyjnego 

przeprowadzonego w miejscu ich zamieszkania, badania psychologicznego 

 i pedagogicznego, w tym testów „NEO-FFI, INTE, SZN-A, Kwestionariusz Oceny  

i Samooceny Rodzicielskiej”. Nast pnie w syntetycznej formie podano informacje 

o zawarciu ma stwa przed okre lon  liczb  lat, które kandydaci oceniaj  jako 

zwi zek „zgodny i szcz liwy”, o wykszta ceniu, zatrudnieniu, kontaktach  

z rodzin , przygotowaniu do rodzicielstwa adopcyjnego. O wynikach bada  

podano co nast puje: „u obojga przewa aj  ekstrawertywne cechy osobowo ci. 

 refleksyjni, wra liwi, dobrze funkcjonuj  spo ecznie. Postrzegaj  siebie jako 

osoby ugodowe bez cech neurotycznych (..)”. Opini  ko czy konkluzja,  

 „ca okszta t diagnozy i przygotowania do adopcji pozwala mie  nadziej ,  
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e (.kandydaci.) z odpowiedzialno ci  podejm  zadania rodziców adopcyjnych 

(..)”. Opini  podpisa y 2 osoby – pedagog i psycholog o rodka. 

3. Wype niony „Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego”. W cz ci „Opinia i wnioski 

osoby przeprowadzaj cej wywiad” zawarte s  g ównie informacje o sta u 

ma skim, wykszta ceniu, zatrudnieniu, stanie zdrowia, mieszkaniu, wysoko ci 

dochodów, preferencji co do wieku i p ci dziecka, o rodzicach ka dego  

z kandydatów (wiek, wykszta cenie, dochody, stan zdrowia) i ich aprobacie dla 

planu adopcji. Konkluzja oceny sprowadza si  do stwierdzenia o dobrych 

wzorcach spo ecznych i pozytywnej prognozie dla rodzicielstwa adopcyjnego. 

Wywiad sporz dzi  pedagog o rodka. 

4. „ wiadectwo uko czenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka” 

zawiera numer, dane personalne i adres kandydatów. Podano liczb  godzin 

szkolenia, nazw  programu, termin odbycia go, a na odwrocie 10 tematów zaj , 

liczb  godzin ka dego z nich, nazwiska wyk adowców i ich specjalizacj . 

Dokument jest opatrzony piecz ci  o rodka oraz piecz ci  i podpisem jego 

dyrektora. 

Przypadek drugi41 

Dokumenty zwi zane z charakterystyk  wnioskodawców przedstawione przez 

rodek to: 

1. „Opinia kwalifikacyjna” Dokument ten zosta  oznaczony numerem i dat  

Zawiera nast puj  tre : „Na podstawie art. 165 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zast pczej Wojewódzki O rodek Adopcyjna, Filia  

w (...) zakwalifikowa  pa stwa (dane personalne i adres) na rodzin  

adopcyjn . Kandydaci spe nili wymagania konieczne do przysposobienia 

dziecka i otrzymali opini  pozytywn . Komisja kwalifikacyjna w sk adzie 

(przewodnicz ca i 10 cz onków komisji – 5 pedagogów i 5 psychologów). 

Ocena kwalifikacyjna jest wa na przez okres 3 lat od uzyskania kwalifikacji”. 

                                            
41 Dokumentacja przedstawiona przez publiczny o rodek adopcyjny: Wojewódzki O rodek Adopcyjny. 
Filia w Sosnowcu. 
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Dokument o zacytowanej tre ci zaopatrzony jest w piecz  o rodka 

adopcyjnego, oraz podpis i piecz  jego kierownika. 

2. „Opinia o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia” jest 

dokumentem sk adaj cym si  z 3 stron maszynopisu, zaopatrzonym  

w piecz  o rodka adopcyjnego, oraz podpis i piecz  psychologa  

i kierownika o rodka. Nie jest podzielona na punkty. We wst pnej cz ci 

informuje, e kandydaci uko czyli szkolenie warsztatowe dla rodzin 

staraj cych si  o przysposobienie dziecka, a „procedura kwalifikacyjna obj a 

rozmowy i badanie pedagogiczne, rozmowy i badania psychologiczne, wywiad 

rodowiskowy w miejscu zamieszkania”. Po powy szej informacji nast puje 

opis wykszta cenia, zatrudnienia, mieszkania kandydatów i jego wyposa enia. 

Jest wzmianka o ich sta u ma skim i niepowodzeniu w zakresie prokreacji. 

Nast pnie okre lone s  postawy rodzicielskie kandydatów na podstawie 

Kwestionariusza dla Rodziców Marii Ziemskiej. Ocena jest korzystna dla 

obojga ma onków, z wyj tkiem wyst puj cej u obojga „nadmiernej 

koncentracji uczuciowej na dziecku i sk onno ci do przesadnej troskliwo ci.” 

Zasygnalizowano tak e, e u kandydata mo e wyst pi  tendencja do 

„zaznaczania przewagi nad dzieckiem”. W dalszym ci gu wywodów opinii 

zamieszczono informacj  o metodach badania psychologicznego, którymi 

by y: wywiad anamnestyczny, „Arkusz Samopoznania” Cattella, „Test 

Niedoko czonych Zda ” Rottera, Test „Drzewo” Kocha oraz „Test Piramid 

Barwnych”. Oko o pó  strony zajmuje opis cech kandydatki ustalonych za 

pomoc  wymienionych metod. Wskazano, mi dzy innymi, e jest ona osob   

„o przeci tnie dojrza ej i zintegrowanej osobowo ci (..). W obrazie jej 

osobowo ci obecne s  wska niki wiadcz ce o tendencji do depresyjno ci 

oraz nieco podwy szonym napi ciu intrapsychicznym, co (..) mo e wynika  ze 

sfrustrowanej potrzeby macierzy stwa (..)”. W dalszych wywodach o podobnej 

obj to ci przedstawiono cechy kandydata na ojca adopcyjnego. Oceniono,  

e „prezentuje poprawnie zintegrowan  osobowo  o przewadze cech 

introwertwnych, bez wska ników neurotyzmu (..). Wyniki testów projekcyjnych 

wskazuj  na podwy szon  chwiejno  emocjonaln  oraz pewn  

nierównowag  mi dzy pobudzeniem i t umieniem emocji. Z tego powodu jego 

reakcje mog  by  nieco pochopne i impulsywne”. Mimo dostrze enia 
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niedoskona ci po stronie obojga kandydatów ogólna ich ocena jest 

pozytywna. 

3. Wype niony „Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego” z uwag  ko cow   

o tre ci „Decyzja ma onków o adopcji jest dojrza a i przemy lana”. Tre  

wpisów do poszczególnych punktów kwestionariusza jest podobna do 

zawartej w dokumencie o takim tytule w pozosta ych sprawach. 

4. „ wiadectwo potwierdzaj ce uko czenie szkolenia warsztatowego dla 

kandydatów na rodziców adopcyjnych” zawiera numer, dane personalne 

Podano liczb  godzin szkolenia, nazw  programu, nr rejestracji programu 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, termin odbycia go, oraz 

informacj , e to wiadectwo nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji 

na rodzin  adopcyjn . Na odwrocie wymieniono 8 tematów zaj , liczb  

godzin ka dego z nich. tam te  znajduj  si  nazwiska „trenerów” (pedagoga  

i psychologa), ich podpisy i piecz cie. Dokument jest tak e opatrzony 

piecz ci  o rodka oraz piecz ci  i podpisem jego dyrektora. 

Przyk ad trzeci42 

Dokumenty zwi zane z charakterystyk  wnioskodawców przedstawione przez 

rodek to: 

1. „Za wiadczenie kwalifikacyjne” Dokument zaopatrzony w piecz  o rodka 

adopcyjnego i 4 nieczytelne w asnor czne podpisy osób, których dane 

 i stanowiska s bowe nie zosta y podane, stwierdza, e wymienione w nim 

osoby zosta y zakwalifikowane na kandydatów na rodziców adopcyjnych  

w okre lonym dniu. Zawiera tak e informacj , e w podanej dacie 

przeprowadzono wywiad. 

2. „Opinia o kwalifikacjach osobistych kandydatów na rodziców adopcyjnych” jest 

dokumentem sk adaj cym si  z 4 stron maszynopisu. Zawarte w nim 

informacje i oceny zosta y uj te w formie punktów o nast puj cych tytu ach: 

                                            
42 Dokumentacja przedstawiona przez publiczny o rodek adopcyjny: Wojewódzki O rodek Adopcyjny. 
Filia w Bielsku-Bia ej. 
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1. Dom rodzinny, jako punkt wyj cia – charakterystyka rodzin pochodzenia. 

2. Rys osobowo ciowy ma onków (w tek cie tej cz ci opinii znajduje si  

stwierdzenie, e zastosowano „metody kwestionariuszowe, ale nie podano 

jakie). 3. Charakterystyka relacji ma skich”. W tym punkcie opinii zosta a 

przedstawiona historia zwi zku oraz zamieszczono wzajemn  ocen  ka dego 

z ma onków. M  wskaza  na zalety i cechy ony, ona w analogiczny 

sposób scharakteryzowa a m a. Wzajemna ocena eksponuje zalety i cechy 

wspó ma onka cenione przez drugiego z nich. 4. Plany adopcyjne – opisano 

drog  do podj cia decyzji o przysposobieniu dziecka. Opini  ko czy punkt 

zatytu owany „podsumowanie”, w którym w charakterze konkluzji zawarta jest 

aprobuj ca ocena ma onków, jako kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

3. „Opinia kwalifikacyjna” – to kolejny dokument o obj to ci jednej strony 

zawieraj cy potwierdzenie, i  wymienione w nim osoby (ma onkowie) 

posiadaj  pe  zdolno  do czynno ci prawnych, a ich cechy osobiste 

uzasadniaj  przekonanie, e b  nale ycie wywi zywa  si  z obowi zków 

przysposabiaj cych, przeszli „procedura. adopcyjn ”, oraz odbyli szkolenie 

 i uzyskali pozytywn  opini  Komisji Wojewódzkiego O rodka Adopcyjnego. 

4. Wype niony „Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego”. Ma tre  standardow , 

podobn  do dokumentów o takim tytule w pozosta ych sprawach. 

5. „ wiadectwo potwierdzaj ce uko czenie szkolenia dla kandydatów na 

rodziców adopcyjnych” zawiera dane personalne obojga ma onków, liczb  

godzin szkolenia, nazw  programu, nr rejestracji programu przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Spo ecznej, wymiar szkolenia, termin jego odbycia. 

Przyk ad czwarty43 

W sprawie wnioskodawcy ubiegali si  o przysposobienie brata dziecka, które 

przysposobili uprzednio przechodz c przygotowanie do przysposobienia w o rodku 

                                            
43 Dokumentacja przedstawiona przez publiczny o rodek adopcyjny: Regionalny O rodek Polityki 
Spo ecznej w Poznaniu, Wielkopolski O rodek Adopcyjny w Poznaniu, uwzgl dniaj ca „Kart  
Kwalifikacyjn ” wystawion  przez O rodek Adopcyjno-Opieku czy w Poznaniu w 2011 r. 
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adopcyjnym 2 lata wcze niej. O rodek adopcyjny przedstawi  ni ej wymienione 

dokumenty dotycz ce wnioskodawców. 

1. „Karta kwalifikacyjna” Dokument z dnia 15 lutego 2011 r. Po wymienieniu 

imion, nazwisk i adresu ma onków znajduje si  stwierdzenie, e zostali 

zakwalifikowania Przez Komisj  Kwalifikacyjn  do spraw Adopcji, dzia aj  

przy wskazanym o rodku, na podstawie zebranych dokumentów, 

rodowiskowego wywiadu rodzinnego i rozmów psychologiczno-

pedagogicznych, na rodzin  adopcyjn . Dalej znajduj  si  podpisy  

6 cz onków komisji, wzbogacone o piecz cie 3 z nich i piecz  dyrektora 

rodka. Dokument zawiera adnotacj , e jest wa ny przez 2 lata od daty 

wystawienia, a tak e e jest wa ny wy cznie z opini  psychologiczno-

pedagogiczn , a po up ywie terminu wymaga aktualizacji przez zespó  

pracowników O rodka Adopcyjno-Opieku czego. 

2. „Za cznik do Karty Kwalifikacyjnej” jest dokumentem sporz dzonym w dniu  

3 pa dziernika 2013 r. przez inny o rodek adopcyjny ni  wystawca Karty 

Kwalifikacyjnej. Zawiera stwierdzenie, e zespó  o rodka w oparciu  

o uaktualnione dokumenty i rozmow  z kandydatami podtrzyma  kwalifikacj  

na rodzin  adopcyjn  osób wymienionych w Karcie. Dokument ten podpisa y 

trzy osoby: pedagog – koordynator, pedagog i psycholog, co potwierdzaj  ich 

piecz cie. 

3. „Opinia dotycz ca ma onków (dane personalne) – kandydatów na rodzin  

adopcyjn ”. Ta opinia (licz ca 3 i 1/2 strony maszynopisu) nie ma 

dodatkowego oznaczenia (tzn. nie ma w tytule s owa „kwalifikacyjna” ani  

„o kwalifikacjach”, ani „psychologiczno-pedagogiczna”). Zawiera 3 podtytu y: 

sytuacja rodzinna, rodzina pochodzenia, problematyka adopcji. Ostatni punkt 

ko czy si  wymienieniem oczekiwa  ma onków co do dziecka, które chcieliby 

przysposobi  (stwierdza, e ma onkowie nie wskazuj  p ci dziecka, ale chc  

aby liczy o nie wi cej ni  dwa lata, a jego rozwój by  odpowiedni do wieku. S  

sk onni zaakceptowa  „pewne trudno ci zdrowotne i rozwojowe”, bez 

sprecyzowania co powy sze stwierdzenie ma oznacza ). 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 40

4. Wype niony „Kwestionariusz rodzinnego wywiadu rodowiskowego” na druku 

przewidzianym dla osób zg aszaj cych gotowo  pe nienia funkcji rodziny 

zast pczej z zaznaczeniem, e chodzi o rodzin  adopcyjn . Dokument ten 

stanowi uwierzytelnion  kserokopi  orygina u wype nionego 15 listopada 

2010 r. Nie ma dodatkowego dokumentu wskazuj cego na zmian  stanu 

faktycznego pomi dzy sporz dzeniem wywiadu a dniem przygotowania 

dokumentacji do przysposobienia kolejnego dziecka. 

5. „Za wiadczenie o uko czeniu szkolenia dla kandydatów na rodzin  

adopcyjn ” zawiera dane personalne obojga ma onków, liczb  godzin 

szkolenia, nazw  programu, nr rejestracji programu przez Ministerstwo Pracy 

 i Polityki Spo ecznej, wymiar szkolenia, termin odbycia go. Jest to kserokopia 

dokumentu z 2010 r. 

Przyk ad pi ty44 

W sprawie chodzi o o po czenie wskutek przysposobienia rodze stwa, 

Wnioskodawcy w badanej sprawie uprzednio przysposobili brata dziecka, o którego 

przysposobienie aktualnie si  ubiegali. O rodek adopcyjny przedstawi  ni ej 

wymienione dokumenty dotycz ce wnioskodawców. 

1. „Opinia Kwalifikacyjna”. Dokument o wymienionym tytule ma tre  

nast puj : wymienia nazwiska ma onków ubiegaj cych si   

o przysposobienie, z datami ich urodzenia i adresem, a nast pnie stwierdza, 

e uznaje, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 11 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast pczej, na podstawie zebranej dokumentacji, opinii 

psychologicznej i wywiadu adopcyjnego, e kandydaci spe nili wszelkie 

wymogi formalne, a ich osobiste kwalifikacje pozwalaj  przypuszcza , i  b  

prawid owo wywi zywa  si  z obowi zków rodziców adopcyjnych, zgodnie  

z dobrem umieszczonego u nich dziecka. W ostatnim zdaniu tej „opinii” 

znajduje si  wzmianka o czeniu rodze stwa. Dokument jest podpisany przez 

                                            
44 Dokumentacja przedstawiona przez publiczny o rodek adopcyjny: Regionalny O rodek Polityki 
Spo ecznej w Zielonej Górze. 
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Kierownika O rodka Adopcyjnego i zaopatrzony w piecz  o rodka i w 

piecz  jego kierownika. 

2. „Opinia psychologiczna” licz ca pó torej strony maszynopisu, z piecz ci   

i podpisem psychologa, „g ównego specjalisty”, zosta a sporz dzona  

„w oparciu o pog biony wywiad psychologiczny oraz jednorazowe badanie 

diagnostyczne”. Nie wskazano wg jakich kryteriów (za pomoc  jakich 

narz dzi) wykonano wymienione „badanie diagnostyczne”. W opinii 

wypowiedziane s  generalnie pozytywne oceny osobowo ci i postaw 

rodzicielskich ka dego z kandydatów. Nie mniej odno nie do kandydatki 

znalaz o si  stwierdzenie, i  osi gn a „znacznie podwy szony wynik mierz cy 

poziom histerii, co mo e wskazywa  na wyst powanie sk onno ci do 

wypierania istotnych przyczyn trudno ci emocjonalnych, s aby wgl d – 

tendencj  do somatyzacji”. Mimo licznych pozytywnych ocen dotycz cych 

kandydata w opinii stwierdzono, e „charakteryzuje si  niskim poziomem 

kompetencji spo ecznych, a w szczególno ci przeci tnie radzi sobie  

w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego, le funkcjonuje  

w sytuacjach ekspozycji spo ecznej, nie potrafi by  asertywny”. Opini  ko czy 

konkluzja, i  osoba badaj ca nie stwierdzi a u obojga ma onków „oznak 

zaburze  osobowo ciowych, niedostosowania spo ecznego czy niedorozwoju 

umys owego”. 

3. „Opinia o kwalifikacjach osobistych kandydatów na rodziców adopcyjnych”, 

sporz dzona przez pedagoga, równie  „g ównego specjalist ”, w oparciu  

o analiz  zgromadzonej dokumentacji i rozmów indywidualnych. Podobnie, jak 

opinia psychologiczna liczy pó torej strony maszynopisu, zaopatrzonego 

piecz ci  o rodka i piecz ci  autora opinii. Krótko przedstawia histori  

znajomo ci i ma stwa kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz ich 

ocen  funkcjonowania dziecka, które ju  przysposobili, a które jest 

niepe nosprawne, wymaga licznych konsultacji lekarskich, zabiegów 

pedagogicznych i logopedycznych. Opinia zawiera informacj ,  

e ma onkowie s  zdrowi, nie leczyli si  odwykowo ani psychiatryczne, 

tworz  stabilny zwi zek ma ski, maj  ustabilizowan  sytuacj  rodzinn   

i zawodow , „wydaj  si  mie  rozeznanie swoich mocnych i s abszych stron  

w aspekcie rodzicielstwa”. W konkluzji autor opinii wypowiada pozytywn  
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prognoz  co do wywi zywania si  kandydatów z obowi zków wynikaj cych  

z przysposobienia kolejnego dziecka. 

4. Wype niony „Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego”. Ma tre  standardow , 

podobn  do dokumentów o takim tytule w pozosta ych sprawach. Jest 

dokumentem przygotowanym przez inny o rodek adopcyjny (niepubliczny, 

maj cy siedzib  w innej miejscowo ci), ni  ten, który przedstawi  s dowi 

wniosek ma onków o przysposobienie i za czniki do niego (w tym sporz dzi  

wcze niej wymienione dokumenty). 

5. „Za wiadczenie kwalifikacyjne” jest dokumentem z 2011 r. Po wiadcza,  

 ma onkowie uko czyli szkolenie dla kandydatów na rodzin  adopcyjn . 

Zawiera dane personalne obojga ma onków, liczb  godzin szkolenia, nazw  

programu, nr rejestracji programu przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Spo ecznej, wymiar szkolenia, termin odbycia go. Informuje, e ma onkowie 

decyzj  Komisji Kwalifikacyjnej z okre lonego dnia zostali zakwalifikowani do 

pe nienia funkcji rodziny adopcyjnej. Dokument jest wydany przez Powiatowy 

rodek Adopcyjno-Opieku czy, inny ni  o rodek, który przedstawi  

dokumentacj  i inny ni  o rodek, który przygotowa  „Kwestionariusz 

adopcyjny”. Siedziba tego o rodka znajduje si  w innej miejscowo ci ni  

siedziby dwóch wcze niej wymienionych o rodków adopcyjnych. 

Przyk ad szósty45 

Dokumentacja dotyczy sprawy, w której kandydaci na rodziców adopcyjnych pe ni  

funkcj  rodziny zast pczej niezawodowej i niespokrewnionej z dzieckiem, które 

wychowuj  od 2008 r. i chc  przysposobi . Wiadomo, e do 2009 r. pe nili te  funkcj  

rodziny zast pczej o charakterze pogotowia opieku czego. 

1. „Za wiadczenie kwalifikacyjne” (oddzielne dla ka dego z ma onków 

wnioskodawców) zosta o sporz dzone w 2006 r. Potwierdza ono uko czenie 

szkolenia dla kandydatów do pe nienia funkcji rodziny zast pczej. Wskazano 

                                            
45 Dokumentacja przedstawiona przez publiczny o rodek adopcyjny: Wojewódzki O rodek Adopcyjny. 
Filia w Wodzis awiu skim. 
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program szkolenia, jego nazw , termin, liczb  godzin zaj , dane osób, które 

przeprowadzi y szkolenie. Dokument stwierdza, e wskazana w nim osoba 

zosta a zakwalifikowana w okre lonym dniu do pe nienia funkcji rodziny 

zast pczej przez komisj  kwalifikacyjn  (bez podania jej sk adu). 

Za wiadczenie opatrzone jest piecz ci  o rodka, oraz podpisem i piecz ci  

jego dyrektora. 

2. „Opinia psychologiczna” w sprawie kandydatów (wnioskodawców) do 

przysposobienia okre lonego dziecka. Opinia zosta a przygotowana na 

podstawie badania ma onków wnioskodawców, ich wspólnej ma oletniej córki 

oraz dziecka, które kandydaci na rodziców adopcyjnych pragn  przysposobi . 

Celem opinii wyeksponowanym w jej tre ci pod nazw  „podstawa opinii” by o 

ustalenie „psychologicznej gotowo ci i dojrza ci kandydatów w zwi zku  

z przyst pieniem do procesu adopcyjnego”. Opinia o obj to ci pi ciu stron 

maszynopisu sk ada si  z nast puj cych 7 punktów: 1. osoby badane, 

2. podstawa wydania opinii, 3. zastosowane narz dzia diagnostyczne, 

4. charakterystyka psychologiczna kandydatów i ma oletniego, 

5. psychologiczna charakterystyka relacji ma skich badanych oraz ich 

sytuacji rodzinnej, 6. psychologiczna ocena motywacji kandydatów do 

przysposobienia ma oletniego oraz mo liwo ci i umiej tno ci nawi zania wi zi 

emocjonalnych z dzieckiem, 7. podsumowanie i w nioski ko cowe. 

Wymieniono nast puj ce narz dzia diagnostyczne: odno nie do osób 

doros ych „Skala Postaw Rodzicielskich M. Plopy”, „Inwentarz Osobowo ci 

NEO – FFI”, „Test Drzewa” Kocha, rozmowa kierowana, obserwacja w asna 

podczas badania, odno nie do córki wnioskodawców (dziewczyna w wieku  

14 lat): „Test Drzewa” Kocha, „Test Zda  Niedoko czonych” B. Rottera, 

odno nie do dziecka, które mia oby by  przysposobione: „Rysunek Rodziny” 

wg Frydrychowicz, rozmowa kierowana, zadanie projekcyjne – rysunek 

dowolny, obserwacja relacji ma oletniego z badanymi. Opis wyników badania 

jest dosy  obszerny, w podsumowaniu znajduje si  stwierdzenie  

o prawid owych silnych wi ziach i relacjach emocjonalnych, które stanowi  

szans  dla prawid owego procesu wychowawczego ma oletniego. 

3. „Opinia pedagogiczna” ma obj to  pi ciu stron maszynopisu. Na wst pie 

zawiera informacj , e sporz dzono j  w oparciu o rozmow , dane z wywiadu 
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adopcyjnego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania opiniowanych, 

kontakt osobisty i wspó prac  kandydatów z pracownikami o rodka 

adopcyjnego, ukierunkowan  rozmow  pracownika pedagogicznego  

z kandydatami i analiz  z onej przez nich dokumentacji. Opinia sk ada si   

z nast puj cych punktów: 1. ogólne informacje dotycz ce kandydatów, ich 

córki i ma oletniego, którego pragn  przysposobi , 2. warunki mieszkaniowe  

i sytuacja materialna kandydatów, 3. charakterystyka rodowiska rodzinnego, 

4. stan zdrowia ma onków, 5. oczekiwania oraz motywacje sk aniaj ce 

ma onków do podj cia decyzji o przysposobieniu ma oletniego, 

6. podsumowanie. Opinia zawiera informacj  o przeszkoleniu kandydatów do 

wype niania funkcji rodziny zast pczej wg programu „Rodzina” opracowanego 

na podstawie wzoru brytyjskiego przez Stowarzyszenie „Pro Familia”. W opinii 

znajduje si  stwierdzenie, e kandydaci s wiadomi problemów 

wychowawczych, z jakimi mog  si  spotka . Deklaruj , e nie stosuj  kar 

cielesnych, nie krzycz , du o rozmawiaj  z dzie mi i s  konsekwentni, a przez 

wychowanie chc  wpoi  dzieciom takie warto ci, jak: „odpowiedzialno , 

zainteresowanie, wykszta cenie, samodzielno , stanowczo , asertywno , 

ciep o w stosunku do drugiego cz owieka, bezkonfliktowo , 

komunikatywno , szacunek do drugiego cz owieka i mi ”. Kandydaci 

poinformowali, e pragn  wychowywa  dzieci przez: „konsekwentne dzia ania, 

okazywanie mi ci i cierpliwo ci, zrozumienie problemów. Jako rodzice chc  

by  pomocni i otwarci na problemy dzieci. pragn  s ucha  w sposób aktywny, 

stosowa  zasad  obustronnego kompromisu”. Konkluzja opinii sprowadza si  

do tezy, i  kandydaci dobrze wywi  si  z roli rodziców adopcyjnych. Brak 

oceny prawdopodobie stwa realizacji deklaracji dotycz cych sposobu 

wychowywania dzieci. Opinia zawiera liczne informacje o rodzinie i nie jest 

nastawiona wy cznie na charakterystyk  predyspozycji wychowawczych. 

4. „Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego”. Ma tre  standardow , podobn  do 

dokumentów o takim tytule w pozosta ych sprawach. 
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2. Wspó praca podmiotów upowa nionych do organizowania przysposobienia 
powoduj cego przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka w Polsce na 
miejsce zamieszkania za granic  

We wszystkich sprawach powoduj cych przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka 

w Polsce na miejsce zamieszkania za granic , których by o 44 (12,9 %), mia a 

zastosowanie Konwencja haska o ochronie dzieci i wspó pracy w dziedzinie 

przysposobienia mi dzynarodowego z 29 maja 1993 r. Stosowano wi c opisany  

w niej sposób doboru stron. 

W przygotowaniu przysposobie  ze strony polskiej uczestniczy y wszystkie trzy 

rodki adopcyjne uprawnione do wspó pracy mi dzynarodowej. 

Najwi cej spraw, bo 20 (47,6 %), przygotowa  Krajowy O rodek Adopcyjny 

Towarzystwa Przyjació  Dzieci, 13 (31 %) Katolicki O rodek Adopcyjny z Warszawy,  

a 9 (21,4 %) publiczny Wojewódzki O rodek Adopcyjny z Warszawy. 

Jak z powy szego wynika, w odró nieniu od przygotowywania przysposobie  

„krajowych”, w których, jako aktualnie najliczniejsze dominuj  publiczne o rodki 

adopcyjne, w sprawach „zagranicznych”, w których uczestnicz  tylko trzy o rodki 

adopcyjne maj ce siedzib  w Warszawie (publiczny, katolicki i Towarzystwa 

Przyjació  Dzieci), wiod  rol  pe ni  niepubliczne o rodki adopcyjne, bo to one 

cznie uczestniczy y w przygotowaniu 78,6 % przysposobie  „zagranicznych” 

orzeczonych w czwartym kwartale 2013 r. 

Tabela: Wspó praca upowa nionych do wspó pracy mi dzynarodowej o rodków adopcyjnych  
w doborze stron przysposobienia „zagranicznego” orzeczonego w IV kwartale 
2013 r. 

L.p. Udzia  o rodków upowa nionych do wspó pracy mi dzynarodowej 
w przygotowaniu przysposobienia „zagranicznego” Liczba % 

1. Sprawy, w których przygotowaniu uczestniczy  Krajowy OA TPD 20 47,6 

2. Sprawy, w których przygotowaniu uczestniczy  Kat. OA z Warszawy 13 31,0 

3. Sprawy, w których przygotowaniu uczestniczy  Woj. OA z Warszawy 9 21,4 

4. Ogó em 44 100,0 

ród o: opracowanie w asne 
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Najwi cej w omawianej grupie spraw – 28 (63,6 %) - toczy o si  z wniosków osób 

zamieszka ych we W oszech Z polskimi o rodkami adopcyjnymi upowa nionymi do 

wspó pracy mi dzynarodowej wspó dzia y w przygotowaniu przysposobie  

orzeczonych w czwartym kwartale 2013 r. nast puj ce w oskie organizacje 

adopcyjne: La cicogna, Gruppo di volontariato solidarieta, In cammino per la famiglia 

– I.C.P.L.F., Il conventino per la famiglia, La dimora –ONLUS, Nuova Associazione 

Di genitori Insieme per l’Adozione – ONLUS, Network Aiuto Assistenza Accoglienza 

(N.A.A.A.) – ONLUS, La Primogenita International Adoption46. 

W sze ciu (13,6 %) przypadkach wnioskodawcy mieszkali w USA.  

Do przysposobienia przygotowa y ich Children’s House International, Lifeline 

Children’s Services, The Lutheran Service Society of New York. 

Cztery sprawy (9 %) toczy y si  z wniosku obywateli Hiszpanii, którzy wspó pracowali 

z organizacj  Creixer Junts oraz De Ajuda Asociacion a la Adoption Internacional. 

Trzy (6,8 %) wnioski z yli Szwedzi przygotowani przez organizacj  Barnen Framfor 

Allt Adoptioner, dwa (4,5%) Francuzi korzystaj cy z pomocy Le Foyer des Touts 

Petits. Oeuvre de l’Adoption, Comite’ de Montauban i jeden Holendrzy – klienci 

organizacji adopcyjnej Stichting Kind en Toekomst. 

3. Inny sposób doboru stron wnioskowanego przysposobienia 

3.1. Wnioskodawcy sprawuj cy funkcj  rodziny zast pczej b  prowadz cy 
rodzinny dom dziecka 

W 54 sprawach (15,8 %) wnioskodawca sprawowa  wcze niej funkcje rodziny 

zast pczej dla przysposabianego dziecka. 

                                            
46 W sposób szczegó owy przygotowanie przysposobie  powoduj cych przeniesienie miejsca 
zamieszkania przysposobionego dziecka do W och zosta o opisane na podstawie badania 
orzecznictwa z 2007 r., wykonanego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci. E. Holewi ska- api ska, 
Przysposobienie ma oletnich obywateli polskich powoduj ce przeniesienie ich miejsca zamieszkania 
do W och, Prawo w Dzia aniu, 2010, nr 7, s. 199 – 206 Praktyka tam przedstawiona nie uleg a 
zmianie. 
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W niektórych z tych spraw, mimo e o rodek adopcyjny nie dokona  doboru stron na 

etapie bezpo rednio poprzedzaj cym skierowanie do s du wniosku adopcyjnego,  

bo ów dobór na etapie wnioskowania o przysposobienie by  ju  dokonany przez fakt 

sprawowania funkcji rodziny zast pczej, to wnioskodawcy wspó pracowali  

z o rodkiem adopcyjnym (we wszystkich przypadkach publicznym). 

W 5 przypadkach wcze niejsze dzia ania o rodka adopcyjnego by y zwi zane  

z powierzeniem dziecka wnioskodawcom, jako rodzinie zast pczej, a a  w 12 

przypadkach z 54 (22,2 %) ich wniosek o przysposobienie by  popierany przez 

rodek adopcyjny i stanowi  za cznik do pisma kierowanego do s du przez o rodek 

adopcyjny. Szersze uwagi na temat tej grupy spraw zostan  przedstawione  

w kolejnym rozdziale po wi conym s dowemu post powaniu o przysposobienie. 

3.2. czenie rodze stwa przez przysposobienie kolejnego dziecka 
pochodz cego od tego samego rodzica 

W 13 sprawach krajowych wniosek o przysposobienie pochodzi  od ma onków, 

którzy wcze niej przysposobili brata lub siostr  dziecka, o którego adopcj  

wnioskowali w zbadanej sprawie. W cz ci przypadków o mo liwo ci 

przysposobienia wnioskodawcy dowiedzieli si  od o rodka adopcyjnego, który 

przygotowa  poprzednie przysposobienie. W 7 sprawach przysposobienie 

przygotowa  o rodek adopcyjny. Zosta a przedstawiona opinia kwalifikacyjna  

i wiadectwo uko czenia szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

Niekiedy wnioskodawcy wiedzieli z innego ród a, e przysposabiane dziecko ma 

rodze stwo, które jednak - z ró nych przyczyn - nie jest kandydatem do adopcji. 

Mimo tego zainteresowali si  jego losem, a powzi wszy wiadomo  przyk adowo  

o pozbawieniu rodziców w adzy rodzicielskiej nad nim podejmowali czynno ci 

zmierzaj ce do przysposobienia. 

W jednej sprawie z omawianej grupy przypadków wnioskodawcy uprzednio 

przysposabiaj c dziecko nie korzystali z pomocy o rodka adopcyjnego i przyznali,  
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e kontakt z matk  dziecka nawi zali za pomoc  Internetu47. Wnioskodawczyni 

twierdzi a, e rozpozna a matk  dziecka na jednym z portali spo eczno ciowych (bez 

podania jego nazwy), jako swoj  dawn  kole ank 48. Nawi za a z ni  kontakt 

osobisty, pozna a histori  rodzinn  i w ten sposób dowiedzia a si , i  kole anka 

rozwa a skierowanie do przysposobienia najm odszego dziecka. Wnioskodawcy 

zadeklarowali gotowo  przysposobienia i za zgod  rodziców dziecka, wyra on  

podczas post powania o jego przysposobienie, stali si  rodzicami adopcyjnymi. 

Jeszcze przed prawomocnym zako czeniem post powania w tej sprawie zostali 

zawiadomieni, e na przysposobienie oczekuje kolejne dziecko tej samej matki, 

pozbawionej wobec niego w adzy rodzicielskiej, przebywaj ce w domu dziecka. 

Zdecydowali si  na jego przysposobienie i ta w nie sprawa by a obj ta 

relacjonowanym badaniem. 

3.3. Przysposobienia wewn trzrodzinne 

Zwi zek rodzinny pomi dzy jednym z wnioskodawców a dzieckiem wyst pi   

w 13 sprawach (3,8 %). W 12 z nich by o to pokrewie stwo, w jednym 

powinowactwo. 

Najcz ciej wnioskodawcami byli ma onkowie, którzy ubiegali si  o przysposobienie 

wspólne. W 2 przypadkach o przysposobienie dziewcz t wnioskowa y siostry matek 

ma oletnich niepozostaj ce w zwi zku ma skim (jedna z matek nie a, druga 

by a pozbawiona w adzy rodzicielskiej). Najcz ciej (w 7 przypadkach) 

przysposabiane by o dziecko siostry lub brata jednego z ma onków wnioskodawców. 

 

 

                                            
47 By  to jedyny przypadek wzmianki o jakimkolwiek kontakcie za pomoc  Internetu pozostaj cym  
w pewnym zwi zku z nawi zaniem kontaktu z dzieckiem, którego dotyczy  wniosek o przysposobienie. 
48 Twierdzenie to nie by o weryfikowane. Matk  dziecka i wnioskodawczyni  w istotny sposób ró ni o 
wykszta cenie, sytuacja osobista i status spo eczny. Panie urodzi y si  w innych regionach Polski  
i zamieszkiwa y w odleg ych miejscowo ciach, w ró nych województwach. Na podstawie tych danych 
ma o prawdopodobna wydawa a si  ich wcze niejsza za a znajomo , cho  poza powy szymi 
konstatacjami nie by o innych podstaw, aby tak  mo liwo  wykluczy . 
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Tabela: Przysposobienie wewn trzrodzinne – rodzaj zwi zku pomi dzy przysposobionym 
dzieckiem a wnioskodawcami 

L.p. Rodzaj zwi zku rodzinnego  Liczba 
przypadków 

1. Wnuk wnioskodawczyni, przysposabiaj cej razem z ma onkiem 2 

2. Wspólny wnuk wnioskodawców 1 

3. Siostrzenica/ siostrzeniec wnioskodawczyni lub wnioskodawcy 5 

4. Bratanica/ bratanek wnioskodawczyni lub wnioskodawcy 2 

5. Dziecko siostrzenicy wnioskodawcy 1 

6. Matka wnioskodawcy i babcia dziecka s  siostrami 1 

7. Dzieci szwagra wnioskodawcy (matka dzieci nie jest siostr  
wnioskodawcy) - powinowactwo 1 

8. Ogó em liczba przypadków 13 

ród o: opracowanie w asne 

Trzykrotnie wnioskowano o przysposobienie wnuka jednego z wnioskodawców – 

ma onków, którzy wcze niej sprawowali funkcj  rodziny zast pczej dla dziecka.  

W tych przypadkach g ównym motywem przysposobienia by a obawa 

wnioskodawców, e o ile oni nie wyst pi  o przysposobienie wnuka, to dziecko 

zostanie zg oszone do o rodka adopcyjnego jako kandydat do przysposobienia przez 

obce osoby. Pragnienie zachowania rodzinnej wi zi z dzieckiem mia o znaczenie 

przes dzaj ce o decyzji jego przysposobienia, cho  zmiana statusu z rodziny 

zast pczej na rodzin  adopcyjn czy a si  z pogorszeniem sytuacji materialnej 

rodziny i z tego punktu widzenia nie by a racjonalna. W 12 przypadkach 

przysposobie  wewn trzrodzinnych dziecko by o faktycznie wychowywanego przez 

wnioskodawców, którzy mieli status rodziny zast pczej. 

Relacje rodzinne przes dzi y o poznaniu dziecka i jego sytuacji faktycznej.  

W 2 przypadkach zaj cie si  dzieckiem przez najbli szych krewnych by o zwi zane 

ze mierci  matek. W gr  wchodzi a równie  niewydolno  wychowawcza rodziców,  

a tak e inne przyczyny nienale ytego wykonywania przez nich obowi zków 

(zw aszcza b ce konsekwencj  nadu ywaniem alkoholu). 

Okaza o si , e w czasie, gdy toczy o si  post powanie adopcyjne przed s dem 

oboje rodzice byli uprawnieni do wyra enia zgody na przysposobienie dziecka 
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zaledwie w jednej sprawie. Rodzice ci pozostawili dziecko w szpitalu po niczym  

i wype nione by y przes anki pozbawienia ich w adzy rodzicielskiej. 

3.4.Wybór rodziców dziecka – studium przypadków 

W 2 sprawach, w których zgod  na przysposobienie wyrazili rodzice (matka dziecka) 

na rozprawie, pewne w tpliwo ci móg  budzi  sposób nawi zania znajomo ci  

z dzieckiem, które zosta o przysposobione. Wydaje si , i  celowy jest opis tych 

przypadków, szczególnie e reprezentuj  one zjawisko nazywane j zykiem nie-

prawniczym „adopcj  ze wskazaniem”. 

Przypadek pierwszy 

Charakterystyka sprawy 

1. Wnioskodawcy - ma onkowie wspólnie. 
2. Informacje o wnioskodawcach: w stosunku do dziecka – obcy, wiek w dniu 

wydania orzeczenia przez s d pierwszej instancji: ony - 37 lat i 10 miesi cy, 
a – 40 lat i 3 miesi ce, sta  ma ski 13 lat i 1 miesi c, wykszta cenie 

obojga – wy sze magisterskie, bardzo dobre warunki mieszkaniowe, 
miesi czne dochody obojga – 9.716 z . 

3. Informacje o dziecku: p ska, wiek dziecka w dniu rozstrzygni cia przez 
d pierwszej instancji – 9 miesi cy, stan rozwoju – zgodny z norm  dla 

wieku, stan zdrowia – zadowalaj cy, sposób ustalenia ojcostwa – uznanie 
ojcostwa. 

4. Bezpo rednia piecza nad dzieckiem w dniu wp ywu wniosku do s du – 
wnioskodawcy. 

5. Przedstawiciele ustawowi dziecka – oboje rodzice. 
6. Podmioty uprawnione do wyra enia zgody na przysposobienie – oboje 

rodzice. 
7. Wnioskodawcy reprezentowani przez adwokata. 
8. Wynik post powania w pierwszej instancji – orzeczenia przysposobienia 

pe nego. 
9. Kontroli instancyjnej nie by o. 

Stan faktyczny sprawy 

Wnioskodawcy mieszkaj  w centralnej cz ci Polski, rodzice dziecka na Podhalu, w regionie 

atrakcyjnym turystycznie. Zarówno wnioskodawcy, jak i rodzice dziecka zgodnie twierdzili,  

e wnioskodawczyni pozna a pó niejsza matk  dziecka, którego dotyczy post powanie,  

w 2009 r., podczas urlopu sp dzanego w okolicy miejsca zamieszkania matki. Z akt wynika, 

e w 2009 r. wnioskodawczyni zako czy a trzyletni okres nieskutecznego leczenia 
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niep odno ci. Na ile znajomo  z matk  dziecka, o które chodzi w sprawie, by a bliska, czy 

mog a uzasadnia  zwierzenia dotycz ce tak intymnej okoliczno ci jak bezp odno , nie 

mo na ustali  na podstawie akt sprawy. Nie mniej, z uzasadnienia wniosku wynika, i  matka 

dziecka wiedzia a, e wnioskodawcy podejmowali „bez powodzenia próby zaj cia w ci ”  

i ju  wcze niej rozwa ali adopcj , „gdyby powsta a taka mo liwo ”. By  mo e dlatego, gdy 

stwierdzi a, e jest w ci y, której nie planowa a, poinformowa a o tym telefonicznie w nie 

wnioskodawczyni . Jednocze nie przekaza a zgodn , stanowcz  decyzj  swoj  i ojca 

pocz tego dziecka, e z uwagi na dramatycznie trudn  sytuacj  bytow  i mieszkaniow , 

planuj  przekazanie dziecka do adopcji. Zapyta a te , czy wnioskodawcy byliby w stanie 

wychowa  nie swoje dziecko. Wnioskodawczyni zadeklarowa a ci arnej pomoc i gotowo  

przysposobienia dziecka, o ile rodzice podtrzymaj  decyzj  w tej kwestii. Przyzna a,  

e wspiera a brzemienn  psychicznie i materialnie oraz by a obecna przy wszystkich 

istotniejszych badaniach koniecznych do przeprowadzenia w okresie ci y. Nie mniej  

w uzasadnieniu wniosku o przysposobienie znajduje si  stwierdzenie, e taki przebieg 

wypadków nie by  zaplanowany. „Nawet nie poszukiwali my dziecka do adopcji, gdy  wiemy 

e konieczne jest najpierw odbycie wszelkich procedur w o rodku adopcyjnym”. Towarzyszy 

mu konstatacja, e „Rodzice dziecka nas znaj . Nie jeste my przypadkowymi osobami”. 

Z informacji pochodz cej od rodziców dziecka wynika, e w okresie od pa dziernika 2012 r. 

do lutego 2013 r. mieszkali w tej samej miejscowo ci co pó niejsi wnioskodawcy. Nie podali 

jednak adnych informacji o przebiegu tego okresu, w szczególno ci o ród ach swego 

utrzymania i kosztach zwi zanych z czasow  zmian  miejsca pobytu. Dziecko urodzi o si   

4 lutego 2013 r. w mie cie wojewódzkim bardzo odleg ym zarówno od sta ego miejsca 

zamieszkania rodziców, jak i od miejsca zamieszkania wnioskodawców, które by o tak e 

miejscem pobytu rodziców w drugiej po owie ci y. Z akt nie wynika, czy miejsce porodu 

odleg e od centrów yciowych rodziców i wnioskodawców by o zaplanowane, czy wynik o  

z niezamierzonego splotu okoliczno ci. 

Ustalenie pochodzenia dziecka od partnera matki nast pi o w formie uznania ojcostwa. 

Rodzice nadali dziecku imiona wybrane przez wnioskodawców. Powierzyli te  

wnioskodawcom bezpo redni  piecz  nad córk  oraz udzielili wnioskodawczyni w miejscu 

urodzenia dziecka, w dniu 8 lutego 2013 r., gdy ich córka liczy a 4 dni ycia, pe nomocnictwa, 

w formie pisemnej z notarialnie po wiadczonymi podpisami do „sprawowania opieki” oraz do 

„podejmowania wszelkich decyzji, w tym dotycz cych opieki medycznej nad ma oletni ”.  

Z tre ci pe nomocnictwa wynika, e zostaje ono udzielone na czas ich „nieobecno ci  
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w kraju”, bez wskazania daty wyjazdu i planowanego okresu pobytu za granic . Z akt nie 

wynika, czy rodzice dziecka istotnie wyjechali za granic . 

W aktach znajduje si  te , do czone do wniosku, pismo sporz dzone 19 marca 2013 r.,  

a wi c po up ywie 6 tygodni od urodzenia dziecka, podpisane przez oboje rodziców, 

zawieraj ce zgod  na przysposobienie ich córki przez wnioskodawców i deklaruj ce 

stawienie si  w s dzie w celu potwierdzenia tej zgody na rozprawie w sprawie  

o przysposobienie. Wniosek o przysposobienie wp yn  do s du w ciwego z uwagi na 

miejsce zamieszkania przysposabiaj cych w dniu 20 marca 2013 r. Wnioskodawcy 

przedstawili za wiadczenie z dnia 6 marca 2013 r., sporz dzone przez Katolicki O rodek 

Adopcyjny prowadz cy dzia alno  najbli ej ich miejsca zamieszkania, potwierdzaj ce 

uczestnictwo wnioskodawców w kursie prowadzonym przez ten O rodek, przygotowuj cym 

do przysposobienia dziecka, trwaj cym od listopada 2012 r. Jego zako czenie by o 

planowane w lipcu 2013 r. 

Przysposabiaj cy w uzasadnieniu wniosku przyznali, e nieprzerwanie sprawuj  piecz  nad 

ma oletni , o której przysposobienie wnosz , a traktuj  j  jak wasn  córk . Zapewne 

wiadomi braku nale ytego prawnego umocowania do sprawowania pieczy nad dzieckiem - 

wnie li o ustanowienie ich rodzin  zast pcz  dla dziecka na okres poprzedzaj cy orzeczenie 

przysposobienia. 

Weryfikacja zasadno ci wniosku 

Niezwocznie po przydzieleniu sprawy do referatu s dziego zosta y zarz dzone wywiady 

rodowiskowe rodzinnego kuratora s dowego w miejscu przebywania dziecka oraz  

w miejscu sta ego zamieszkania jego rodziców. Potwierdzi y stan faktyczny opisany  

w uzasadnieniu wniosku.  

Z pierwszego wywiadu wynika o, e dobro dziecka nie jest zagro one. Wnioskodawcy 

zapewnili mu optymalne warunki rozwoju w sferze emocjonalnej i materialnej. Wywiad 

potwierdzi , bardzo dobre warunki mieszkaniowe i bytowe po stronie wnioskodawców, 

ciwe zadbanie dziecka, jego prawid owy rozwój i widoczn  wi  z wnioskodawcami. 

Drugi wywiad, w miejscu zamieszkania rodziców wykaza  ich niezwykle trudn  sytuacj  

bytow . Okaza o si , e wraz ze wspóln  dwuletni  córk  zajmuj  pokój o powierzchni 10 m2 

na poddaszu starego drewnianego domu nale cego do rodziny matki dziecka. W tym 
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samym domu mieszka te  matka, babka, wujek i brat matki dziecka. adna z tych osób nie 

pracuje. Jedynie ojciec dziecka, o które chodzi w sprawie, pracuje dorywczo na budowach. 

Rodzice dziecka pozostaj  w zwi zku od 3 lat, mieszkaj  razem od lat dwóch, odk d s  

rodzicami wspólnego dziecka. Ich pierwsza wspólna córka urodzi a si  w listopadzie 2011 r. 

Zapewnili kuratora, e stosunki pomi dzy nimi uk adaj  si  poprawnie. Kurator ustali ,  

e w rodowisku „  postrzegani raczej pozytywnie”, a lokalne placówki policji nie 

odnotowa y w ostatnim okresie interwencji w ich rodzinie. Nie mniej obiektywne okoliczno ci 

w postaci bardzo z ych warunków mieszkaniowych, bez perspektywy ich poprawy, 

bezrobocia, a tak e historii ycia ojca dziecka, o które chodzi w sprawie, oraz ró nica wieku  

i wykszta cenia rodziców nie tworz  zbyt pozytywnej prognozy dla rodziny. Ojciec 

dziewczynki pochodzi z rodziny wielodzietnej – ma szesna cioro rodze stwa. Nie yj cy ju  

jego ojciec by  alkoholikiem. Ojciec dziecka liczy dopiero 19 lat, a ju  by  karany i pozostaje 

pod dozorem kuratora. Nie ma adnego zawodu, uko czy  jedynie szko  podstawow . 

Matka jest starsza od ojca o 7 lat. Uko czy a liceum ogólnokszta ce. Jest osob  

bezrobotn  bez prawa do zasi ku. Jedynym sta ym przychodem pary jest zasi ek rodzinny  

w kwocie 100 z  miesi cznie. Ojciec dziecka pracuje dorywczo i zapewne jest to g ównie 

praca w sezonie budowlanym. By  zarejestrowany, jako bezrobotny, w Powiatowym Urz dzie 

Pracy. Nie zg asza  si  jednak w terminach do Urz du Pracy i zosta  skre lony z listy osób 

bezrobotnych oczekuj cych na ofert  pracy. Rodzina korzysta z pomocy miejscowego 

GOPS. 

Zwa ywszy na przedstawione okoliczno ci, prze wiadczenie rodziców, e nie b  w stanie 

zapewni  odpowiednich warunków wychowania drugiemu dziecku, by o uzasadnione. 

d zarz dzi  dowód z opinii bieg ego psychologa i pedagoga z ROD-K „na okoliczno  

sytuacji opieku czo - wychowawczej ma oletniej X oraz wi zi emocjonalnej cz cej dziecko 

z wnioskodawcami i ich predyspozycji wychowawczych”. By a ona bardzo korzystna dla 

wnioskodawców. Potwierdzi a istnienie wi zi emocjonalnej. Predyspozycje wychowawcze 

„nie budz  zastrze  zespo u bieg ych”. 

Podczas rozprawy rodzice dziecka wyrazili zgod  na jego przysposobienie przez 

wnioskodawców. Matka dziecka stwierdzi a, e widzia a je dwukrotnie. Wnioskodawczyni 

za , e pozostaje w kontakcie telefonicznym z matk  dziecka i informuje j  o rozwoju 

dziecka, ale do bezpo rednich kontaktów rodziców z dzieckiem nie dochodzi. 
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W aktach nie ma za wiadczenia o uko czeniu przez wnioskodawców szkolenia 

prowadzonego przez o rodek adopcyjny, ani informacji od wnioskodawców, e uko czyli 

szkolenie. 

Rozstrzygni cie 

Dnia 28 listopada 2013 r. zapad o orzeczenie zgodne z wnioskiem. Uprawomocni o si  bez 

kontroli instancyjnej. Orzeczenie nie zosta o uzasadnione. Mo na wi c jedynie 

domniemywa , e s d uzna , i  przes anki orzeczenia przysposobienia zosta y wype nione. 

Komentarz 

d nie prowadzi  post powania maj cego na celu dok adn  weryfikacj  twierdze  

wnioskodawców co do okoliczno ci decyzji o przysposobieniu podj tej zarówno przez nich 

jaki i przez rodziców dziecka. Nale y jednak odnotowa , e nie mia  takiego obowi zku,  

a wersja wydarze  wynikaj ca z materia u dowodowego jest prawdopodobna. S d zapewne 

nie dopatrzy  si  zagro enia dobra dziecka wynikaj cego ze sposobu powierzenia pieczy 

nad nim wnioskodawcom. Brak informacji o wszcz ciu post powania dotycz cego w adzy 

rodzicielskiej nad ma oletni . 

Z akt sprawy nie wynika, aby rodzice dziecka uzyskali wiadczenie maj tkowe w zamian za 

wyra enie zgody na jego przysposobienie przez wnioskodawców. Mia a natomiast miejsce 

wszechstronna pomoc medyczna dla ci arnej, co najmniej zorganizowana  

(a prawdopodobnie tak e op acana) przez wnioskodawców. Nie mo na wykluczy , e by  

mo e wnioskodawcy pokryli cz  kosztów pobytu rodziców dziecka w okresie ci y  

w pobli u miejsca swego zamieszkania (cho  tak e nie mo na wykluczy , e koszty te 

pokrywali sami rodzice dziecka pracuj c okresowo w miejscu czasowego pobytu – ten 

aspekt sprawy nie by  przedmiotem post powania dowodowego). Najprawdopodobniej wi c, 

jaka  korzy  maj tkowa po stronie rodziców dziecka wyst pi a, chocia by w formie 

zaoszcz dzenia wydatków na koszty lekarskiego „prowadzenia ci y”, koszty zwi zane  

z porodem i utrzymywaniem dziecka w okresie poprzedzaj cym przysposobienie.  

Do uprawomocnienia si  postanowienia o przysposobieniu bowiem ponoszenie kosztów 

utrzymania dziecka by o obowi zkiem jego rodziców. Zasady tej nie zmieni o orzeczenie 

du. Sprawowanie przez wnioskodawców faktycznej pieczy preadopcyjnej nad dzieckiem 

nie zosta o bowiem „usankcjonowane” przez postanowienie, jakie jest przewidziane w art. 

1201 § 1 i 2 k.r.o. 
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Rodzice dziecka w 4 dniu jego ycia udzielili wnioskodawczyni pe nomocnictwa do 

„sprawowania opieki” nad córk , oraz do „podejmowania wszelkich decyzji, w tym 

dotycz cych opieki medycznej nad ma oletni ” na czas ich „nieobecno ci w kraju”. Z akt nie 

wynika, czy mocodawcy istotnie wyjechali za granic , cho  wyjazd by  warunkiem 

zawieszaj cym, od którego zale a skuteczno  pe nomocnictwa. 

Problem dopuszczalno ci powierzenia przez rodziców bie cej pieczy nad dzieckiem b dzie 

rozwa ony w dalszej cz ci niniejszego opracowania. Tu wystarczy ograniczy  si  do 

stwierdzenia, i  najprawdopodobniej celem udzielenia owego pe nomocnictwa by a wola 

stworzenia dokumentu potwierdzaj cego uprawnienie wnioskodawczyni do sprawowania 

bie cej pieczy nad dzieckiem, w tym niezb dnych szczepie  i bada  lekarskich. Dokument 

taki potencjalnie móg  by  wykorzystany, gdyby zosta o wszcz te post powanie dotycz ce 

ingerencji w wykonywanie w adzy rodzicielskiej rodziców dziecka oraz w przypadku 

ubiegania si  przez wnioskodawczyni  o sprawowanie dla dziecka funkcji rodziny 

zast pczej. Nie mo na wykluczy , i  motywem jego sporz dzenia by y w tpliwo ci 

zainteresowanych osób co do legalno ci dokonanego powierzenia dziecka. 

Na podstawie akt sprawy mo na domniemywa , e adne ze wskazanych post powa  nie 

toczy o si , bowiem wnioskodawcy wyst pili o przysposobienie ma oletniej. 

Nie ulega w tpliwo ci, e wnioskodawcy mieli czynn  zdolno  do przysposobienia,  

a przysposobienie by o zgodne z dobrem ma oletniej. Nie by o natomiast spe nione 

wymaganie formalne, nie mniej od 1 stycznia 2012 r. istotne z punktu widzenia oceny, czy 

wnioskodawca ma czynn  zdolno  do przysposobienia, w postaci „ wiadectwa uko czenia 

szkolenia organizowanego przez o rodek adopcyjny”. Wnioskodawcy przedstawili 

za wiadczenie o rodka adopcyjnego potwierdzaj ce ich udzia  w szkoleniu, które jednak by o 

jeszcze w toku. Za wiadczenie to nie by o jednak „ wiadectwem uko czenia szkolenia”. 

Zwa ywszy na etapy post powania w o rodku adopcyjnym poprzedzaj ce skierowanie na 

szkolenie mo na domniemywa , i  o rodek adopcyjny – skoro dopu ci  wnioskodawców do 

rozpocz cia szkolenia – oceni  pozytywnie ich kwalifikacje osobiste oraz motywacj  do 

przysposobienia. S d, zgodnie z art. 586 § 4 k.p.c., zasi gn  opinii rodzinnego o rodka 

diagnostyczno-konsultacyjnego, który pozytywnie oceni  kwalifikacje wnioskodawców oraz 

wi  emocjonaln  pomi dzy nimi a dzieckiem. 
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Mimo zasygnalizowanych uchybie  wydaje si , e orzeczone przysposobienie jest zgodne  

z dobrem dziecka, a jego rodzice wybieraj c wnioskodawców podj li racjonaln  decyzj . 

Przypadek drugi 

Charakterystyka sprawy 

1. Wnioskodawcy - ma onkowie wspólnie. 
2. Informacje o wnioskodawcach: w stosunku do dziecka – obcy, wiek w dniu 

wydania orzeczenia przez s d pierwszej instancji: ony - 48 lat, m a – 44 
lata i 6 miesi cy, sta  ma ski 9 lat, wykszta cenie obojga – wy sze 
magisterskie, miesi czne dochody obojga – 8.500 z . 

3. Informacje o dziecku: p ska, wiek dziecka w dniu orzeczenia, które si  
uprawomocni o 1 rok i 2 miesi ce, stan rozwoju – zgodny z norm  dla wieku, 
stan zdrowia – zadowalaj cy. 

4. Ustalenie ojcostwa – nie nast pi o. 
5. Bezpo rednia piecza nad dzieckiem w dniu wp ywu wniosku do s du – 

zawodowa rodzina zast pcza o charakterze pogotowia rodzinnego. 
6. Przedstawiciel ustawowy dziecka – w dniu rozpocz cia post powania – 

matka, w dniu orzeczenia przez s d pierwszej instancji – opiekun. 
7. Podmioty uprawnione do wyra enia zgody na przysposobienie – w dniu 

rozpocz cia post powania – matka, w dniu orzeczenia przez s d pierwszej 
instancji – opiekun. 

8. Wnioskodawcy reprezentowani przez adwokata. 
9. Wynik post powania w pierwszej instancji: oddalenie powództwa. 
10. Kontrola instancyjna wskutek apelacji wnioskodawców: wynik – przekazanie 

sprawy do ponownego rozpoznania. 
11. Orzeczenie, ko cz ce post powanie w sprawie, które si  uprawomocni o: 

przysposobienie pe ne wspólne przez ma onków wnioskodawców. 

Stan faktyczny sprawy 

Ma onkowie planuj cy przysposobienie dowiedzieli si  od piel gniarki pracuj cej na 

oddziale po niczym, e w dniu 27 sierpnia 2012 r. pacjentka tego oddzia u, 

osiemnastoletnia panna, urodzi a córk . Jest zdecydowana powierzy  dziecko 

rodzicom adopcyjnym wobec odmowy przez jej rodziców i domniemanego ojca 

dziecka pomocy w wychowaniu córki i braku jakichkolwiek mo liwo ci zapewnienia 

sobie i dziecku elementarnych potrzeb yciowych. Nast pnego dnia po uzyskaniu tej 

informacji pó niejsza wnioskodawczyni odby a rozmow  z matk  dziecka, a ta 

zgodzi a si , aby to w nie wnioskodawcy przysposobili jej córk . Dwa dni po 

porodzie matka podpisa a o wiadczenie, i  wyra a zgod  na to, aby ma onkowie, 

którzy nawi zali z ni  omówiony kontakt, niezw ocznie przej li piecz  nad córk  oraz 

 przysposobili. 
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W dniu 30 wrze nia s d opieku czy zosta  zawiadomiony o pozostawieniu dziecka,  

o które chodzi, w szpitalu i w tym samym dniu, w trybie art. 569 § 2 k.p.c. umie ci  

ma oletni  w rodzinie zast pczej o charakterze pogotowia opieku czego. 

Wkrótce pó niejsi kandydaci na rodziców adopcyjnych, których matka wst pnie 

zaakceptowa a w tej roli, pragn c przej  piecz  nad dzieckiem z yli wniosek  

o ustanowienie ich rodzina zast pcz , który zosta  oddalony. W tej sytuacji, dzia aj c 

przez swego pe nomocnika procesowego – adwokata wnie li o przysposobienie 

ma oletniej powo uj c si  w uzasadnieniu wniosku, mi dzy innymi na zgod  matki na 

przysposobienie ma oletniej w nie przez nich. 

Wnioskodawcy wyrazili prze wiadczenie, e spe niaj  wszystkie wymagania 

oczekiwane od przysposabiaj cych. S  dobrze wykszta ceni, maj  ustabilizowan  

sytuacje rodzinn , mieszkaniow , sta e zatrudnienie. Nie byli karani, maja pe ni  praw 

obywatelskich. Wnioskodawczyni ma do wiadczenie pedagogiczne jako wieloletni 

nauczyciel sprawuj cy kierownicz  funkcj  w placówce o wiatowej, w której pracuje. 

Ma onkowie s  powszechnie szanowani, ciesz  si  uznaniem i dobr  opini   

w rodowisku lokalnym. 

d w dniu 26 pa dziernika 2012 r. przes ucha  ma onków, piel gniark , która 

poinformowa a ich o dziecku i matk  ma oletniej. Wszystkie te osoby zgodnie 

przedstawi y okoliczno ci dowiedzenia si  o dziecku przez wnioskodawców. Matka 

wyja ni a, e nie mia a jakiejkolwiek wiedzy o zasadach po rednictwa adopcyjnego. 

Nie wiedzia a nawet o istnieniu o rodków adopcyjnych, a maj c poczucie 

odpowiedzialno ci za dziecko i wiadomo  braku mo liwo ci wychowania go zrobi a 

to, co wydawa o si  jej jedynie mo liwe, tzn. powierzy a swe dziecko pierwszej osobie, 

która zadeklarowa a ch  przysposobienia i wzbudzi a jej zaufanie. Poinformowa a,  

e uko czy a tylko gimnazjum, nie ma adnego zawodu, nadal nie ma ani pracy, ani 

samodzielnego mieszkania. Gdy by a w ci y, pomaga  jej dziadek, ale on zmar . 

Rodzice zgodzili si  przyj  j  do siebie tylko bez dziecka. Aktualnie zapewniaj  jej 

mieszkanie i po ywienie. 

Po wszcz ciu post powania o przysposobienie, w dniu 13 listopada 2012 r. matka 

ma oletniej zosta a pozbawiona w adzy rodzicielskiej. To postanowienie 

uprawomocni o si  w dniu 5 grudnia 2012 roku. W styczniu 2013 r. ustanowiono dla 
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dziewczynki opiekuna w osobie rodzica zast pczego sprawuj cego piecz  nad ni . 

Opiekun nie wyrazi  zgody na przysposobienie przez wnioskodawców. S d Rejonowy 

wniosek o przysposobienie oddali . 

d w uzasadnieniu tego wyroku wskaza , i  wnioskodawcy nie posiadaj  opinii 

kwalifikacyjnej oraz wiadectwa uko czenia szkolenia organizowanego przez o rodek 

adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast pczej. Okoliczno , i  O rodek Adopcyjny dokona  wst pnej oceny 

wnioskodawców przed skierowaniem ich na szkolenie, nie jest wystarczaj cym 

wymogiem do orzeczenia przysposobienia ma oletniej. Wnioskodawcy wnosili  

o odroczenie rozprawy do czasu zako czenia szkolenia, s d jednak wniosek ten 

oddali . Oczekiwanie na zako czenie szkolenia i wydanie przez o rodek pozytywnej 

opinii kwalifikacyjnej jest bowiem zdarzeniem przysz ym i o trudnym do przewidzenia 

wyniku. Mi dzy ma oletni  a wnioskodawcami nie powsta a dotychczas jakakolwiek 

wi  emocjonalna. S d pierwszej instancji stwierdzi  „Oczywiste jest, e dziecko ma 

prawo do posiadania rodziny, nie mo e by  natomiast mowy o prawie pa stwa 

wnioskodawców, osób niespokrewnionych do przysposobienia ma oletniej, a co za 

tym idzie do uwzgl dnienia wniosku o odroczenie rozprawy do czasu, a  odb  oni 

szkolenie i otrzymaj  pozytywn  opinie kwalifikacyjn ”. 

Apelacj  od postanowienia oddalaj cego wniosek o orzeczenie przysposobienia z yli 

wnioskodawcy, zaskar aj c je w ca ci i zarzucili: naruszenie przepisów 

post powania maj cych wp yw na tre  orzeczenia, a mianowicie art.586 § 4 k.p.c., 

art. 156 k.p.c., art. 227 k.p.c. poprzez oddalenie wniosku o zwrócenie si  do o rodka 

adopcyjnego o opini  kwalifikacyjn , dotycz  wnioskodawców jako 

przysposabiaj cych, o jakiej mowa w art.172 pkt. 5 ustawy o wspieraniu rodziny  

i pieczy zast pczej, która - wed ug relacji wnioskodawców - zosta a ju  wydana. Dane, 

które by wynika y z tej opinii by yby w my l art. 227 k.p.c. faktem istotnym dla 

rozstrzygni cia sprawy. W apelacji wskazano, e odroczenie rozprawy umo liwi oby 

wnioskodawcom uko czenie szkolenia zorganizowanego przez o rodek adopcyjny, 

które rozpocz li z ko cem lutego 2013 r. i które trwa 10 tygodni. Wnie li o zmian  

zaskar onego postanowienia przez uwzgl dnienie wniosku po uzupe nieniu 

post powania przez s d II instancji poprzez zwrócenie si  do O rodka Adopcyjno-

Opieku czego o nades anie opinii - oceny wnioskodawców oraz o informacje, czy 

wnioskodawcy odbyli szkolenie kwalifikuj ce ich jako kandydatów przysposabiaj cych 
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i czy ewentualnie s  w trakcie odbywania szkolenia i kiedy ono si  zako czy, 

wzgl dnie o uchylenie zaskar onego postanowienia i przekazanie sprawy sadowi 

pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, bowiem oddalenie wniosku z przyczyn 

formalnych doprowadzi o do nierozpoznania istoty sprawy o przysposobienie. 

d Okr gowy oceni , e apelacja zas uguje na uwzgl dnienie. Uzna , e dosz o do 

naruszenia art.156 k.r.o., bowiem opiekun nie uzyska  zezwolenia s du opieku czego 

do zaj cia stanowiska w sprawie o przysposobienie, co w apelacji nie zosta o 

wprawdzie podniesione, ale mia o wp yw na wydane rozstrzygni cie. 

d II instancji oceni , e wyja nienia matki dziecka z one podczas rozprawy w dniu 

26 listopada 2012 r. nale y interpretowa  jako zgod  na przysposobienie przez 

wnioskodawców. Postanowienie pozbawiaj ce matk  w adzy rodzicielskiej 

uprawomocni o si  dopiero dnia 5 grudnia 2012 r., a wi c w dacie rozprawy mog a 

wyrazi  zgod  na przysposobienie córki. 

d pierwszej instancji nie uwzgl dni  wniosku o odroczenie rozprawy do czasu 

zako czenia szkolenia przez o rodek adopcyjny wnioskodawców, jako kandydatów na 

rodziców adopcyjnych, mimo e uprzednio zobowi za  ich do z enia do akt sprawy 

opinii kwalifikacyjnej o rodka adopcyjnego i wiadectwa uko czenia szkolenia, a oni 

na rozprawie w dniu 11 lutego 2013 r. poinformowali, e o rodek sporz dzi  opini ,  

a szkolenie rozpoczn  27 lutego 2013 r. Wed ug s du II instancji S d Rejonowy 

oddali  wniosek z przyczyn formalnych uznaj c, e wnioskodawcy nie spe niaj  

wymogów z art. 1141 § 1 k.r.o., bo nie mog  przed  wymaganych dokumentów,  

a ponadto, e ocena o sprzeczno ci przysposobienia z dobrem dziecka nie zosta a 

umotywowana. 

d apelacyjny podzieli  stanowisko skar cych, e s d pierwszej instancji naruszy  

przepis art. 586 § 4 k.p.c., bowiem nie wyst pi  o przes anie sporz dzonej ju  przez 

rodek adopcyjny opinii. Tymczasem powinien zapozna  si  z ni  i podj  decyzje  

o ewentualnym odroczeniu rozprawy, je li opinia by aby pozytywna. Skoro S d 

Rejonowy takich dzia  nie podj  to znaczy, e „wyda  przedwcze nie orzeczenie”. 

d II instancji da  wyraz prze wiadczeniu, i  nieistnienie wi zi emocjonalnej 

ma oletniej z wnioskodawcami nie mog o przemawia  za oddaleniem wniosku, 

dlatego, e nawi zanie tych wi zi uniemo liwi  s d, skoro oddali  wniosek 
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wnioskodawców o ustanowienie ich rodzin  preadopcyjn  i nie ustali adnych 

kontaktów z dzieckiem. 

Na uwag  zas uguj  te  wywody dotycz ce zgody matki na przysposobienie przez 

wnioskodawców. Warto zacytowa  ich fragment: „Podkre li  nale y, i  adopcja ze 

wskazaniem jest w Polsce legaln  form  adopcji i stanowi przeciwie stwo adopcji 

„bez wskazana" uregulowanej w art.1191 § 1 k.r.o. Mo e ona spe nia  po dan  

spo ecznie funkcj , zw aszcza, e daje prawo rodzicom do decydowania o przysz ci 

swojego dziecka. Przes ank  adopcji jest zawsze dobro dziecka. Matka ma oletniej, 

zaraz po jej urodzeniu poinformowa a piel gniark  i lekarza o zamiarze pozostawienia 

córki w szpitalu i poszukania rodziny adopcyjnej (..) po rozmowie  

z [wnioskodawczyni ] zdecydowa a, e wyra a zgod  na pe ne przysposobienie [córki] 

przez ma onków X [wnioskodawców]”. Konkluzja orzeczenia apelacyjnego by a 

nast puj ca: „W ocenie S du Okr gowego S d I instancji nie rozpozna  istoty sprawy 

i nie przeprowadzi  post powania dowodowego w ca ci. Na rozprawie apelacyjnej 

wnioskodawcy o wiadczyli, ze maj  ju  uko czone szkolenie, ale wiadectwo 

otrzymaj  dopiero 26 czerwca 2013 r. Rozpoznaj c spraw  ponownie S d Rejonowy 

powinien zwróci  si  do O rodka Adopcyjno-Opieku czego w X. o nades anie 

sporz dzonej ju  opinii kwalifikacyjnej o wnioskodawcach oraz wiadectwa uko czenia 

przez nich szkolenia. Ponadto S d musi dokona  oceny stanowiska opiekuna 

prawnego ma oletniej, dlaczego nie wyra a zgody na jej przysposobienia przez 

wnioskodawców jako osób wskazanych przez matk  dziecka z podaniem 

szczegó owych argumentów maj cych znaczenie dla jej dobra. Uzyskanie zezwolenia 

du opieku czego przez opiekuna na przysposobienie ma oletniej jest konieczne 

przed wydaniem orzeczenia w tej sprawie. Je li opiekun nie wyra a zgody oceny jego 

postawy w odniesieniu do dobra dziecka dokonuje s d przy zastosowaniu art.120 

k.r.o.” 

Rozpoznaj c ponownie spraw  S d Rejonowy wykona  powy sze zalecenia,  

a opiekun ma oletniej tym razem wyrazi  zgod  na przysposobienie i zosta o ono 

orzeczone. 
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Komentarz 

Zarówno przedstawiony stan faktyczny, jak orzeczenia s dów i ich uzasadnienia 

budz  szereg refleksji i nasuwaj  uwagi krytyczne. 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast pczej „prowadzenie procedur przysposobienia” stanowi 

wy czn  kompetencj  o rodka adopcyjnego. Art. 164 ust. 1 tej e ustawy nak ada na 

osoby i instytucje, które powzi y „informacj  o dziecku uzasadniaj  

zakwalifikowanie go do przysposobienia” obowi zek zg oszenia tej informacji do 

rodka adopcyjnego. W opisanym stanie faktycznym nie mo na przyj ,  

e obowi zek taki spoczywa  na matce, mimo i  uzna a, e nie dysponuje adnymi 

mo liwo ciami zaspokojenia potrzeb dziecka. Jej twierdzenie, e nie wiedzia a  

o dzia alno ci o rodków adopcyjnych wydaje si  prawdopodobne, gdy zwa y si  na 

ody wiek, poziom wykszta cenia, niewielkie zapewne do wiadczenie spo eczne. 

Nale y tak e uwzgl dni  stan matki zwi zany z po ogiem i prze ywanymi problemami 

emocjonalnymi, który mo e usprawiedliwi  jej brak aktywno ci. W tej sytuacji nale y 

uzna , e aktywno ci nale o oczekiwa  od placówki s by zdrowia, w której odby  

si  poród. Piel gniarka, która podj a si  po rednictwa adopcyjnego, zapewne 

naruszy a tak e swoje obowi zki s bowe. W stanie faktycznym sprawy piel gniarka 

mia a obowi zek poinformowania o zamiarze matki – drog  s bow  – 

odpowiedniego pracownika szpitala w celu zawiadomienia o rodka adopcyjnego. Nie 

by a nowicjuszk  na oddziale po niczym i zapewne mia a wiedz  o w ciwym 

sposobie post powania, co po rednio wynika o z jej zezna . (Rzekomo poleci a 

przekazanie stosownej informacji komu  z personelu i zas ania a si  brakiem pami ci, 

komu). Zaniecha a te  udzielenia informacji matce dziecka - bardzo m odej, 

niedo wiadczonej i znajduj cej si  w bardzo trudnym po eniu, b cej w stanie 

po ogu, e przysposobieniem zajmuj  si  o rodki adopcyjne (o czym na pewno 

wiedzia a). 

Gdy dziecko liczy o zaledwie 3 dni s d opieku czy zosta  zawiadomiony o jego 

pozostawieniu w szpitalu (co by o dzia aniem prawid owym) i w tym samym dniu,  

w trybie art. 569 § 2 k.p.c. s d umie ci  ma oletni  w rodzinie zast pczej  
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w charakterze pogotowia opieku czego, co tak e zas uguje na aprobat . Z akt nie 

wynika, dlaczego wówczas nadal nikt nie powiadomi  o rodka adopcyjnego o tym 

dziecku. By  mo e wszyscy, którzy znali stan faktyczny, uwa ali takie dzia anie za 

przedwczesne licz c, e matka i jej rodzice podejm  jednak decyzj  o osobistym 

wykonywaniu obowi zków wobec dziecka. Ani w kodeksie post powania cywilnego, 

ani w regulaminie urz dowania s dów powszechnych, zawartym w rozporz dzeniu 

Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 23 lutego 2007 r.49, nie ma zapisu nakazuj cego 

dowi zawiadomienie w takiej sytuacji o rodka adopcyjnego. Wydaje si  jednak,  

e stosowny obowi zek wynika z art. 164 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast pczej, który, cho  nie wymienia wprost s dów, to nak ada na 

osoby i instytucje, które powzi y „informacj  o dziecku uzasadniaj  

zakwalifikowanie go do przysposobienia” obowi zek zg oszenia tej informacji do 

rodka adopcyjnego. Poj cie „instytucje” jest na tyle szerokie, e mo na 

zakwalifikowa  do niego tak e s dy. 

Zarówno przebieg pierwszego post powania przed s dem, jak i uzasadnienie 

orzeczenia trudno oceni  jako zadowalaj ce, cho  w mojej ocenie wniosek nale o 

oddali  i z tego punktu widzenia orzeczenie s du pierwszej instancji by o trafne.  

Podstawow  kwesti , której nie rozwa ano, by a nieodpowiednia ró nica wieku 

pomi dzy dzieckiem (noworodkiem) a wnioskodawcami. Wnioskodawczyni by a 

starsza od dziecka o 48 lat, wnioskodawca o ponad 44 lata. Brak by o dodatkowych 

okoliczno ci sprawiaj cych, e mimo tak znacznej ró nicy wieku przysposobienie 

nale o orzec z uwagi na wi zi rodzinne lub emocjonalne. Wi zi takich nie by o. 

Wnioskodawcy nie byli tak e dla matki dziecka osobami bliskimi, a pozytywn  opini   

o nich matka dziecka powzi a na podstawie jednej rozmowy z wnioskodawczyni  

odbytej w szczególnie trudnej emocjonalnie sytuacji, w szpitalu, b c w okresie 

po ogu. Wnioskodawcy nie kontaktowali si  z dzieckiem i nie nawi zali z nim wi zi 

uczuciowej. 

d nie ustali , czy o rodek adopcyjny móg by wskaza  m odszych kandydatów do 

przysposobienia o porównywalnym z wnioskodawcami statusie spo ecznym, którzy 

                                            
49 Tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz. 259. 
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byli ju  przygotowani do przysposobienia (uko czyli szkolenie, dysponowali wst pn  

pozytywn  opini  kwalifikacyjn ). Mo na jednak przypuszcza , e istnienie takich 

kandydatów potraktowa  jako oczywiste, bowiem podzieli  opini  opiekuna dziecka 

(kobiety sprawuj cej jednocze nie funkcj  rodziny zast pczej dla ma oletniej),  

 oczekiwanie na uzyskanie przez wnioskodawców niezb dnych kwalifikacji  

i wiadectwa uko czenia szkolenia b dzie sprzeczne z dobrem dziecka, które 

powinno jak najszybciej znale  si  w rodzinie adopcyjnej. 

tpliwo ci budzi tak e, czy istotnie wypowiedzi matki podczas rozprawy pozwala y 

na potraktowanie ich jako zgody na przysposobienie. Matka ma oletniej nie wyrazi a 

zgody w sposób jednoznaczny i stanowczy. Podczas rozprawy t umaczy a jedynie 

zaistnia  sytuacj , która spowodowa a, i  postanowi a przekaza  córk  pod piecz  

wnioskodawców. Jej wypowied  nie by a stanowcza, nie o wiadczy a „wyra am 

zgod  na przysposobienie przez wnioskodawców”, ani nie podkre la a w swej 

wypowiedzi, e wnioskodawców darzy szczególnym zaufaniem i pragnie, eby to oni 

przysposobili córk , a nie jakakolwiek inna osoba. Co wi cej, ze stwierdzenia, e nie 

wiedzia a o istnieniu i funkcjach o rodków adopcyjnych mo na by o wysnu  logiczny 

wniosek, e gdyby tak  wiedz  mia a, to zapewne o rodkowi adopcyjnemu 

powierzy aby wyszukanie dla dziecka odpowiednich rodziców adopcyjnych. 

Prawdopodobnie s d I instancji nie traktowa  wypowiedzi matki, poprzedzaj cej  

w czasie chwil  wyrokowania, jako o wiadczenia o zgodzie na przysposobienie, 

skoro o zaj cie stanowiska w przedmiocie zgody na adopcj  zwróci  si  do opiekuna 

dziecka i jego odmow  prawdopodobnie uzna  za wi . Nie mniej ocena tej 

kwestii nie by a przedmiotem rozwa  w uzasadnieniu postanowienia oddalaj cego 

wniosek. 

To dopiero s d II instancji w sposób jednoznaczny oceni , e wyja nienia matki 

dziecka z one podczas rozprawy w dniu 26 listopada 2012 r. nale y interpretowa  

jako zgod  na przysposobienie córki przez wnioskodawców. S d autonomicznie 

ocenia materia  dowodowy. Z przedstawionych wy ej uwag wynika jednak, e ta 

ocena mo e nasuwa  w tpliwo ci. 

Wskutek kontroli instancyjnej dziecko, które mia o szans  na bardzo szybkie 

umieszczenie w rodzinie adopcyjnej, oczekiwa o na to przez ponad rok,  
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a za oddaleniem wniosku przy pierwszym rozpoznaniu sprawy przemawia o 

niewype nienie istotnych przes anek orzeczenia przysposobienia. 

3.5. Inny sposób powzi cia przez wnioskodawców wiadomo ci o dziecku, które 
mog oby zosta  przysposobione 

Siedem zbadanych spraw nie nale y do adnej z przedstawionych wy ej grup stanów 

faktycznych wy onionych ze wzgl du na specyfik  doboru stron wnioskowanego 

przysposobienia. 

W adnej z nich o przysposobieniu nie wspó decydowali rodzice dzieci, poniewa  byli 

pozbawieni w adzy rodzicielskiej. 

W czterech sprawach, wskutek pewnego zbiegu okoliczno ci b wiadomie 

podj tych dzia  na rzecz dzieci, które nie s  wychowywane we w asnych rodzinach, 

pó niejsi wnioskodawcy poznali dzieci. W jednym przypadku przysposobienie mia o 

elementy wewn trzrodzinne, ale sytuacja faktyczna by a nietypowa. W pozosta ych 

dwóch sprawach okoliczno ci poprzedzaj ce poznanie dzieci przez wnioskodawców 

nie s  w pe ni oczywiste w wietle materia u dowodowego zawartego w aktach spraw. 

Przypadek pierwszy 

Wnioskodawcy odbywali „praktyki” w Rodzinnym Domu Dziecka50. Z akt nie wynika, 

jaki mia y one charakter. Poznali przebywaj  tam dziewczynk , któr  pó niej 

przysposobili. Dziecko w dniu orzekania adopcji liczy o 4 lata i 6 miesi cy, by o zdrowe 

i rozwini te zgodnie z norm  w ciw  dla wieku. Pochodzenie dziewczynki od ojca 

nie by o ustalone, a matka by a pozbawiona w adzy rodzicielskiej. Wiadomo, e po 

urodzeniu córki usi owa a j  zabi . Pó niej bezskutecznie ubiega a si  o kontakty  

z dzieckiem, za  jej matka (babcia dziewczynki), równie  bezskutecznie, zabiega a  

o status rodziny zast pczej. 

                                            
50 Wiadomo, e RDD, o który chodzi, jest placówk  niepubliczn , zwi zan  ze stowarzyszeniem, 
deklaruj cym, e udziela pomocy rodzinom i dzieciom, w szczególno ci kandydatom na rodziny 
zast pcze, i adopcyjne, a tak e prowadzi o rodek adopcyjno-opieku czy, rodzinny dom dziecka  
i organizuje wolontariat. 
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Przysposabiaj cy, jako za cznik do wniosku o adopcj , przedstawili opini  

kwalifikacyjn  o rodka adopcyjnego oraz za wiadczenie o uko czeniu szkolenia 

zorganizowanego przez o rodek dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

Z ca  pewno ci  wnioskodawcy nie byli typowymi kandydatami na rodziców 

adopcyjnych. S  bowiem rodzicami dwojga zdrowych i dobrze rozwini tych dzieci,  

a z uwagi na dosy  jeszcze m ody wiek i brak przeciwwskaza  medycznych do 

posiadania potomstwa biologicznego, mog  mie  kolejne rodzone dzieci. 

Poinformowali, i  jeszcze w okresie narzecze skim ustalili, e pragn  mie  dwoje 

asnych dzieci i przynajmniej jedno dziecko przysposobi . Ta decyzja by a zwi zana 

z za onym modelem ycia, w którym szczególn  rol  odgrywa a religia. 

Wnioskodawcy s  praktykuj cymi katolikami. 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych mieli czynn  zdolno  do przysposobienia. 

Wnioskodawczyni liczy a 36 lat i 6 miesi cy, wnioskodawca 37 lat i 3 miesi ce. 

Ró nica wieku pomi dzy ka dym z wnioskodawców a przysposabian  dziewczynk  

spe nia wymaganie odpowiednio ci (wynosi odpowiednio 32 lata z matk  adopcyjn  

oraz 32 lata i 9 miesi cy z ojcem adopcyjnym). 

Ma stwo przysposabiaj cych do dnia wp ywu do s du wniosku o przysposobienie 

trwa o 15 lat. Oboje ma onkowie mieli wy sze wykszta cenie magisterskie. Ich 

miesi czne wspólne dochody wynosi y 7.562 z . Po przysposobieniu dziewczynki, 

któr  poznali w RDD, rednio na osob  w ich gospodarstwie domowym przypada y 

rodki finansowe w kwocie 1 512 z . 

Przypadek drugi 

Ciotka wnioskodawczyni prowadzi zawodow  rodzin  zast pcz . Wnioskodawczyni 

zajmuje jeden z pokoi w mieszkaniu ciotki. Wnioskodawczyni nie pozostaje w zwi zku 

ma skim. Liczy 33 lata. Uzyska a wy sze wykszta cenie magisterskie z zakresu 

pedagogiki i uko czy a dodatkowo specjalistyczne studia podyplomowe na tym 

kierunku. Pracuje jako wychowawczyni w przedszkolu. Z racji swego wykszta cenia  

i pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z ciotk  i dzie mi, dla których 

ciotka stworzy a rodzin  zast pcz , wnioskodawczyni uczestniczy w wychowywaniu 

dzieci. Szczególnie silna wzajemna wi  emocjonalna powsta a miedzy ni   

a dziewczynk , któr  finalnie przysposobi a, gdy dziecko liczy o 3 lata i 10 miesi cy. 
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Ma oletnia jest dobrze rozwini ta, jedynym jej problemem zdrowotnym jest próchnica 

bów. Dziewczynka jest dzieckiem pozama skim uznanym przez ojca. Oboje 

rodzice zostali pozbawieni w adzy rodzicielskiej w okresie przebywania ma oletniej  

w rodzinie zast pczej. 

Przysposabiaj ca przedstawi a pozytywn  opini  o rodka adopcyjnego  

o kwalifikacjach osobistych do przysposobienia oraz za wiadczenie o uko czeniu 

szkolenia zorganizowanego przez o rodek dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

Wnioskodawczyni zarabia 2.800 z  miesi cznie. Nie ma w asnego prawa do 

mieszkania. Po przysposobieniu zapewne, przynajmniej przez pewien czas ta 

sytuacja nie ulegnie zmianie, co mo e by  ocenione jako jedyna niezadowalaj ca 

okoliczno  stanu faktycznego. 

Nale yte wype nienie przes anek przysposobienia nie budzi w tpliwo ci. 

Przypadek trzeci 

Wnioskodawcy pracowali jako wolontariusze w domu dziecka (przedstawili umow  

wolontariatu). Tam poznali przysposobionego pó niej ch opca licz cego 5 lat i 11 

miesi cy z p odowym zespo em alkoholowym (FAS) i niewielkim opó nieniem 

rozwojowym, ale ze wskazaniem do nauczania specjalnego. 

Wnioskodawcy s  bezdzietnym ma stwem. Ich zwi zek trwa  do dnia z enia  

w s dzie wniosku o przysposobienie 6 lat. Wnioskodawczyni ma 46 lat, wnioskodawca 

47 lat i 5 miesi cy. Wnioskodawca jest obywatelem w oskim stale zamieszka ym w 

Polsce. Prowadzi samodzielnie w asn  dzia alno  gospodarcz , oraz dodatkowo, 

wspólnie z on , w osk  restauracj . Ich wspólne miesi czne dochody wynosz  

14 000 z  (po przysposobieniu na osob  w tej rodzinie przypada redni dochód w 

kwocie 4 666 z ). 

Pomi dzy wnioskodawcami zachodzi znaczna dysproporcja w poziomie 

wykszta cenia. ona posiada wy sze wykszta cenie magisterskie, m  jedynie 

podstawowe. Zapewne ma jednak wiele umiej tno ci nabytych przez samokszta cenie 

i praktyk , o czym wiadczy powodzenie w dzia alno ci gospodarczej. Z akt nie 

wynika o, aby wspomniana okoliczno  wp ywa a negatywnie na zwi zek. 
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Przysposabiaj cy, jako za cznik do wniosku o adopcj  przedstawili opini  

kwalifikacyjn  o rodka adopcyjnego oraz za wiadczenie o uko czeniu szkolenia 

zorganizowanego przez o rodek dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Z akt 

sprawy nie wynika, czy wnioskodawcy podj li wolontariat w celu „wyszukania” w domu 

dziecka odpowiedniego kandydata do przysposobienia, czy te  kierowali si  w swych 

dzia aniach motywami czysto altruistycznymi, a sam los sprawi , e spotkali dziecko, 

któremu zapragn li stworzy  rodzin . Nale y jednak podkre li , e dziecko, które 

przysposobili, najprawdopodobniej nie by o atrakcyjnym kandydatem do adopcji. 

Mimo, e jeszcze w wieku przedszkolnym, co z punktu widzenia szans na 

przysposobienie by o jego atutem, jest bowiem obci one licznymi negatywnymi 

nast pstwami p odowego zespo u alkoholowego, a powa ny stopie  tego obci enia 

potwierdza wskazanie do nauczania specjalnego. 

Przypadek czwarty 

Przedstawiany stan faktyczny nieco przypomina poprzedni  spraw . Wnioskodawcy 

mieszkaj cy w miejscowo ci, w której dzia a dom dziecka, podejmowali ró ne 

dzia ania na rzecz jego wychowanków i uzyskali status „rodziny zaprzyja nionej” 

wobec 2 ch opców, braci, przebywaj cych w domu dziecka. W takim charakterze 

spotykali si  z dzie mi przez rok przed podj ciem decyzji o przysposobieniu 

ch opców. 

Dzieci bardzo dobrze zna y swój status, pami ta y rodziców pozbawionych w adzy 

rodzicielskiej. W dniu orzeczenia przysposobienia starszy ch opiec liczy  8 lat 

 i 7 miesi cy, a m odszy 7 lat. Dzieci pragn y pozosta  „na zawsze”  

z wnioskodawcami, ale prze ywa y te  bardzo powa nie konflikt lojalno ci wobec ojca 

i babci. 

Obaj ch opcy cierpieli na ró ne, ale „konwencjonalne”, schorzenia. Starszy by o nieco 

opó niony w rozwoju intelektualnym. Powtarza  klas  „0”. Cechowa a go jednak 

pracowito , dba  o porz dek, w czanie si  do pomocy w sprawach domowych 

 i poczucie odpowiedzialno ci za m odszego brata. 

Wnioskodawcy byli od 8 lat i 2 miesi cy ma stwem. Oboje liczyli po 31 lat. Nie 

posiadali wspólnych dzieci. Oboje mieli wy sze wykszta cenie magisterskie, pracowali 
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osi gaj c wspólnie 6.300 z  miesi cznie. Po przysposobieniu ch opców redni dochód 

na osob  w ich wspólnym gospodarstwie domowym wynosi  1 575 z . 

Przysposabiaj cy, jako za cznik do wniosku o adopcj  przedstawili opini  dyrektora 

domu dziecka o sprawowaniu funkcji rodziny zaprzyja nionej. 

W chwili orzekanie s d dysponowa , miedzy innymi, opini  kwalifikacyjn  o rodka 

adopcyjnego, opini  psychologiczn  o wnioskodawcach oraz za wiadczeniem  

o uko czeniu szkolenia zorganizowanego przez o rodek dla kandydatów na rodziców 

adopcyjnych. 

Spe nienie przes anek niezb dnych do orzeczenia przysposobienia w tej sprawie nie 

nasuwa o w tpliwo ci. 

Przypadek pi ty 

Sytuacja osobista i rodzinna pó niejszego wnioskodawcy by a nieco skomplikowana. 

c kawalerem zwi za  si  z kobiet , która by a ju  matk  pozama skiego 

dziecka. Razem wychowywali dziecko partnerki, a wkrótce równie  w asne wspólne 

dziecko. W konsekwencji trudno ci finansowych wnioskodawca wyjecha  w celach 

zarobkowych do Holandii. Jego partnerka porzuci a w tym czasie wymienione 2 dzieci, 

pozostawiaj c je rodzicom m czyzny. Oni za  podj li piecz  zarówno nad wnukiem, 

jak i nad obcym dla nich formalno-prawnie dzieckiem by ej partnerki syna. By o to 

wyrazem godnej szacunku, odpowiedzialnej postawy i empatii wobec dziecka kobiety, 

która wszak porzuci a nie tylko ich syna, ale i wnuka. Dla tego obcego dziecka 

stanowili rodzin  zast pcz . 

Po pewnym czasie od przedstawionych zdarze , pó niejszy wnioskodawca zawar  

zwi zek ma ski z now  partnerk . Maj  dwoje wspólnych dzieci, ale podj li si  

wychowywania ca ej czwórki, tzn. 2 wspólnych dzieci, dziecka m czyzny  

z wcze niejszego niesformalizowanego zwi zku, oraz dziecka by ej konkubiny 

wnioskodawcy, które dotychczas przebywa o u rodziców wnioskodawcy, jako obcej 

rodziny zast pczej. 

W omawianej sprawie oboje ma onkowie wyst pili o wspólne przysposobienie 

dziecka by ej konkubiny m a – dla obojga dziecka obcego. To dziecko, ch opiec,  

w chwili orzekania przysposobienia liczy o 7 lat i 5 miesi cy. By o zdrowe 
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 i rozwini te zgodnie z norm  przewidzian  dla wieku. Oboje rodzice dziecka (w tym 

ojciec ustalony na mocy wyroku s du) byli pozbawieni w adzy rodzicielskiej. 

Wnioskodawczyni przysposobi a tak e, za zgod  swego ma onka, pasierba, ch opca 

licz cego w dniu przysposobienia 6 lat i 3 miesi ce, zdrowego, rozwini tego 

nale ycie. 

W dniu orzekania przez s d ona mia a 22 lata i 7 miesi cy. Ró nica wieku pomi dzy 

ni , a przysposobionymi dzie mi by a nieco ni sza ni  zwykle wyst puje pomi dzy 

matk  i dzieckiem (by a starsza od starszego ch opca o 15 lat i 2 miesi ce, a od 

odszego o 16 lat i 4 miesi ce). Wnioskodawca mia  lat 30 i wymaganie 

odpowiedniej ró nicy wieku pomi dzy nim, a przysposabianym dzieckiem by o 

spe nione. 

Wnioskodawczyni uko czy a jedynie szko  podstawow . Nie pracowa a zarobkowo, 

bowiem zajmowa a si  prowadzeniem domu i wychowywaniem czworga ma ych 

dzieci. Wnioskodawca mia  wykszta cenie zawodowe na poziomie zasadniczym. 

Zarabia  3 500 z  miesi cznie. By o to jedyne ród o utrzymania sze cioosobowej 

rodziny (na osob  przypada o rednio 583 z  miesi cznie). 

Przysposabiaj cy przedstawili opini  o rodka adopcyjnego o kwalifikacjach 

osobistych. Nie uko czyli jednak szkolenia dla rodziców adopcyjnych, do czego byli 

zobowi zani, bowiem wspólnie przysposabiane dziecko nie by o ich krewnym, ani 

powinowatym, a piecz  zast pcz  nad tym dzieckiem sprawowali rodzice 

wnioskodawcy, a nie on z ma onk . 

Mimo tego nie wydaje si , aby to uchybienie w jaki  powa niejszy sposób negatywnie 

rzutowa o na ochron  dobra dziecka. Wr cz nasuwa si  spostrze enie o wysokim 

poczuciu odpowiedzialno ci wnioskodawcy i jego rodziców za dziecko przyj te 

niegdy  do rodziny na zasadzie domownika, oraz o godnej pochwa y solidarno ci 

ma skiej, jak  zaprezentowa a jego ona. Je eli natomiast, zgodnie z literaln  

wyk adni  art. 1141 § 1 k.r.o., posiadanie wiadectwa uko czenia szkolenia 

organizowanego przez o rodek adopcyjny, by oby traktowane jako konieczna 

przes anka orzeczenia przysposobienia, b  element zdolno ci czynnej do adopcji, 

to orzeczenie s du musia oby by  uznane za wadliwe. 
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Przypadek szósty 

Z akt sprawy by o wiadomo, e wnioskodawcy zostali zakwalifikowani na rodziców 

adopcyjnych i odbyli szkolenie przygotowuj ce do tej roli, zorganizowane przez 

rodek adopcyjny. Motywem ubiegania si  o przysposobienie by a bezp odno , 

która, mimo leczenia (udokumentowanego stosownym za wiadczeniem lekarskim), 

trwa a. Kandydaci na rodziców byli ma stwem od 9 lat i 4 miesi cy. 

Wnioskodawczyni mia a 36 lat i 8 miesi cy, wnioskodawca 35 lat i 3 miesi ce. Oboje 

mieli wy sze wykszta cenie magisterskie i uzyskiwali bardzo wysokie wynagrodzenia. 

Wnioskodawczyni zarabia a 14 420 z  netto miesi cznie, wnioskodawca oko o 25 250 

 miesi cznie (wnioskodawca pracowa  w USA, a pobierane tam jego miesi czne 

wynagrodzenie wynosi o 8 750 USD). 

Z akt wiadomo, e wnioskodawcy poznali dziewczynk  (zdrow , dobrze rozwini , 

licz  w dniu orzeczenia przysposobienia 5 lat i 11 miesi cy) w rodzinie zast pczej 

pe ni cej funkcj  pogotowia rodzinnego. Wiadomo równie , e spotkania z dzieckiem 

nie zaaran owa  o rodek adopcyjny, z którym ma onkowie wcze niej wspó pracowali. 

Wniosek o przysposobienie z yli do s du osobi cie. Do czyli do niego opini  

kwalifikacyjn  i wiadectwo uko czenia szkolenia. S d nie zwróci  si  o kolejn  opini  

do placówki specjalistycznej, o jakiej mowa w art. 586 § 4 k.p.c. 

Przypadek siódmy 

Wnioskodawcy byli ma stwem od 9 lat. ona mia a 36 lat i 6 miesi cy, m  34 lata 

i 5 miesi cy. Oboje mieli wy sze wykszta cenie magisterskie, pracowali uzyskuj c 

czny dochód miesi czny w kwocie 18 200 z . Wychowuj  trzyletni  przysposobion  

córk . Wnosili o przysposobienie rodze stwa (obcego dla ich adoptowanej córki): 

dziewczynki w wieku 2 lat i 7 miesi cy i 10.miesiecznego ch opca. Dzieci by y 

rozwini te zgodnie z norm , zdrowe. M odsze jedynie mia o alergi . Dzieci pochodzi y 

z niesformalizowanego zwi zku rodziców, by y uznane przez ojca. Oboje rodzice byli 

pozbawieni w adzy rodzicielskiej. Dzieci przebywa y w rodzinie zast pczej. 

Wnioskodawcy twierdzili, e otrzymali informacj  o dzieciach z PCPR, ale nie by a ona 

weryfikowana w post powaniu dowodowym. 
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Do wniosku o przysposobienie wnioskodawcy do czyli kopi  kwalifikacji na rodziców 

adopcyjnych, jak  uzyskali w 2010 r. ubiegaj c si  o przysposobienie pierwszego 

dziecka. Ani w dniu wp ywu wniosku do s du, ani w dniu orzekania w sprawie  

w aktach nie by o za wiadczenia o uko czeniu szkolenia dla kandydatów na rodziców 

adopcyjnych.
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V. S dowe post powanie o przysposobienie 

1. Wniosek o przysposobienie i do czone za czniki 

Sposób przygotowania wniosku o przysposobienie i sposób jego wniesienia do 

du by  w zbadanych sprawach zró nicowany. 

Najcz ciej, bo a  w 174 sprawach (51 %) do s du zosta o przes ane, b  z one 

w Biurze Podawczym, pismo o rodka adopcyjnego prezentuj ce spraw  i strony 

zamierzonego przysposobienia, a jednym z za czników do tego pisma by  wniosek 

o przysposobienie sporz dzony wed ug wzoru stosowanego w danym o rodku 

adopcyjnym, z uzasadnieniem zapewniaj cym o uczuciu wobec dziecka i tak e 

powielaj cym argumenty z domniemanego wzoru. Taki wniosek by  podpisany 

przez wnioskodawców. 

W 154 sprawach (45,2 %) wnioskodawcy sami z yli w asnor cznie podpisany 

wniosek, który zawiera danie przysposobienia. 

W 3 sprawach (0,9 %) trudno by o jednoznacznie ustali , o który z wymienionych 

wariantów chodzi, bo w aktach znajdowa  si  zarówno wniosek jak i pismo o rodka 

adopcyjnego, ale wniosek nie by  z ony jako za cznik do pisma o rodka. 

Dziesi ciokrotnie (2,9 %) wnioski sporz dzili profesjonalni pe nomocnicy 

wnioskodawców (adwokaci lub radcowie prawni). 

Jest po dane, aby do pisma procesowego inicjuj cego post powanie (wniosku  

o przysposobienie) zosta y do czone dokumenty pozwalaj ce na 

uprawdopodobnienie, i  wniosek jest zasadny. O ile jest to w danym stanie 

faktycznym uzasadnione, powinny tak e by  ju  na tym etapie zg oszone wnioski 

dowodowe, aby by o mo liwe przeprowadzenie dowodów przed lub na pierwszym 

merytorycznym posiedzeniu s du w formie rozprawy. 

Wydaje si , i  do wniosku powinny by  do czone (co najmniej) dokumenty 

potwierdzaj ce stan cywilny stron zamierzonego przysposobienia (zupe ny odpis 

aktu urodzenia dziecka, odpis aktu ma stwa wnioskodawców, o ile  
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o przysposobienie ubiegaj  si  ma onkowie wspólnie, a gdy wniosek z a osoba 

samotna - odpis zupe ny jej aktu urodzenia, ewentualnie odpis aktu ma stwa,  

z którego wynika jego ustanie lub inny akt stanu cywilnego potwierdzaj cy stan 

wolny wnioskodawcy. W konsekwencji mo na by o oczekiwa , e wymienione 

dokumenty zostan  do czone do wszystkich wniosków, ale tak si  nie sta o. 

Zupe ny odpis aktu urodzenia dziecka by  do czony do 201 wniosków (58,9 %),  

a skrócony do 12 (3,5 %). Tak, wi c w sumie w 62,4 % spraw zosta  potwierdzony 

stan cywilny dziecka. 

Wnioskodawcami w 327 sprawach byli ma onkowie. Nale o oczekiwa ,  

e wszyscy do cz  do wniosku odpis aktu ma stwa, ale uczynili to w 281 

przypadkach, a wi c w 85,9 % spraw, w których powinno to nast pi . 

Zwa ywszy na aktualne (od dnia 1 stycznia 2012 r.) brzmienie art. 1141 § 1 k.r.o. 

wi kszo  wnioskodawców powinna do czy  opini  kwalifikacyjn  o rodka 

adopcyjnego oraz wiadectwo uko czenia szkolenia przeprowadzonego przez taki 

rodek. 

Stosowne dokumenty by y do czone do wniosków z nast puj  cz stotliwo ci : 

za wiadczenie o uko czenia szkolenia w 195 przypadkach, opinia o kwalifikacjach 

wnioskodawców w 172, a kwalifikacja wnioskodawców przez o rodek adopcyjny  

w 213. Jak wskazano przy omawianiu czynno ci o rodków adopcyjnych, 

dokumenty dotycz ce kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych mia y 

bardzo zró nicowan  tre . 

Poza wymienionymi, najcz ciej do czano za wiadczenia o stanie zdrowia 

wnioskodawców (284 – 83,3 %), niekaralno ci (266 – 78 %), dochodach 

wnioskodawcy – m czyzny (242 – 71 %) i wnioskodawczyni (240 – 70,4 %). 

W 15 przypadkach wnioskowi nie towarzyszy y jakiekolwiek dokumenty, za  wnioski 

„zagraniczne” mia y (poza drobnymi uchybieniami) kompletn  dokumentacj . 

Cz stotliwo  przedstawiania razem z wnioskiem innych dokumentów 

przedstawiam w tabeli. 
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Tabela: Za czniki do wniosków 

L.p. Za czniki do wniosku 
W ilu 
sprawach 
do czone 

Procent 
spraw,  
w których by  
ten za cznik 

1. zupe ny odpis aktu urodzenia dziecka 201 58,9 
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 12 3,5 
3. odpis aktu ma stwa wnioskodawców 281 82,4 
4. wywiad adopcyjny 165 48,4 
5. opinia o kwalifikacjach osobistych wnioskodawców 172 50,4 
6. kwalifikacja wnioskodawców przez o rodek adopcyjny  213 62,5 
7. za wiadczenie o uko czeniu szkolenia  195 57,2 
8. opinia psychologiczna o wnioskodawcach 174 51 
9. zapytanie o karalno  wnioskodawców 266 78 

10. za wiadczenia o stanie zdrowia wnioskodawców 284 83,3 
11. za wiadczenia o dochodach wnioskodawczyni 240 70,4 
12. za wiadczenia o dochodach wnioskodawcy 242 71 
13. opinia o wnioskodawczyni od pracodawcy 100 29,3 
14. opinia o wnioskodawcy od pracodawcy 80 23,5 
15. dokumentacja wymagana przy adopcji zagranicznej 44 12,9 
16. karta dziecka 46 13,5 
17. badanie psychologiczne dziecka 20 5,9 
18. opis stanu zdrowia dziecka 12 3,5 
19. opinia o dziecku 9 2,6 
20. inne 178 52,2 
21. nie dotyczy – nie ma za czników 15 4,4 

ród o: opracowanie w asne 

2. Rozprawa i post powanie dowodowe 

2.1. Osoby wezwane na rozpraw  

Przeprowadzenie rozprawy w sprawie o przysposobienie jest obligatoryjne (art. 586  

§ 1 k.p.c.). Co do zasady wzywa si  na ni  – poza wnioskodawcami – tylko osoby, 

których zgoda jest do przysposobienia potrzebna (art. 586 § 2 k.p.c.). Unormowanie 

takie ma na celu ochron  tajemnicy przysposobienia w stosunku do osób trzecich. 

Wy czeni z udzia u w post powaniu o przysposobienie s  rodzice dziecka, którzy 

wyrazili blankietow  zgod  na przysposobienie, co wprost zapisano a art. 586 § 3 

k.p.c., wi c nie s  wzywani na rozpraw  i nie mog  bra  udzia u w post powaniu. 

Dobór próby badawczej wyklucza  takie sprawy. 
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Przyjmuje si  jednak, e z art. 586 § 2 k.p.c. nie wynika zakaz wezwania do udzia u 

w sprawie osób, które s  zainteresowane wynikiem post powania, w tym tak e 

krewnych dziecka. Da  wyraz takiemu stanowisku S d Najwy szy w postanowieniu  

z dnia 18 sierpnia 1999 r.51 stwierdzaj c, e uczestnikiem post powania w sprawie  

o przysposobienie mo e by  ojciec osoby maj cej by  przysposobion , który zosta  

pozbawiony w adzy rodzicielskiej, bowiem nadal korzysta ze stanu cywilnego, 

wynikaj cego z pochodzenia dziecka od niego. Z orzeczenia tego nie mo na jednak 

wywodzi  wniosku, wspartego autorytetem S du Najwy szego, o zasadno ci 

wzywania na rozpraw  o przysposobienie rodziców dziecka, którzy nie s  uprawnieni 

do wyra ania zgody na adopcj . 

W zbadanych post powaniach nie by o takiej praktyki, jednak e odnotowano pewne 

reminiscencje stanowiska S du Najwy szego. 

Tylko w jednej zbadanej sprawie na rozpraw  zostali wezwani rodzice dziecka 

pozbawieni w adzy rodzicielskiej, a do wezwania do czono kserokopi  wniosku  

o przysposobienie. Na posiedzeniu s du stawi  si  tylko ojciec i wyrazi  zgod  na 

przysposobienie. Matka dziecka nie stawi a si , bowiem miejsce jej pobytu by o 

nieznane. S d zarz dzi  czynno ci maj ce na celu ustalenie miejsca pobytu matki, 

mimo e jest pozbawiona w adzy rodzicielskiej. Podczas trwania post powania 

zmieni  si  sk ad s du orzekaj cego w sprawie, a nowy sk ad zaniecha  poszukiwania 

matki i do ko ca post powania rodzice nie byli zawiadamiani o posiedzeniach s du. 

Powy sze wskazuje raczej na indywidualny pogl d okre lonego s dziego (którego 

inny s dzia z tego  s du nie podziela ) ni  na utrwalon  praktyk  s du. 

W tej sprawie wniosek o przysposobienie dotyczy  rodze stwa wychowywanego od  

6 lat przez wnioskodawców, jako rodzin  zast pcz . W aktach nie by o informacji  

o motywach decyzji s du w przedmiocie powiadomienia o sprawie rodziców 

pozbawionych w adzy rodzicielskiej i wezwania ich na posiedzenie s du. Mo na si  

jedynie domy la , e by o to zwi zane ze stanem faktycznym – d ugotrwa ym 

statusem wnioskodawców jako rodziny zast pczej. W takiej sytuacji nie by o 

zapewne zagro enia dla tajemnicy przysposobienia, bo rodzice dzieci powinni zna   

                                            
51 I CKN 541/99, OSNC 2000, nr 5, poz. 85. Teza orzeczenia by a uzasadniona w okoliczno ciach 
sprawy, która dotyczy a przysposobienia pasierba przez ojczyma. 
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(i prawdopodobnie znali) rodzin  zast pcz . Pewnym zaskoczeniem jest jednak 

odebranie zgody na przysposobienie od ojca, który wskutek pozbawienia go w adzy 

rodzicielskiej uprawnienia do wyra enia zgody nie mia . Niew tpliwa by a jednak jego 

aprobata dla przysposobienia i wnioskodawców. Wymaganie odno nie do wyra enia 

zgody przez opiekuna dzieci zosta o spe nione. 

W jednej ze spraw wnioskodawcy przyznali, e skorzystali z wyboru s du na 

podstawie art. 582 § 2 k.p.c., bowiem pracownicy o rodka adopcyjnego 

poinformowali ich, e s d w ciwy dla miejsca zamieszkania dziecka, zwykle 

prowadzi post powanie z udzia em rodziców pozbawionych w adzy rodzicielskiej,  

a rozprawy bez obecno ci rodziców maj  miejsce tylko, gdy wyrazili oni blankietow  

zgod  na przysposobienie52. 

W 256 sprawach (75,1 %) na rozpraw  wezwano wy cznie wnioskodawców i osoby, 

których zgoda na przysposobienie by a potrzebna i które powinny j  wyrazi  podczas 

posiedzenia s du. W pozosta ych sprawach wzywane by y jeszcze inne podmioty. 

W 52 (15,2 %) przypadkach o terminie rozprawy zosta  powiadomiony prokurator,  

w 35 (10,3 %) o rodek adopcyjny lub przedstawiciel zagranicznej organizacji 

adopcyjnej wspó pracuj cej przy przygotowaniu przysposobienia mi dzynarodowego. 

W 5 sprawach (1,5 %) wezwano osob  blisk  dziecku, ale nie by  to w adnym 

przypadku rodzic dziecka, a dwukrotnie osob , która wcze niej sprawowa a bie  

piecz  nad dzieckiem. W zbadanych sprawach najcz ciej przysposabiane by y 

dzieci pozostaj ce pod opiek  w konsekwencji pozbawienia ich rodziców w adzy 

rodzicielskiej. Opiekunowie dzieci zwykle pe nili funkcj  rodziny zast pczej, b   

z racji swojej pracy stykali si  z dzie mi, które mia y by  przysposobione. Zwykle nie 

ograniczali si  do wyra enia zgody na przysposobienie, ale przedstawiali swoje 

stanowisko na temat celowo ci orzeczenia przysposobienia przez wnioskodawców. 

Ujawniali tak e stosunek emocjonalny do dziecka. W licznych przypadkach mogli by  

traktowani jako osoby bliskie dzieciom, nad którymi sprawowali piecz . 

                                            
52 Z informacji wynika o, e taka jest praktyka S du Rejonowego w Z bkowicach skich. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 77

 

Tabela: Osoby wezwane na rozpraw  

L.p. Osoby wezwane na rozpraw  Cz sto  % 
1. Wnioskodawcy 341 100,0 
2. Dziecko 16 4,7 
3. Opiekun prawny dziecka 295 86,8 
4. Prokurator 52 15,2 
5. Osoba bliska dziecku  5 1,5 
6. Osoba, która w przesz ci sprawowa a piecz  nad dzieckiem 2 0,6 
7. Osoba, która sporz dzi a wywiad rodowiskowy 2 0,6 
8. Przedstawiciel o rodka (organizacji) adopcyjnego 35 10,3 
9. Inne osoby 33 9,7 

ród o: opracowanie w asne 

W 10 przypadkach wnioskodawcy korzystali z pomocy profesjonalnego 

pe nomocnika procesowego. W jednej sprawie s d powo  kuratora dla 

reprezentowania dziecka, którego przedstawicielem ustawowym by  opiekun nie 

cy jednak wnioskodawc . W tym post powaniu uczestniczy  opiekun dziecka  

i kurator dziecka. Obydwie te osoby wyrazi y zgod  na przysposobienie. 

2.2. Informacja o przeprowadzonych dowodach 

Problematyka wype nienia w zbadanych sprawach poszczególnych przes anek 

orzeczenia przysposobienia zostanie przedstawiona w dalszym toku wywodów.  

W tym miejscu natomiast zostan  omówione dowody przeprowadzone w zbadanych 

sprawach w celu zgromadzenia materia u do oceny, czy przysposobienie powinno 

by  orzeczone. 

Odpis aktu stanu cywilnego 

ciwa identyfikacja stron i stwierdzenie ich stanu cywilnego stanowi niejako punkt 

wyj cia dla dalszych ustale . Nale oby oczekiwa , e w aktach ka dej sprawy 

dzie znajdowa  si  zupe ny odpis aktu urodzenia dzieci oraz – w zale no ci od 

tego, kto jest wnioskodawc  – zupe ny odpis aktu urodzenia wnioskodawcy – osoby 

niepozostaj cej w ma stwie b  aktu ma stwa, gdy wnioskodawca 
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(wnioskodawcy) pozostaje w zwi zku ma skim. Nale y odnotowa ,  

 w dokumentacji wniosków pochodz cych od osób zamieszka ych za granic  regu  

jest przedstawianie przez ma onków zarówno odpisów (lub uwierzytelnionych 

kserokopii) aktów ich urodzenia jak i aktu ma stwa. 

Tabela: Przeprowadzone dowody 

L.p. Przeprowadzone dowody Cz st. % 
1. orygina  dokumentu skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 20 5,9 
2. orygina  dokumentu zupe ny odpis aktu urodzenia dziecka 263 77,1 
3. orygina  dokumentu odpis aktu ma stwa wnioskodawców 303 88,9 
4. niepo wiadczona kserokopia odpisu aktu stanu cywilnego 28 8,2 
5. wywiad adopcyjny 200 58,7 
6. opinia o rodka adopcyjnego o kwalifikacjach wnioskodawców 258 75,7 
7. kwalifikacja wnioskodawców przez o rodek adopcyjny 284 83,3 
8. za wiadczenie o uko czeniu szkolenia na rodziców adopcyjnych 226 66,3 
9. opinia psychologiczna o wnioskodawcach 216 63,3 

10. zapytanie o karalno  wnioskodawców 311 91,2 
11. za wiadczenia o stanie zdrowia wnioskodawczyni (kobiety) 313 91,8 
12. za wiadczenia o stanie zdrowia wnioskodawcy (m czy ni) 301 88,3 
13. za wiadczenie o zarobkach wnioskodawczyni 261 76,5 
14. za wiadczenie o dochodach wnioskodawcy 268 78,6 
15. opinia o wnioskodawczyni od pracodawcy 92 27 
16. opinia o wnioskodawcy od pracodawcy 88 25,8 
17. dokumentacja wymagana przy adopcji zagranicznej 44 12,9 
18. karta dziecka 61 17,9 
19. badanie psychologiczne (psychiatryczne) dziecka 21 6,2 
20. opis stanu zdrowia dziecka 22 6,5 
21. opinia o dziecku 25 7,3 
22. przes uchanie wnioskodawcy/ów 302 88,6 
23. przes uchanie (wys uchanie) dziecka przez s d na sali rozpraw 16 4,7 
24. przes uchanie (wys uchanie) dziecka przez s d poza sal  rozpraw 3 0,9 
25. przes uchanie osoby bliskiej dziecku 3 0,9 
26. przes uchanie kuratora, prac o r. adopcyjnego 10 2,9 
27. przes uchanie innych wiadków 8 2,3 
28. wywiad rodowiskowy kuratora s dowego 190 55,7 
29. sprawozdanie z nadzoru nad bezpo redni  piecz  nad dzieckiem 223 65,4 
30. opinia RODK o wnioskodawcach i wi zi z dzieckiem 26 7,6 
31. opinia innego bieg ego (nie z RODK) 1 0,3 
32. ze wskazanych dokumentów z akt innej sprawy 108 31,7 
33. z akt innej sprawy (bez szczegó owego wskazania) 170 49,9 
34. inne 80 23,5 

ród o: opracowanie w asne 
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Zupe ny odpis aktu urodzenia dziecka by  dowodem w sprawie w 263 przypadkach 

(77,1 %). Odpis aktu ma stwa znajdowa  si  w aktach 303 spraw, mimo i  

ma onkowie wnioskowali o orzeczenie przysposobienia wspólnego w 327 sprawach, 

a wi c dokument ten by  w 92,6 % akt, w których powinien si  znajdowa . 

wiadectwo uko czenia szkolenia organizowanego przez o rodek adopcyjny  

(art. 1141 § 1 k.r.o. w zwi zku z art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej 

Pocz wszy do dnia 1 stycznia 2012 roku posiadanie wiadectwa uko czenia 

szkolenia organizowanego przez o rodek adopcyjny jest wymienione razem  

z okoliczno ciami, kszta tuj cymi czynn  zdolno  do przysposobienia, (art. 1141 § 1 

k.r.o.). 

Skoro „posiadanie” wiadectwa jest tak istotne, to niew tpliwie powinno zosta  

przedstawione s dowi. Zgodnie z jednoznacznie sformu owanym przepisem ustawy 

zwolnieni od jego posiadania (a wi c i przedstawiania) s  tylko krewni i powinowaci 

dziecka, oraz osoby sprawuj ce nad dzieckiem rodzinn  piecz  zast pcz  (art. 172 

ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej). 

Uwa am za oczywiste, e posiadanie wiadectwa uko czenia szkolenia 

organizowanego przez o rodek adopcyjny nie dotyczy tak e przysposabiaj cych, 

którzy maj  miejsce sta ego (zwyk ego) pobytu poza granicami Polski. Po pierwsze,  

o ile nie s  obywatelami polskimi, z regu y nie ma do nich zastosowania polskie 

prawo materialne normuj ce przysposobienie, a wi c art. 1141 § 1 k.r.o., bowiem 

zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawa prywatnego mi dzynarodowego (p.p.m.)53 

przysposobienie podlega prawu ojczystemu przysposabiaj cego. Art. 58 p.p.m. 

nakazuj cy zachowanie przepisów prawa ojczystego osoby przysposabianej nie 

wymienia obowi zku posiadania opinii kwalifikacyjnej i wiadectwa uko czenia 

szkolenia dla rodziców adopcyjnych. Po drugie, nie ma do nich zastosowania ustawa 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej w zakresie, w jakim normuje 

„prowadzenie procedur przysposobienia” odno nie do przygotowania kandydatów na 

                                            
53 Ustawa z 4 lutego 2011 r, Dz. U. nr 80, poz. 432. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 80

rodziców adopcyjnych (art. 170 ust. 3 ustawy). Jest to bowiem zadanie podmiotów 

zagranicznych, co wynika tak e z konwencji haskiej o ochronie dzieci i wspó pracy  

w dziedzinie przysposobienia mi dzynarodowego z 29 maja 1993 r.54 Po trzecie, 

wymaganie odbycia szkolenia w Polsce by oby nieracjonalne z uwagi na organizacj  

szkole  trwaj cych niekiedy przez kilka miesi cy oraz polski j zyk wyk adowy, 

którego zwykle cudzoziemscy kandydaci na rodziców adopcyjnych nie znaj . 

Wnioskodawcy przedstawili wiadectwa w 236 sprawach. W niektórych sprawach, 

tak e przygotowanych przez o rodek adopcyjny, brak wiadectwa wyja niano 

powo uj c si  na zakwalifikowanie wnioskodawcy na rodzica adopcyjnego w okresie, 

gdy wiadectwo odbycia szkolenia nie by o wymagane, a oczekiwanie na wskazanie 

dziecka do przysposobienia by o d ugotrwa e. Niekiedy temu wyja nieniu 

towarzyszy a informacja, e wnioskodawca odby  stosowne szkolenie w trybie 

indywidualnym, albo innym stosowanym w danej placówce. W niektórych 

przypadkach wnioskodawcy byli w trakcie odbywania szkolenia i przedstawili 

za wiadczenie potwierdzaj ce ten fakt. 

Opinia kwalifikacyjna 

Z art. 1141 § 1 k.r.o. wynika, e osoba pragn ca przysposobi  dziecko powinna 

posiada  „opini  kwalifikacyjn ”. Z kontekstu wynika, e autorem opinii mo e by  

tylko o rodek adopcyjny. Art. 169 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej stanowi, e kontakt z dzieckiem i udost pnienie informacji o nim, 

co stanowi ko cowy etap przed-s dowego przygotowania do przysposobienia 

realizowanego przez o rodek adopcyjny, mo e nast pi  dopiero po uzyskaniu przez 

kandydata na przysposabiaj cego opinii kwalifikacyjnej. 

Ocena ko cowa kandydatów na rodziców adopcyjnych, stanowi ca etap „procedur 

przysposobienia”, o jakich mowa w art. 154 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej, zawiera opini  kwalifikacyjn 55. 

                                            
54 Dz. U. z 2000 r., nr 39, poz. 448 z pó niejszymi zmianami. 
55 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Adopcja drog  do rodzicielstwa, Warszawa 2013, s.14. 
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Powy sze zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej stanowi  

argument na rzecz tezy, e opinia kwalifikacyjna, o której mowa w art. 1141 § 1 k.r.o. 

w brzmieniu obowi zuj cym od 1 stycznia 2012 r., powinna by  sporz dzona przed 

wszcz ciem post powania s dowego o orzeczenia przysposobienia. 

Z analogicznych przyczyn, jak wskazane przy omawianiu obowi zku posiadania 

wiadectwa uko czenia szkolenia prowadzonego przez o rodek adopcyjny, tak 

rozumianej „opinii kwalifikacyjnej”, sporz dzonej przez polski o rodek adopcyjny, nie 

musz  posiada  wnioskodawcy z zagranicy („zakwalifikowani” zgodnie  

z unormowaniami prawa obcego, jako maj cy czynn  zdolno  do przysposobienia) 

oraz krewni i powinowaci dziecka, tudzie  osoby sprawuj ce nad dzieckiem rodzinn  

piecz  zast pcz  (art. 172 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast pczej). 

Opinia kwalifikacyjna sporz dzona przez o rodek adopcyjny, jako element ko cowy 

przygotowania kandydatów na przysposabiaj cych przez o rodek adopcyjny, by a  

w aktach 258 spraw. Tu nale y przypomnie , e opini  o rodka adopcyjnego  

o kwalifikacjach osobistych wnioskodawcy do czyli do wniosku o przysposobienie  

w 172 sprawach, a sam  kwalifikacj , jaka w praktyce poprzedza skierowanie na 

szkolenie, w 213 przypadkach. Z powy szego wynika, e cz  opinii sporz dzono 

po wszcz ciu post powania przed s dem. Niekiedy opinie przedstawi y te  - mimo i  

nie mia y takiego obowi zku - osoby sprawuj ce funkcj  niezawodowej rodziny 

zast pczej dla dziecka, które chcia y przysposobi . 

Nale y odnotowa , e unormowania dotycz ce „opinii kwalifikacyjnej” zawarte  

w kodeksie rodzinnym i opieku czym, kodeksie post powania cywilnego i w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej nie s  spójne, co mo e by  

ród em pewnych rozbie no ci interpretacyjnych art. 586 § 4 k.p.c. 

Stosowanie art. 586 § 4 k.p.c. 

Wymieniony przepis nak ada na s d w post powaniu o przysposobienie obowi zek 

(verba legis: „s d opieku czy wyst puje”) zasi gni cia opinii kwalifikacyjnej o rodka 

adopcyjnego lub innej specjalistycznej placówki. Nie wynika z jego brzmienia 

jakikolwiek wyj tek zwalniaj cy od obowi zku zasi gni cia opinii (w tym 
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przedstawienie posiadania opinii sporz dzonej podczas post powania 

„preadopcyjnego”). 

Badanie wykaza o, e s dy, wykonuj c obowi zek z art. 586 § 4 k.p.c., zwróci y si   

o opini  do placówki specjalistycznej tylko w 135 sprawach (39,6 % spraw). 

W wi kszo ci placówk  specjalistyczn , której opinia zosta a zarz dzona na 

podstawie art. 586 § 4 k.p.c., by  o rodek adopcyjny (w 50 sprawach ten sam, który 

przygotowa  przysposobienie na etapie przed-s dowym), a w 23 sprawach – 

rodzinny o rodek diagnostyczno-konsultacyjny. 

W sprawach, w których s d nie zwróci  si  na podstawie art. 586 § 4 k.p.c. do 

placówki specjalistycznej, ze zgromadzonego materia u dowodowego wynika o, e: 

 w dziewi dziesi ciu czterech przypadkach przysposobienie by o 

przygotowane przez o rodek adopcyjny, 

 w siedemdziesi ciu czterech innych sprawach o rodek adopcyjny nie tylko 

przygotowa  przysposobienie, ale dodatkowo nadzorowa  przebieg osobistej 

styczno ci pomi dzy stronami zamierzonego przysposobienia, o której mowa 

w art. 1201 k.r.o., 

 w dwóch kolejnych sprawach o rodek adopcyjny, który przygotowa  

przysposobienie, ale nie uzyska  od s du polecenia nadzorowania styczno ci 

stron, o której mowa w art. 1201 k.r.o., z w asnej inicjatywy, przes  do s du 

swoj  opini  stwierdzaj  na podstawie kontaktów z wnioskodawcami 

sprawuj cymi piecz  nad dzie mi, e dobór stron jest w ciwy,  

a wnioskodawcy dobrze wywi zuj  si  z obowi zków opieku czych, 

 w 14 sprawach o rodek adopcyjny nadzorowa  styczno  stron, zarz dzon  

na podstawie art. 1201 k.r.o., mimo e przysposobienie nie by o przygotowane 

przez o rodek adopcyjny, i sporz dzi  opini  o przebiegu styczno ci 

pozytywnie oceniaj c nawi zuj ce si  wi zi emocjonalne mi dzy 

wnioskodawcami i dzie mi. Mo na by o powy sze potraktowa  jako surogat 

opinii kwalifikacyjnej. 

 Co najmniej w 14 innych sprawach mo na by o domy la  si , na podstawie 

materia u dowodowego zgromadzonego przez s d, i  kwalifikacje 

wnioskodawców jako przysz ych rodziców adopcyjnych zosta y – co najmniej 
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po rednio – potwierdzone. Niektórzy wnioskodawcy przed yli kserokopie 

opinii i wiadectw, jakie uzyskali na potrzeby innego post powania s dowego 

(przyk adowo o przysposobienie, które zosta o wcze niej orzeczone, albo  

o ustanowienie rodziny zast pczej). Pozytywne przekonanie o w ciwych 

kwalifikacjach wnioskodawców mog o te  wynika  z akt innej sprawy, gdy taki 

dowód s d dopu ci , albo z wywiadu rodowiskowego przeprowadzonego na 

zlecenie s du przez zawodowego kuratora rodzinnego. 

Z powy szego zdaje si  wynika , i  s dy podziela y opini , e art. 586 § 4 k.p.c. nie 

ma zastosowanie w ka dej sprawie, ale g ównie wtedy, gdy sprawy nie prowadzi  na 

etapie przed-s dowym o rodek adopcyjny, a w aktach nie ma adnej opinii  

o wnioskodawcach sporz dzonej przez placówk  specjalistyczn  na potrzeby tego 

lub innego post powania56. 

Stan zdrowia wnioskodawców i brak uzale nie  

Dowodem na dobry stan zdrowia, który stwarza prawdopodobie stwo nale ytego 

wype nienia obowi zków rodzicielskich, by y za wiadczenia lekarskie dotycz ce 313 

kobiet i 301 m czyzn. 

Kobiety mia y status wnioskodawcy we wszystkich 341 zbadanych sprawach (kobiety 

same by y wnioskodawczyniami w 14 sprawach, a wspólnie z m ami w 327 

sprawach). Kobiety – wnioskodawczynie przedstawi y wi c za wiadczenie lekarskie  

o stanie swego zdrowia w 91,8 % spraw. 

czy ni byli wnioskodawcami w 327 sprawach. Za wiadczenia lekarskie o stanie 

swego zdrowia przedstawili w 301 sprawach (co stanowi 92 % spraw, w których byli 

wnioskodawcami). 

W istocie cz stotliwo  dokumentowania stanu zdrowia wynosi a 92 % i by a taka 

sama odno nie do kobiet i m czyzn. 

                                            
56 Tak J. Gudowski w komentarzu do art. 586 k.p.c., Kodeks Postepowania Cywilnego, Komentarz 
(red. T. Ereci ski), tom 3, Warszawa 2007, s. 186. 
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Najcz ciej za wiadczenia wydawali lekarze chorób wewn trznych, na podstawie 

konsultacji przeprowadzonej zarówno w publicznych, jak i w niepublicznych 

zak adach opieki zdrowotnej. Sformu owania opinii o stanie zdrowia by y 

zró nicowane, ale zwykle zawiera y informacje, e s  zwi zane z ubieganiem si  

badanego pacjenta o przysposobienie dziecka, a ich konkluzja sprowadza a si  do 

stwierdzenia braku przeciwwskaza  lekarskich do adopcji. 

W jednym przypadku s d zarz dzi  dowód z opinii bieg ego odno nie do stanu 

zdrowia wnioskodawcy, który cierpia  na stwardnienie rozsiane i nie by  w pe ni 

sprawny ruchowo. 

W innych przypadkach niepe nosprawno ci oraz chorób (przyk adowo 

nowotworowych w okresie remisji) takich dodatkowych bada  nie przeprowadzono. 

Poza ogólnym za wiadczeniem o stanie zdrowia fizycznego wnioskodawcy 

wykazywali, e nie lecz  si  psychiatrycznie ani odwykowo. Sposób wykazania tej 

okoliczno ci by  zró nicowany. Cz  wnioskodawców przedstawia a za wiadczenie 

z poradni zdrowia psychicznego oraz z poradni leczenia uzale nie , b cych 

placówkami publicznymi po onymi w rejonie ich miejsca zamieszkania, z którego 

wynika o, e nie s  pacjentami danej placówki. Niektórzy przedstawiali 

za wiadczenie lekarza psychiatry, z regu y z niepublicznej placówki opieki 

zdrowotnej, który (na podstawie jednorazowego badania), „nie stwierdza ” objawów 

choroby psychicznej lub uzale nienia. Niektórzy sk adali pisemne zapewnienie,  

e nie s  chorzy psychicznie ani uzale nieni od alkoholu i narkotyków. Jeden  

z o rodków adopcyjnych zobowi zywa  kandydatów na rodziców adopcyjnych do 

sk adania w asnor cznie podpisanych pisemnych o wiadcze , pod rygorem 

odpowiedzialno ci karnej za potwierdzenie nieprawdy, e wszystkie udzielone przez 

nich informacje o stanie zdrowia, braku uzale nie , niekaralno ci i sytuacji 

maj tkowej s  zgodne z prawd . 

Stan maj tkowy wnioskodawców 

Wnioskodawcy wykazywali sw  sytuacj  materialn  g ównie za pomoc  za wiadcze  

o wysoko ci miesi cznych zarobków lub innych przychodów, przyk adowo  

z dzia alno ci gospodarczej. Takie za wiadczenia przedstawi o 261 wnioskodawczy  
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(76,5 % wszystkich wnioskodawczy ) oraz 268 wnioskodawców (81,9 % wszystkich 

wnioskodawców). Wnioskodawcy, którzy nie pozostawali w stosunku pracy, zwykle 

dokumentowali swoje przychody przedstawiaj c po wiadczon  kopi  rocznego 

zeznania w zakresie podatku dochodowego (druk PIT). 

Pewne elementy sytuacji maj tkowej wynika y tak e z wywiadu adopcyjnego, który 

by  dowodem w 200 sprawach. Liczne informacje o sytuacji maj tkowej  

i dochodach zawiera y, w wi kszo ci przypadków, dokumenty przedstawiane przez 

osoby zamieszka e za granic . 

Niekaralno  

Za wiadczenia o braku wpisu w Centralnym Rejestrze Skazanych przedstawili 

wnioskodawcy z Polski w 200 sprawach. Stosowne za wiadczenia by y tak e  

w dokumentacji wnioskodawców z zagranicy. 

Wywiad rodowiskowy przeprowadzony przez kuratora s dowego 

Weryfikacja sytuacji wnioskodawcy w miejscu jego zamieszkania w drodze wywiadu 

rodowiskowego kuratora s dowego mia a miejsce w 190 sprawach (55,7 %). 

Informacje o dziecku i jego stanowisko w przedmiocie przysposobienia 

Ocena, czy wnioskowane przysposobienie jest zgodne z dobrem dziecka jest 

mo liwa, gdy s d dysponuje informacjami na temat ca okszta tu sytuacji dziecka oraz 

jego stanowiskiem w przedmiocie przysposobienia. Stan wiedzy na ten temat, jak  

dysponowa  s d w zbadanych sprawach, by  bardzo ograniczony. 

Karta dziecka by a dowodem w zaledwie 61 sprawach (17,9 %), wynik badania stanu 

psychicznego dziecka w 21 sprawach (6,2 %), opis stanu zdrowia dziecka  

w 22 sprawach (6,5 %), opinia o dziecku (z placówki opieku czej lub o wiatowej)  

w 25 sprawach (7,3 %). S d mia  bezpo redni  styczno  z dzie mi zaledwie  

w 19 sprawach (5,6 %). 
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Istotnym rodkiem weryfikacji doboru stron by  przebieg bezpo redniej pieczy 

wnioskodawców nad dzieckiem, realizowanej zgodnie z art. 1201 k.r.o. Sprawozdanie 

z przebiegu pieczy by o dowodem w 223 sprawach (65,4 %). 

Niew tpliwie istotn  rol  odgrywa a tak e ocena bezpo redniej faktycznej pieczy nad 

dzieckiem, która nie by a realizowana na podstawie art. 1201 k.r.o., ale rozpocz a 

si  przed wszcz ciem post powania o przysposobienie. Zwa ywszy na donios  

oceny pieczy nad dzieckiem zostan  jej po wi cone nieco szersze uwagi w kolejnym 

punkcie niniejszego opracowania. 

2.3.Osobista styczno  mi dzy stronami wnioskowanego przysposobienia 

2.3.1. Uwagi wprowadzaj ce 

Nie ulega w tpliwo ci, e trafno  doboru stron planowanego przysposobienia 

poddana zostaje weryfikacji dopiero w codziennym funkcjonowaniu w ramach 

wspólnego gospodarstwa domowego. 

Niektóre systemy prawne wymagaj , aby okres preadopcyjny by  d ugi i traktuj  

pozytywny wynik jego przebiegu jako konieczn  przes ank  orzeczenia 

przysposobienia57. W Polsce do wej cia w ycie ustawy z 26 maja 1995 r., okres 

„próby” preadopcyjnej nie by  przewidywany ani w materialno-prawnych ani  

w procesowych normach reguluj cych przysposobienie. W praktyce jednak, gdy 

przysposobienie nie by o zwi zane z przeniesieniem dziecka za granic , a by o 

                                            
57 Przyk adowo takie wymaganie prawa w oskiego stanowi o bardzo powa ny problem praktyczny przy 
orzekaniu w Polsce przysposobienia obywatela polskiego przez wnioskodawców z W och, bowiem 
przed ratyfikacj  przez obydwa pa stwa konwencji haskiej o ochronie dzieci i wspó pracy  
w dziedzinie przysposobienia mi dzynarodowego, prawomocne polskie postanowienia orzekaj ce 
przysposobienie we W oszech by y traktowane tylko jako „powierzenia preadopcyjne”. Dopiero po 
up ywie wymaganego przez prawo w oskie okresu, gdy przebieg wzajemnej styczno ci oceniono 
pozytywnie (co nie zawsze jednak mia o miejsce), przysposobienie orzekano we W oszech, tak jakby 
prawomocnego postanowienia polskiego s du nie by o. W tpliwo ci nasuwa o tak e powierzenie 
sprawowania pieczy nad dzieckiem za granic . Zob. na ten temat przyk adowo J. Ciszewski,  
O warunku wspólnego zamieszkiwania przysposabianego z przysposabiaj cym przed orzeczeniem 
przysposobienia, Problemy Wymiaru Sprawiedliwo ci 1979, nr 7 (1), s. 22-28, uchwa a SN z 22 
pa dziernika 1991, III CZP 92/91, OSN CP 1992, nr 4, poz. 58, oraz glos  do tej uchwa y  
E. Holewi skiej – api skiej, PiP 1992, nr 2. 
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przygotowywane przez o rodek adopcyjno-opieku czy, dzieci cz sto by y 

umieszczane „na okres próbny” w rodzinie zast pczej. 

Stan taki, obok korzy ci w postaci odst pienia od przysposobienia, gdy strony nie 

nawi za y dobrych relacji rodzinnych, móg  jednak w poszczególnych przypadkach 

stwarza  stan zagro enia dobra dziecka, gdy by o przyj te do rodziny przez osob  

wahaj  si , czy je przysposobi  w przysz ci. Unormowania dotycz ce rodzin 

zast pczych s  dostosowane do realizacji innych celów spo ecznych ni  

przygotowanie do przysposobienia wychowanka. 

Marek Safjan58 postulowa , aby umieszczenie dziecka w rodzinie preadopcyjnej by o 

uregulowane jako wst pny etap post powania o przysposobienie, dopuszczalny 

wy cznie, gdy zosta a wyra ona zgoda na przysposobienie przez wszystkie osoby 

uprawnione do jej wyra enia w danym stanie faktycznym, a s d ustali ,  

e przysposobienie jest zgodne z dobrem dziecka i jest dopuszczalne ze wzgl du na 

sytuacj  wnioskodawców. Wskazywa  na konieczno  precyzyjnego uregulowania 

konsekwencji umieszczenia dziecka w rodzinie preadopcyjnej, która powinna by  

uprawniona wy cznie do sprawowania bie cej pieczy w okresie ustalanym 

indywidualnie przez s d, w granicach okre lonych w ustawie59. Ochron  interesu 

wnioskodawców powinien realizowa  zakaz cofni cia zgody na przysposobienie, 

oraz zakaz wszcz cia post powania o przywrócenie w adzy rodzicielskiej. Postulaty 

te zosta y uwzgl dnione tylko w ograniczonym zakresie w art. 1201 k.r.o. 

Nie ulega w tpliwo ci, e powo ana norma mo e by  zastosowana dopiero po 

wszcz ciu post powania o przysposobienie. Orzeczenie o sposobie i okresie 

osobistej styczno ci przysposabiaj cego z przysposabianym zapada w trakcie 

post powania adopcyjnego przed s dem w formie postanowienia, na które 

przys uguje za alenie (art. 5861k.p.c.). 

Orzeczenie o osobistej styczno ci w sprawach „zagranicznych” jest obligatoryjne,  

a w krajowych jest fakultatywne, co bywa krytykowane w literaturze przedmiotu. 

                                            
58 M. Safjan, Instytucja rodzin zast pczych. Problematyka prawno-organizacyjna, Warszawa 1982,  
s. 70–76. 
59 M. Safjan, op. cit., s. 77–82. 
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Pawe  Jaros oceni , e to zró nicowanie oznacza dla dzieci kandyduj cych do 

przysposobienia wyst powanie „dwóch ró nych standardów opieki i pomocy w adz 

publicznych”60 Natomiast Janusz Gajda postulowa  obligatoryjny okres styczno ci  

w przypadku orzekania przysposobienia ca kowitego z uwagi na jego 

nierozwi zywalno 61. 

Powo ane pogl dy, zasadne w uj ciu teoretycznym - jak si  wydaje nie w pe ni 

uwzgl dniaj  realia i oczekiwania przysposabiaj cych, a tak e motywy zró nicowania 

sytuacji wnioskodawców zamieszka ych w kraju i za granic . 

Z regu y przed z eniem wniosku o przysposobienie wnioskodawcy zamieszkali  

w Polsce maj  mo liwo  d szego kontaktu z dzieckiem, za  „procedura” 

przygotowania do przysposobienia, o ile zosta a nale ycie przeprowadzona, stwarza 

wysokie prawdopodobie stwo, e dokonany dobór stron jest trafny. Gdy kandydaci 

na rodziców adopcyjnych wniosek ju  z yli, s  zainteresowani mo liwie szybkim 

zako czeniem post powania i nabyciem statusu rodzica wobec dziecka. Umo liwia 

to wykorzystanie ró nych uprawnie  zwi zanych z rodzicielstwem i u atwia 

organizacj  ochrony zdrowia dziecka, jego edukacji itp. S d z mo liwo ci 

zastosowania art 1201 k.r.o. mo e korzysta  elastycznie, gdy uzna to w danym stanie 

faktycznym za uzasadnione. Nie ma adnych przeszkód, aby wytworzy a si  praktyka 

orzekania o styczno ci we wszystkich lub prawie wszystkich sprawach krajowych. 

Obecny stan prawny wydaje si  wystarczaj co elastyczny i przez to dostosowany do 

optymalnej ochrony dobra dziecka. S d ma mo liwo  dostosowania rozstrzygni cia 

w przedmiocie osobistej styczno ci do konkretnych okoliczno ci faktycznych. 

Wprowadzenie obligatoryjnej styczno ci wnioskodawców z zagranicy z dzieckiem 

mia o zapobiega  sytuacjom, zdarzaj cym si  wcze niej, przysposobienia dziecka 

nieznanego wnioskodawcom osobi cie, a jedynie z dokumentacji i fotografii, b  

poznanego bezpo rednio przed rozpraw  w sprawie adopcyjnej. Interesuj ce wydaje 

si  w tym kontek cie przypomnienie postanowie  dawniejszego zarz dzenia Ministra 

                                            
60 Tak P. Jaros, Status dziecka w post powaniu o przysposobienie, Rodzina i Prawo 2008, nr 7–8,  
s. 86, 87. 
61 Tak J. Gajda, Przysposobienie dziecka w prawie polskim [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie 
(red. P. Kasprzyk), Lublin 2005, s. 253. 
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Sprawiedliwo ci z 25 maja 1970 r. „Instrukcja o obrocie prawnym z zagranic   

w sprawach cywilnych i karnych”62 zaleca a, aby polski s d zwraca  si  do polskich 

„urz dów zagranicznych” (w praktyce chodzi o o konsulaty) o przedstawienie „uwag  

i spostrze  w asnych dotycz cych wnioskodawców”. Przewidywa a tak e 

mo liwo  przes uchania wnioskodawców przez s d (stosowny urz d) zagraniczny  

w celu wyja nienia „czy widzieli oni ma oletniego i dostatecznie go poznali oraz czy 

podtrzymuj  wniosek o przysposobienie”, co uzasadnia o przypuszczenie,  

e zdarza y si  przypadki przysposobienia nieznanego wnioskodawcom osobi cie 

dziecka. 

Odmienne potraktowanie obowi zku orzekania osobistej styczno ci w sprawach 

krajowych i „zagranicznych” budzi w tpliwo ci, co do kwalifikacji osobistej styczno ci: 

czy jest ona jedynie elementem post powania w sprawie o przysposobienie, czy te  

pozytywny wynik osobistej styczno ci jest materialno-prawn  przes ank  orzeczenia 

przysposobienia w sprawach powoduj cych przeniesienie miejsca zamieszkania 

dziecka za granic 63. 

Wydaje si , e omawiane orzeczenie ma wi cej cech procesowych. W zwi zku  

z powy szym ogólne informacje o orzekaniu osobistej styczno ci w zbadanych 

sprawach, oraz w sprawach o „adopcje krajowe” s  zamieszczone w niniejszej cz ci 

opracowania. 

Informacje o obligatoryjnym orzekaniu osobistej styczno ci w sprawach, w których 

orzeczenie przysposobienia powoduje przeniesienie miejsca zamieszkania 

ma oletniego w Polsce na miejsce zamieszkania za granic  stanowi  fragment 

rozdzia u po wi conego „adopcjom zagranicznym”. 

                                            
62 Dziennik Urz dowy Ministerstwa Sprawiedliwo ci 1970, nr 4, poz. 14. 
63 Tak H. Ciep a, [w:] Kodeks Rodzinny i Opieku czy. Komentarz (red. K. Piasecki) Warszawa, 2009, 
s. 887, J. Gajda [w:] Kodeks Rodzinny i Opieku czy. Komentarz, 2010 (red. K. Pietrzykowski), 
Warszawa 2010, s. 1019. 
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2.3.2. Ogólne informacje o orzekaniu osobistej styczno ci stron wnioskowanego 

przysposobienia w zbadanych sprawach 

W zbadanych sprawach osobista styczno  zosta a orzeczona w 271 przypadkach 

(w tym we wszystkich 44 „adopcjach zagranicznych”). 

W 189 przypadkach w postanowieniu wskazano, jako podstaw  prawn  

rozstrzygni cia art. 1201 k.r.o. 

W 46 sprawach s dy albo w ogóle nie wskazywa y na art. 1201 k.r.o, jako na 

podstaw  rozstrzygni cia, albo wskazuj c ten przepis - jako jedn  z podstaw 

wydawanego orzeczenia - zaznacza y, e orzeczenie wydawane jest w trybie 

„zabezpieczenia roszczenia” (podaj c dodatkowo art. 730 k.p.c. lub nie wymieniaj c 

adnej normy procesowej). Stanowi to wyraz akceptacji pogl du Henryka Haaka64,  

 unormowania zawarte w art. 1201 k.r.o. dotycz  w istocie post powania 

zabezpieczaj cego, które jest prowadzone w ramach post powania  

o przysposobienie, jako jeden ze sposobów zabezpieczenia uprawnienia osoby 

przysposabianej do wychowania w rodowisku rodzinnym, gwarantuj cym optymalne 

warunki do prawid owego rozwoju 

W pozosta ych sprawach nie podano podstawy prawnej rozstrzygni cia, lub 

orzeczono inaczej. Odnotowano tu rozstrzygni cia „niestandardowe”. Przyk adowo  

d „wyra  zgod ” na urlopowanie ma oletniego z domu dziecka albo zezwala  na 

takie urlopowanie do wnioskodawców65. Czyni  to wskutek wniosku o rodka 

adopcyjnego. 

Nale y domniemywa , e co najmniej Regionalny O rodek Adopcyjny w odzi 

rutynowo stosowa  praktyk  wyst powania o powierzenie dziecka przysposabiaj cym 

wed ug w asnej „koncepcji prawnej”. Wskazuje na to pos ugiwanie si  typowym 

drukiem, zapewne przygotowanym przez ten O rodek, do którego wpisywane by y 

dane personalne wnioskodawców i dziecka. Jako wnioskodawca w tym dokumencie 

                                            
64 H. Haak, Kodeks Rodzinny i Opieku czy Przysposobienie. Komentarz, Toru  1996, s. 106 i n. Autor 
wskazuje, e ma tu zastosowanie art. 730 § 1 k.p.c., interpretowany zgodnie z zasadami wyk adni 
celowo ciowej. Przez roszczenie nale y wi c rozumie  „uprawnienie doznaj ce ochrony prawnej”. 
65 Zaobserwowano w sprawach rozpoznanych w S dzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 91

wskazywany by  o rodek adopcyjny, który wnosi  „o wydanie zgody na zabranie 

dziecka przed spraw  o przysposobienie”. W dalszej cz ci by a podana oczekiwana 

tre  rozstrzygni cia s du – w tym miejsce na podpis s dziego. Na takim druku 

dzia pisa  „zgoda” lub „wyra am zgod ”, co stanowi o podstaw  do wydania 

dziecka wnioskodawcom66. 

Wydaje si , e ani s d ani wnioskodawca nie uto samiali owego rozstrzygni cia  

z szczególnym fakultatywnym elementem post powania o przysposobienie, o jakim 

mowa w art. 1201 k.r.o. 

Tabela: Sposób okre lenia okresu styczno ci w sprawach o przysposobienie krajowe  
i zagraniczne 

L.p. Sposób okre lenia okresu styczno ci w sprawach krajowych zagranicz. 

1. Do zako czenia post powania w sprawie 89,0 15,9 

2. Dok adnie okre lony – liczba dni 3,1 72,8 

3. W inny sposób 1,3 4,5 

4. Nieokre lony – jedynie ustalenie, e orzeka styczno  6,6 6,8 
5. Ogó em – liczba spraw, w których orzeczono styczno  227 44 

ród o: opracowanie w asne 

W odró nieniu od spraw „zagranicznych” dok adne okre lenie styczno ci w sprawach 

krajowych nast powa o wyj tkowo (zaledwie w 3% spraw, podczas, gdy  

w post powaniach o przysposobienie mi dzynarodowe w blisko 73% spraw). Regu  

by o powierzanie dzieci pod piecz  wnioskodawców do zako czenia post powania  

w sprawie. 

W wi kszo ci spraw nadzór nad bezpo redni  piecz  sprawowa y o rodki adopcyjne. 

                                            
66 Powo ywany tekst, który mia  w za eniu u atwi  prac  s dziemu, by  nast puj cy: „S d Rejonowy, 
Wydzia  Rodzinny i Nieletnich w ...zezwala ma onkom .... na zabranie ma oletniego .... przed spraw  
o przysposobienie”. W „wykropkowanych” miejscach wpisywano dane personalne w ciwe dla 
konkretnego post powania. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 92

 

Tabela: Powierzenie nadzoru nad osobist  styczno ci  

L.p. Podmiot sprawuj cy nadzór nad styczno ci  Cz sto  procent 

1. rodek adopcyjny, który przygotowa  przysposobienie 78 28,9 
2. Inny o rodek adopcyjny ni  wskazany w pkt 1 12 4,4 

3. rodek adopcyjny w sprawach, w których nie 
po redniczy  o rodek ( w sprawy tym zagraniczne) 31 11,5 

4. Kurator s dowy 57 21,1 

5. Wi cej ni  jeden podmiot nadzoruj cy styczno  3 1,1 

6. Taki podmiot nie zosta  wskazany 89 33,0 
7. Ogó em  270 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

2.3.3.Orzeczenie o osobistej styczno ci stron zamierzonego przysposobienia  

w sprawach o przysposobienie krajowe 

W sprawach o przysposobienie krajowe orzeczenie osobistej styczno ci ma 

charakter fakultatywny. Jak ju  wspomniano, z regu y, przed z eniem wniosku  

o przysposobienie przyszli wnioskodawcy spotykaj  si  z dzieckiem przez d szy 

czas, a niekiedy podmiot sprawuj cy bezpo redni  piecz  nad dzieckiem 

(przyk adowo rodzic zast pczy) przekonany o pozytywnych relacjach stron 

zamierzonego przysposobienia zezwala na zabieranie dziecka na kilka godzin poza 

miejsce jego zwyk ego pobytu, w tym do domu wnioskodawców, a nawet na pe ne 

weekendy z nocowaniem u nich. 

Nie nale  do zupe nie wyj tkowych sytuacje, gdy wniosek o przysposobienie jest 

poprzedzony d ugotrwa ym sprawowaniem przez wnioskodawc  bezpo redniej 

pieczy nad dzieckiem. W 57 sprawach w dniu wp ywu do s du wniosku  

o przysposobienie dzieci ju  pozostawa y pod bezpo redni  piecz  wnioskodawców. 

W 54 przypadkach wnioskodawcy sprawowali wobec dziecka funkcj  rodziny 

zast pczej. W pozosta ych 3 sprawach by a to piecza faktyczna. 
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Podczas post powania w sprawie o przysposobienie powierzenie pieczy  

o charakterze preadopcyjnym nast pi o w 227 sprawach, a wi c w 76,4 % spraw 

krajowych, których by o 297. 

Tabela: Sposób okre lenia okresu styczno ci w sprawach o przysposobienie krajowe 

L.p. Sposób okre lenia okresu styczno ci Cz sto  % 

1. Do zako czenia post powania w sprawie 202 89,0, 

2. Dok adnie okre lony – liczba dni 7 3,1 

3. W inny sposób 3 1,3 

4. Nieokre lony – jedynie ustalenie, e orzeka styczno  15 6,6 
5. Ogó em – liczba spraw, w których orzeczono styczno  227 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Wnioski o powierzenie bezpo redniej pieczy nad dzie mi by y do czane rutynowo do 

wniosków o przysposobienie i zwykle by y rozpoznawane na posiedzeniu niejawnym, 

na które przewa nie nie wzywano nawet wnioskodawców. Wyj tkowo wnioski by y 

rozpoznawane na rozprawie, nast pnie odraczanej na okres orzeczonej styczno ci, 

gdy zosta a ona dok adnie okre lona. 

Odnotowano, e w przypadku gdy s d oceni  wniosek o powierzenie bezpo redniej 

pieczy nad dzieckiem za przedwczesny, o rodek adopcyjny wchodzi  w polemik   

z s dem oczekuj c zmiany jego decyzji67. 

Taka praktyka budzi istotne w tpliwo ci. Dobro dziecka wymaga, aby okre lenie 

sposobu i okresu osobistej styczno ci by o rozwa ane tylko w sprawach, w których 

wst pna ocena zgromadzonego materia u dowodowego przemawia za orzeczeniem 

przysposobienia. O orzeczeniu przysposobienia decyduje s d. „Automatyczne” 

orzekanie osobistej styczno ci, tylko na podstawie wniosku i za czonych 

                                            
67 Przyk adem powy szego jest nast puj ca sytuacja. Gdy S d zawiesi  post powanie w sprawie o 
przysposobienie, bowiem rodzice dziecka wnie li o przywrócenie w adzy rodzicielskiej, o rodek 
adopcyjny wystosowa  do S du bardzo obszerne pismo wr cz sugeruj ce, e wniosek o przywrócenie 

adzy rodzicielskiej nale y oddali , a nie czekaj c na wynik tamtej sprawy, w sprawie o 
przysposobienie niezw ocznie powierzy  wnioskodawczyni, któr  by a niezam na kobieta, 
bezpo redni  piecz  nad dzieckiem. S d wnioski o powierzenie bezpo redniej pieczy z one „w 
trybie zabezpieczenia” dwukrotnie oddali . Powierzy  bezpo redni  piecz  nad dzieckiem 
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dokumentów, nawet bez zobaczenia wnioskodawców, powoduje, e rola s du 

niekiedy sprowadza si  do swoistego „zatwierdzenia” ocen i decyzji o rodka 

adopcyjnego, bez weryfikacji jej zasadno ci. Im d ej za  wnioskodawcy przebywaj  

z dzieckiem, tym bardziej problematyczne wydaje si  oddalenie wniosku, cho by 

dobór stron nie by  optymalny. 

2.3.4.Charakterystyka spraw, w których osobista styczno  stron by a realizowana 

w ramach sprawowania przez wnioskodawców funkcji rodziny zast pczej 

Nie zachodzi a potrzeba orzeczenia o osobistej styczno ci stron wnioskowanego 

przysposobienia, gdy dziecko pozostawa o ju  pod piecz  wnioskodawcy. 

Specyfika tych spraw przemawia za przedstawieniem ich charakterystyki. S  to 

bowiem przypadki „uprzywilejowane” w takim znaczeniu, e nie oczekuje si , aby 

wnioskodawcy poddali si  „procedurom przysposobienia”, o jakich mowa w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej. 

Informacje ogólne 

W 54 sprawach (15,8 %) wnioskodawca sprawowa  wcze niej funkcje rodziny 

zast pczej dla przysposabianego dziecka. W wi kszo ci spraw rodzina zast pcza 

mia a charakter niezawodowy, a w 12 przypadkach rodziców zast pczych czy   

z dzieckiem stosunek rodzinny. 

Rodzice zast pczy sprawowali tak e funkcj  opiekunów dzieci poddanych ich pieczy. 

W konsekwencji wi c we wszystkich sprawach powinno nast pi  ustanowienie na 

podstawie art. 99 k.r.o. (odpowiednio zastosowanego do opieki) kuratora, którego 

zadaniem by oby zaj cia stanowiska w przedmiocie zgody na przysposobienie, 

bowiem opiekun, b cy w sprawie wnioskodawc , nie móg  jednocze nie 

reprezentowa  interesów w asnych i interesów dziecka poddanego jego pieczy 

(art. 159 k.r.o.). 

                                                                                                                                        
wnioskodawczyni dopiero po uprawomocnieniu si  orzeczenia oddalaj cego wniosek rodziców 
dziewczynki o przywrócenie w adzy rodzicielskiej. Zasadno  stanowiska s du jest bezdyskusyjna. 
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Wnioski o przysposobienie dotyczy y w 45 przypadkach (83,3 %)68 jednego dziecka,  

a w pozosta ych (16,5 %) dwojga dzieci b cych rodze stwem, a wi c cznie  

61 dzieci. 

Po wi cenie tym sprawom szczególniejszej uwagi wynika nie tylko z faktu d szego 

z regu y sprawowania bie cej pieczy nad dzieckiem, w porównaniu z piecz , jaka 

jest orzekana podczas trwania post powania o przysposobienie na podstawie art. 

1201 k.r.o. Jest uzasadnione tak e w zwi zku z przypuszczeniem, i  pozyskanie 

pieczy nad dzieckiem w ramach sprawowania funkcji rodziny zast pczej, mo e by  

niekiedy drog  do obej cia „procedur przysposobienia”, o których mowa w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej. 

Przygotowanie przysposobienia 

Wnioski o przysposobienie by y przygotowane, podpisane i wniesione do s du 

osobi cie przez wnioskodawców w 40 sprawach (74,1 %), przez pe nomocnika 

wnioskodawców – adwokata w 2 sprawach (3,7 %), a w 12 sprawach (22,2 %) 

wnioski by y za cznikiem do pisma o rodka adopcyjnego. 

W pi ciu sprawach omawianej kategorii o rodek adopcyjny (we wszystkich 

przypadkach publiczny) mia  swój udzia  w doborze stron. 

W 40 sprawach z omawianej grupy (74,1 %) s d weryfikowa  sytuacj  dziecka,  

z regu y w ten sposób, e dopuszcza  jako dowód akta post powania o ustanowienie 

rodziny zast pczej. Nie by y one jednak do czone do akt b cych przedmiotem 

niniejszego badania. W pozosta ych sprawach brak w aktach potwierdzenia 

weryfikowania sposobu doboru stron. 

Po rednio o pewnej weryfikacji wnioskodawców przez o rodki adopcyjne w okresie 

poprzedzaj cym z enie wniosku o przysposobienie mog wiadczy  dokumenty 

do czone do wniosku, które by y sporz dzone przez o rodek adopcyjny. Ich rodzaj  

i cz stotliwo  do czenia do wniosku zosta y przedstawione w tabeli. 

                                            
68 W omawianym zbiorze zbadanych akt spraw, o których mowa, by o 54 (100 %). 
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Tabela: Wybrane za czniki do wniosków wskazuj ce na rol  o rodka adopcyjnego 

L.p. Za czniki do wniosku 
(ogó em wniosków 54 = 100%) 

W ilu 
sprawach 
do czone 

Procent 
spraw,  

w których by  
ten za cznik 

1. wywiad adopcyjny 11 20,4 
2. opinia o kwalifikacjach osobistych wnioskodawców 11 20,4 

3. kwalifikacja wnioskodawców przez o rodek adopcyjny  15 27,8 

4. za wiadczenie o uko czeniu szkolenia  13 24,1 
5. opinia psychologiczna o wnioskodawcach 12 22,2 
6. karta dziecka 4 7,4 
7. badanie psychologiczne dziecka 2 3,7 
8. opis stanu zdrowia dziecka 5 9,3 
9. opinia o dziecku 2 3,7 

ród o opracowanie w asne 

Najcz ciej do czonym dokumentem (w 15 przypadkach – 27,8 %) by o 

za wiadczenie o zakwalifikowaniu kandydatów jako potencjalnych rodziców 

adopcyjnych, oraz za wiadczenie o uko czeniu szkolenia (13 przypadków – 24,1 %), 

albo dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, albo dla kandydatów na rodzin  

zast pcz . Stwarza o ono domniemanie posiadania pewnej wiedzy z zakresu prawa, 

psychologii i pedagogiki. Jednak e profil szkolenia rodzin zast pczych i rodzin 

adopcyjnych jest zró nicowany. 

Opinia psychologiczna o wnioskodawcach by a do czona do 12 wniosków (22,2 %), 

a wywiad adopcyjny i opinia o kwalifikacjach osobistych wnioskodawców do 11 

(20,4 %) wniosków. Dwukrotnie przedstawiciel o rodka adopcyjnego zosta  wezwany 

na rozpraw . 

Sytuacja dzieci 

Z akt badanych spraw zwykle nie wynika o, z jakich przyczyn w nie wnioskodawcy 

zostali ustanowieni rodzin  zast pcz  dla dzieci, które pó niej pragn li przysposobi . 

Motyw takiego rozstrzygni cia jest oczywisty tylko w sprawach, w których pomi dzy 

wnioskodawcami a dzie mi mia  miejsce bliski zwi zek rodzinny, za  przej cie pieczy 

nad dzie mi by o nast pstwem mierci jednego z rodziców (co mia o miejsce 

wyj tkowo) lub niewykonywaniem przez rodziców obowi zków wobec dzieci. 
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Gdy rodzicom przys uguje uprawnienie do wyra enia zgody na przysposobienie, 

wydaj  dziecko osobom obcym, które pó niej uzyskuj  status rodziny zast pczej, 

mo na powzi  w tpliwo ci, czy celem pó niejszych wnioskodawców nie by o 

pragnienie obej cia lub przyspieszenia procedur zwi zanych z przygotowaniem 

przysposobienia. Dlatego istotne jest ustalenie, czy rodzice wspó decydowali  

o mo liwo ci przysposobienia. 

Tabela: Przyczyny braku uprawnienia rodziców do wyra enia zgody na przysposobienie 

L.p. Przyczyna Dotyczy matki Dotyczy ojca 

Cz sto  procent Cz sto  procent 

1. Nie ustalono stosunku rodzinnego 1 1,9 13 24,1 

2. Dany rodzic zmar  4 7,4 1 1,9 

3. Pozbawienie w adzy rodzicielskiej 48 88,9 38 70,3 

4. Brak danych. 1 1,9 2 3,7 

5. Ogó em w sprawach 54 100,0 54 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Sytuacja osobista stron zamierzonego przysposobienia by a zró nicowana,  

co ilustruj  dane zawarte w tabeli.  

Pi cioro dzieci by o znacznie opó nionych w rozwoju, u sze ciorga opó nienie tak e 

wyst powa o ale nie by o znaczne. U dwojga dzieci zdiagnozowano p odowy zespó  

alkoholowy, a jedena cioro cierpia o z powodu powa nych chorób. U cz ci dzieci 

wyst powa y pewne problemy zdrowotne, lecz nie by y one bardzo powa ne. 
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Tabela: Wiek, stan rozwoju, stan zdrowia przysposobionych dzieci przez wnioskodawców 
cych dla nich rodzin  zast pcz  (cz.1) 

Nr 
spra-
wy 

Wnioskodawca 
 

dzie-
cka 

Wiek dziecka Stan rozwoju 
dziecka 

Stan zdrowia 
dziecka 

Lata Mies. 

1. Ma stwo 
ch . 15 3 zgodny z norm  zadowalaj cy 

ch . 13 8 zgodny z norm  zadowalaj cy 

2. Ma stwo ch . 5 4 zgodny z norm  zadowalaj cy 

3. Ma stwo (R) ch . 7 4 zgodny z norm  zadowalaj cy 

4. Ma stwo ch . 4 6 znaczne opó nienie FAS 

5. Ma stwo 
dz. 12 0 znaczne opó nienie zadowalaj cy 

ch . 10 0 zgodny z norm  zadowalaj cy 

6. Ma stwo (R) dz. 6 10 zgodny z norm  zadowalaj cy 

7. Ma stwo dz. 4 6 niewielkie opó nienie FAS 

8 Kobieta (R) dz. 18 0 znaczne opó nienie pora enie mózgowe 

9. Kobieta ch . 7 7 niewielkie opó nienie niewielkie schorzenia 

10. Ma stwo dz.  17 4 zgodny z norm  pora enie mózgowe 

11. Kobieta dz. 18 5 zgodny z norm  zadowalaj cy 

12. Ma stwo (R) ch . 6 11 zgodny z norm  choroba serca, inne 

13. Ma stwo(R) ch. 4 6 znaczne opó nienie ró ne powa ne choroby 

14. Kobieta dz. 7 8 zgodny z norm  zadowalaj cy 

15. Ma stwo 
ch . 4 6 zgodny z norm  zadowalaj cy 

ch . 2 6 zgodny z norm  zadowalaj cy 

16. Ma stwo 
ch. 5 6 zgodny z norm  zadowalaj cy 

dz. 2 6 zgodny z norm  zadowalaj cy 

17. Ma stwo ch . 9 11 niewielkie opó nienie zadowalaj cy (agresja) 

18. Ma stwo 
dz. 4 1 zgodny z norm  zadowalaj cy 

ch. 4 1 zgodny z norm  zadowalaj cy 
19. Kobieta ch . 12 6 zgodny z norm  zadowalaj cy (ch. sieroca) 

ród o: opracowanie w asne 
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Tabela: Wiek, stan rozwoju, stan zdrowia przysposobionych dzieci przez wnioskodawców 
cych dla nich rodzin  zast pcz  (cz. 2) 

Nr 
spra-
wy 

Wnioskodawca 
 

dzie-
cka 

Wiek dziecka Stan rozwoju 
dziecka 

Stan zdrowia 
dziecka 

Lata Mies. 

20. Ma stwo (Rp) 
ch . 14 5 zgodny z norm  zadowalaj cy 
ch . 12 11 zgodny z norm  zadowalaj cy 

21. Ma stwo ch . 4 7 zgodny z norm  zadowalaj cy 

22. Ma stwo (R) ch . 9 10 niewielkie opó nienie zadowalaj cy 

23 Ma stwo dz. 1 8 zgodny z norm  zadowalaj cy 

24. Ma stwo ch. 5 0 zgodny z norm  zadowalaj cy 

25 Ma stwo ch . 7 11 zgodny z norm  zadowalaj cy 

26. Ma stwo  ch . 0 9 znaczne opó nienie HIV, zap. w troby typu C 

27. Ma stwo dz. 7 1 zgodny z norm  zadowalaj cy 

28 Ma stwo ch . 2 9 niewielkie opó nienie zadowalaj cy 

29. Ma stwo dz.  1 3 zgodny z norm  zadowalaj cy 

30. Ma stwo ch . 2 8 znaczne opó nienie powa ne choroby, nie mówi 

31. Ma stwo dz. 3 6 znaczne opó nienie niewielkie schorzenia 

32. Ma stwo  dz. 4 0 zgodny z norm  zadowalaj cy 

33. Ma stwo ch. 5 6 zgodny z norm  zadowalaj cy 

34. Ma stwo (R) dz. 8 0 niewielkie opó nienie powa ne choroby, 
niedos uch 

35 Kobieta (R) dz. 7 5 zgodny z norm  zadowalaj cy 

36. Ma stwo dz. 1 6 zgodny z norm  wrodzona wada serca, 

37. Ma stwo ch. 13 4 zgodny z norm  zadowalaj cy 

38. Ma stwo ?216 4 1 zgodny z norm  zadowalaj cy 

39 Ma stwo (R) dz. 4 4 zgodny z norm  zadowalaj cy  

40. Ma stwo ch . 1 6 znaczne opó nienie FAS 

41. Ma stwo dz. 3 3 zgodny z norm  zadowalaj cy 

42 Ma stwo dz. 10 9 zgodny z norm  zadowalaj cy 
43. Ma stwo ch . 8 2 zgodny z norm  zadowalaj cy 

ród o: opracowanie w asne 
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Tabela: Wiek, stan rozwoju, stan zdrowia przysposobionych dzieci przez wnioskodawców 
cych dla nich rodzin  zast pcz  (cz.3) 

Nr 
spra-
wy 

Wnioskodawca 
 

dzie-
cka 

Wiek dziecka Stan rozwoju 
dziecka 

Stan zdrowia 
dziecka 

Lata Mies. 

44. Ma stwo ch . 1 1 zgodny z norm  zadowalaj cy 

45. Ma stwo ch . 2 10 znaczne opó nienie astma, ADHD, inne 

46. 
Ma stwo dz. 4 1 zgodny z norm  zadowalaj cy 

ch . 3 3 zgodny z norm  zadowalaj cy 

47. Ma stwo  dz. 1 19 zgodny z norm  zadowalaj cy 

48. Ma stwo ch . 1 1 niewielkie opó nienie zadowalaj cy 

49. Ma stwo (R) dz. 10 7 zgodny z norm  powa ne choroby 

50. Ma stwo dz. 7 6 zgodny z norm  powa ne choroby 

51. Ma stwo (R) dz. 1 7 zgodny z norm  zadowalaj cy 

52. Ma stwo 
dz. 6 6 niewielkie opó nienie zadowalaj cy 

ch . 4 4 zgodny z norm  zadowalaj cy 

53. Ma stwo ch. 10 3 zgodny z norm  ADHD 

54. Ma stwo ch . 4 4 niewielkie opó nienie zadowalaj cy 

ród o: opracowanie w asne 

Niekiedy jednak sytuacj  mo na okre li  jako dramatyczn . Tak by o w przypadku 

ca kowicie ubezw asnowolnionej, pe noletniej w dniu orzeczenia przysposobienia, 

dziewczyny z pora eniem mózgowym, wymagaj cej ustawicznej pomocy drugiej 

osoby i sta ej rehabilitacji, któr  wychowywa a siostra zmar ej matki, pragn ca 

zachowa  pozycj  najbli szej osoby dla siostrzenicy, której po wi ci a (z najwy szym 

oddaniem i ogromnym wysi kiem) kilkana cie lat swego ycia i zamierza a czyni  to 

nadal. 

Podobnie by o w przypadku 9.miesi cznego dziecka narkomanki, zara onego przez 

matk  wirusem HIV, ki  oraz zapaleniem w troby typu „C”, znacznie opó nionego  

w rozwoju. Dziecko to od urodzenia przebywa o w szpitalu chorób zaka nych. 

Wnioskodawcy przyj li dziecko jako rodzina zast pcza. Wtedy po raz pierwszy 

dziewczynka opu ci a szpital. Wnioskodawcy poznali j , gdy byli w szpitalu na 

badaniach kontrolnych ze swoj  córk  adopcyjn , przysposobion  w 2010 r.  
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z analogicznymi problemami zdrowotnymi. Altruistyczna motywacja wnioskodawców 

wydaje si  oczywista. 

36 dzieci by o rozwini tych zgodnie z norm , a stan ich zdrowia by  zadowalaj cy. 

By y w ród nich ma e dzieci, które by y atrakcyjnymi kandydatami do 

przysposobienia. Trudno o jednoznaczn  opini , co do prób obej cia zasad 

po rednictwa adopcyjnego przez przyjmowanie dzieci do rodziny i „legalizowanie” 

stanu faktycznego przez ustanowienie rodziny zast pczej, w szczególno ci dlatego, 

e takie kwestie wykraczaj  poza przedmiot orzekania w sprawie o przysposobienie. 

Nie mniej, niektóre stany faktyczne mog  sprawia  wra enie, e wnioskodawcy 

pragn li omin , co najmniej, d ugotrwa e oczekiwanie w o rodku adopcyjnym na 

wskazanie dziecka, które mogliby przysposobi . Najpierw przejmowali  

w niesformalizowany sposób bezpo redni  piecz  nad dzie mi. Pó niej, gdy mi dzy 

nimi a dzieckiem powsta y pierwsze oznaki przywi zania, wyst powali  

o ustanowienie ich dla dziecka rodzin  zast pcz , co nast powa o69. W dalszym 

biegu wypadków matka (rodzice) by a pozbawiana w adzy rodzicielskiej. Wówczas 

wnioskodawcy uzyskiwali tak e pozycj  opiekunów dziecka. Kolejnym ich dzia aniem 

by o wyst pienie o przysposobienie dziecka wychowywanego ju  od pewnego czasu. 

Z racji sprawowania funkcji rodziny zast pczej mieli swoiste „pierwsze stwo” 

ubiegania si  o przysposobienie wychowywanego dziecka. Powy sze ilustruj  

przyk adowe stany faktyczne. 

Przypadek pierwszy 

Wed ug informacji przekazanych s dowi przez wnioskodawców w spawie  

o przysposobienie, przej li piecz  nad dzieckiem, o którego adopcj  wnioskowali, 

gdy by o jeszcze niemowl ciem w nast puj cych okoliczno ciach. Matk  dziecka jest 

kole ank  wnioskodawczyni ze szko y redniej. Wnioskodawczyni twierdzi a, e jest 

matk  chrzestna tego dziecka. Dowiedzia a si  (nie wiadomo jednak od kogo),  

e matka pozostawi a, bez zapewnienia opieki, troje swoich dzieci, w tym 

6.miesi cznego ch opca, „chrze niaka” wnioskodawczyni. W tej sytuacji niezw ocznie 

                                            
69 Problem legitymacji czynnej osoby pragn cej by  rodzin  zast pcz  zostanie zasygnalizowany  
w ko cowej cz ci niniejszego opracowania. 
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wnioskodawcy przej li piecz  nad dzieckiem (nie wiadomo, czy za aprobat  matki 

lub innych osób z najbli szej rodziny dziecka), a po 3 miesi cach sprawowania 

bezpo redniej pieczy nad ch opcem zostali ustanowieni przez s d rodzin  zast pcz  

dla niego. Wnioskodawczyni sprawowa a tak e funkcj  opiekuna dla tego dziecka, po 

pozbawieniu jego matki w adzy rodzicielskiej. Przysposobienie nast pi o, gdy dziecko 

liczy o 5 lat i 6 miesi cy. 

W sprawie o przysposobienie wnioskodawcy byli reprezentowani przez radc  

prawnego. Uzyskali pozytywn  opini  od o rodka adopcyjnego, jako kandydaci na 

rodziców adopcyjnych dla ch opca. 

Przypadek drugi 

Wnioskodawczyni twierdzi a, e jako rodzina zaprzyja niona z o rodkiem 

adopcyjnym zosta a powiadomiona o konieczno ci niezw ocznego roztoczenia pieczy 

nad niemowl ciem urodzonym przez ma oletni  matk , wychowank  domu dziecka  

i poproszona o podj cie si  sprawowania dla tego dziecka funkcji rodziny zast pczej. 

Pro  spe ni a i wraz z ma onkiem niezw ocznie przyj li dziecko. Zostali 

ustanowieni przez s d rodzin  zast pcz  (niezawodow ) i powierzono im funkcj  

opieki nad dzieckiem. Matka ch opca, po up ywie 6 miesi cy od uzyskania 

pe noletno ci zosta a pozbawiona w adzy rodzicielskiej. Dziecko, praktycznie 

niemal e od urodzenia, nieprzerwanie znajduje si  pod bezpo rednia piecz  

wnioskodawców. 

Wnioskodawcy odbyli szkolenie dla rodziców adopcyjnych wed ug programu 

„Rodzina”. O rodek adopcyjny popiera  ich starania o przysposobienie dziecka  

i przes  do s du stosown  dokumentacj . 

Przypadek trzeci 

Wnioskodawcy przyznali, e ich celem by o od dawna przysposobienie dziecka. 

Dowiedzieli si , e oczekiwanie na wskazanie dziecka do przysposobienia mo e by  

ugotrwa e, natomiast poszukiwani s  kandydaci do sprawowania funkcji rodziny 

zast pczej. Dlatego zg osili si  do w ciwego miejscowo PCPR, odbyli stosowne 

szkolenie i zostali zakwalifikowani jako zawodowa rodzina zast pcza. Powierzono im 

dziecko. Gdy matka ch opca zosta a pozbawiona w adzy rodzicielskiej, 
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wnioskodawcy niezw ocznie wyst pili o przysposobienie dziecka, które zosta o 

orzeczone, gdy ch opiec liczy  13 miesi cy. Na marginesie nale y odnotowa ,  

e cho  dziecko jest zdrowe i nale ycie rozwini te, stosownie do wieku, to jego 

matka ma zdiagnozowane zaburzenia osobowo ci. 

Co najmniej w kilku zbadanych sprawach przysposobienia dziecka przez rodzin  

zast pcz  zaobserwowano swoiste „wymuszenie” adopcji pod presj  informacji, 

pochodz cych g ównie od pracowników socjalnych, e o ile tego dziecka nie 

przysposobi  rodzice zast pczy, to z chwil  pozbawienia rodziców dziecka w adzy 

rodzicielskiej, b dzie niezw ocznie wdro one poszukiwanie dla dziecka przez 

rodek adopcyjny kandydatów na rodziców adopcyjnych. Obawa, e tak w nie si  

stanie (odczuwana przez wnioskodawców a tak e dziecko, gdy by o wiadome tej 

mo liwo ci) i b dzie konieczne rozstanie z dzieckiem, niekiedy nawet po kilku latach 

wychowywania go, powodowa a decyzj  o przysposobieniu. Taka decyzja zawsze 

by a zwi zana z pogorszeniem sytuacji materialnej rodziny, a niekiedy wi za a si  ze 

znacznym ryzykiem niepowodzenia samego przysposobienia. Powy sze ilustruj  

przyk adowe stany faktyczne. 

Przypadek czwarty 

Wnioskodawcy mieszkaj  w atrakcyjnym turystycznie regionie kraju. Po pi cioletnim, 

bezskutecznym oczekiwaniu w o rodku adopcyjnym na wskazanie dziecka, poznali 

mioletniego ch opca, wychowanka domu dziecka, który przyby  wraz z grup  dzieci 

z placówki na wycieczk  do miejscowo ci wnioskodawców. Zrodzi a si  obustronna 

sympatia. Po pewnym czasie wnioskodawcy odwiedzili dziecko w placówce i za 

zgod  jego opiekuna (z badanych akt nie wynika, czy opiekun uzyska  zezwolenie 

du opieku czego) obj li bezpo redni  piecz  nad ch opcem zabieraj c go do 

swego domu. Zaskoczy o ich wtedy bardzo agresywne zachowanie dziecka, 

kierowane tak e wobec osób, w tym wnioskodawczyni, któr  ch opiec przewraca , 

kopa  i bi  r kami. Mimo tego wnioskodawcy (z wiar , e to okres przej ciowy po 

zmianie otoczenia) wyst pili o orzeczenie przysposobienia. S d rozwa ywszy 

wszystkie okoliczno ci zasugerowa  im prawdopodobnie (akta tamtej sprawy sprzed 

kilku miesi cy nie by y przedmiotem niniejszego badania) cofni cie wniosku  

o przysposobienie i zachowanie pieczy nad dzieckiem w ramach rodziny zast pczej. 

Wydaje si , e takie rozwi zanie by o zasadne. Umo liwia o wszechstronn  diagnoz  
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przyczyn zaburzonego zachowania i dawa o czas na przemy lenie, jaka forma pieczy 

dzie najlepsza dla dziecka. 

Nale y odnotowa , e dobór stron nie zosta  dokonany profesjonalnie. By  mo e 

wnioskodawcy, mimo wysokiej motywacji do bycia rodzicami tego dziecka, nie maja 

wystarczaj cych umiej tno ci i mo liwo ci stosownego oddzia ywania, skoro maj  

tylko wykszta cenie podstawowe i ograniczone mo liwo ci korzystania  

z profesjonalnego doradztwa pedagogicznego. 

sze do wiadczenie w sprawowaniu pieczy nad ch opcem w charakterze rodziny 

zast pczej, jak doradzi  im s d w poprzednim post powaniu, by o w tej sprawie 

wskazane. Mog oby uchroni  obydwie strony przed ewentualnymi skutkami z ego 

doboru do przysposobienia. 

Jednak e pracownik socjalny, dzia aj c wyj tkowo nieprofesjonalnie, bo w obecno ci 

dziecka, „zagrozi ”, e ch opiec zostanie odebrany wnioskodawcom, je eli nie 

przysposobi  go. Mimo problemów wychowawczych wnioskodawcy byli 

zdeterminowani do zatrzymania dziecka w rodzinie. Ch opiec tak e ba  si ,  

e zostanie zabrany z domu wnioskodawców. 

Pod presj  przedstawionej sytuacji wnioskodawcy ponownie wnie li  

o przysposobienie ma oletniego, cho  sytuacja faktyczna nie uleg a zasadniczej 

zmianie. 

Nale y odnotowa , e w aktach nie by o adnych wyników bada  dziecka. Nie 

wiadomo, jakie by y przyczyny jego agresji i innych drastycznych zachowa . Nie by a 

znana prognoza rozwojowa. By  mo e zaburzenia zachowania wynika y z jakiego  

stanu chorobowego. Mimo tego wniosek zosta  uwzgl dniony, cho  „ danie 

przysposobienia” nie by o w pe ni swobodne i by  mo e by o pochopne. W dniu 

orzeczenia dziecko liczy o 9 lat i 11 miesi cy. 

3. Sprawno  i czas post powania 

Okres od dnia wp ywu wniosku do s du do dnia pierwszej rozprawy wynosi  od 

jednego dnia do 1 roku. W 51 sprawach (14,7 %) to oczekiwanie nie przekroczy o  

4 tygodni, w 127 sprawach (37,4 %) by o d sze od 4 tygodni ale nie d sze ni   
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9 tygodni. Tak wi c w ponad po owie spraw oczekiwanie na pierwsz  rozpraw  

trwa o do 9 tygodni. rednio oczekiwanie na rozpraw  wynosi o 11,3 tygodnia  

(2,6 miesi ca). 

W 253 (74,2 %) sprawach odby a si  tylko jedna rozprawa. Je eli w danej sprawie 

d powierzy  wnioskodawcom bezpo redni  piecz  nad dzieckiem, w ramach 

styczno ci preadopcyjnej unormowanej w art. 1201 k.r.o., to uczyni  to na 

posiedzeniu niejawnym. 

W 83 sprawach (24,3 %) mia o miejsce jednokrotne odroczenie rozprawy. W pi ciu 

sprawach (1,5 %) odroczenia by y co najmniej dwukrotne. 

Rozprawa ( czny czas wszystkich posiedze  s du, gdy rozprawa by a odraczana) 

trwa a od 9 minut do 295 minut (prawie 10 godzin). W 26 sprawach rozprawa trwa a 

nie d ej ni  30 minut (38,9 %). redni czas trwania rozprawy wyniós  51,6 minut. 

Okres od wp ywu sprawy do s du do wydania orzeczenia przez s d pierwszej 

instancji wynosi  do 68 tygodni (oko o 16 miesi cy). redni czas rozpoznania 

sprawy przez s d pierwszej instancji wynosi  13,8 tygodnia (3 miesi ce i 3 

tygodnie). W jedynej sprawie, w której by a apelacja i ponowne rozpoznanie sprawy 

przez s d pierwszej instancji, ca e post powanie trwa o 56 tygodni. 

Sprawno  i szybko  post powania by a w przewa aj cej liczbie spraw 

zadowalaj ca, co w du ej mierze by o zwi zane z brakiem kontroli instancyjnej 

orzecze .
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VI. Ogólna charakterystyka stron zamierzonego przysposobienia 

1. Wnioskodawcy 

1.1. Kobiety wnioskuj ce o przysposobienie 

1.1.1. Informacje ogólne 

O przysposobienie wnioskowa o 341 kobiet. W 14 przypadkach by y osobami stanu 

wolnego, w 327 pozostawa y w zwi zku ma skim i razem z m ami wnosi y  

o przysposobienie. 

Wiek 

Najm odsza z wnioskodawczy  w dniu orzekania przez s d pierwszej instancji mia a 

22 lata i 6 miesi cy, a najstarsza 61 lat i 10 miesi cy. 

64,5 % wszystkich wnioskodawczy  nie przekroczy o 40 roku ycia. 23,5 % by o  

w przedziale od 40 lat i 3 miesi cy do 45 lat. 8 % mia o wi cej ni  45 lat, ale nie 

wi cej ni  50 lat. Pozosta e by y starsze. Mediana wieku wnioskodawczy  to 37 lat i 6 

miesi cy. 

rednia wieku kobiet wnosz cych o przysposobienie w zbadanych sprawach 

wynosi a 38 lat i 6 miesi cy. Natomiast rednia wieku dziecka, gdy wnioskowano  

o przysposobienie jednego dziecka wynosi a 4 lata i 3 miesi ce, a wi c rednio matki 

adopcyjne by y starsze od dziecka o 34 lata i 3 miesi ce. Gdy wnioskowano  

o przysposobienie wi cej ni  jednego dziecka, rednia wieku dzieci si  zmienia a 

wynosz c 4 lata i 8 miesi cy, a dla najm odszego dziecka z kilkorga – 2 lata. 

Wykszta cenie 

W aktach spraw by y informacje o poziomie wykszta cenia 336 spo ród 341 

wnioskodawczy . Wi kszo  by a dobrze wykszta cona. Studia wy sze uko czy y 

204 kobiety, a wi c 60,7 % tych, których wykszta cenie by o znane. W ród nich  

148 mia a wykszta cenie, co najmniej magisterskie, a niektóre uzyska y stopie  
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naukowy doktora. Wykszta cenie rednie (ogólne lub zawodowe) uzyska o 88 kobiet 

(26,2 % wnioskodawczy , których wykszta cenie by o znane). Tak wi c nie mniej ni  

rednie wykszta cenie mia o 86,9 % kobiet wnioskuj cych o przysposobienie, których 

wykszta cenie by o znane. Szczegó owe dane na temat wykszta cenia kobiet zawiera 

tabela. 

Tabela: Wykszta cenie kobiet wnioskuj cych o przysposobienie 

Poziom wykszta cenia kobiet Cz sto  Procent 
Podstawowe 10 2,9 
Zawodowe podstawowe 34 10,0 

rednie techniczne 52 15,2 
rednie ogólne 36 10,6 

Wy sze zawodowe (licencjackie, in ynierskie) 56 16,4 
Wy sze magisterskie  148 43,4 
Brak danych 5 1,5 
Ogó em 341 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Dochody 

W aktach by y informacje co do sytuacji dochodowej 329 (96,5 %) wnioskodawczy . 

Niektóre z nich nie mia y w asnych przychodów. Najwy szy miesi czny przychód 

wnioskodawczyni wyniós  25 000 z . rednia kwota w asnych comiesi cznych 

przychodów, w wi kszo ci uzyskiwanych z pracy lub prowadzonej dzia alno ci 

gospodarczej, wynosi a 3 342, 82 z . 

1.1.2. Informacje o kobietach niepozostaj cych w ma stwie wnioskuj cych  

o przysposobienie 

Wiek 

Kobiety samotnie wnioskuj ce o przysposobienie liczy y od 33 lat do 60 lat  

i 6 miesi cy. Trzy najm odsze mia y 33 lata, 35 lat oraz 37 lat i 9 miesi cy, a trzy 

najstarsze 60 lat i 6 miesi cy, 57 lat i 9 miesi cy i 53 lata. Pozosta e by y w wieku od 
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40 do 50 lat70. rednia wieku w tej grupie kobiet wynosi a 44 lata i 10 miesi cy,  

a wi c by a wy sza od redniej wieku wszystkich kobiet – wnioskodawczy   

w zbadanych sprawach o 6 lat i 4 miesi ce. 

Najstarsza wnioskodawczyni, jako rodzina zast pcza wychowywa a przez 16 lat 

dziewczyn , o której przysposobienie wyst pi a na 4 miesi ce przed osi gni ciem 

przez podopieczn  pe noletno ci. Przysposobienie orzeczono ju  wobec osoby 

pe noletniej, gdy liczy a 18 lat i 5 miesi cy. Wnioskodawczyni przyzna a, i  przyczyn  

zwlekania z wnioskiem o przysposobienie by y wzgl dy finansowe (pragnienie 

pobierania wiadcze  ze rodków publicznych przeznaczonych dla rodzin 

zast pczych). 

Wykszta cenie 

Wnioskodawczynie w tych sprawach mia y w wi kszo ci wy sze wykszta cenie 

magisterskie. Tylko w jednym przypadku wnioskodawczyni mia a zaledwie 

wykszta cenie zawodowe. Ta kobieta sprawowa a funkcj  zawodowej rodziny 

zast pczej o charakterze pogotowia rodzinnego i dziecko, o którego przysposobienie 

wnosi a (ch opiec licz cy 7 lat i 7 miesi cy), by o jej wychowankiem w dniu wp ywu 

wniosku do s du71. 

Dochody 

Dochody wnioskodawczy  by y zró nicowane. Najni szy wynosi  1 880 z , najwy szy 

10 000 z . redni miesi czny dochód wnioskodawczyni zamierzaj cej samotnie 

wychowywa  przysposobione dziecko wynosi  3 560 z  i by  wy szy o 218 z  od 

rednich dochodów kobiety wnioskodawczyni we wszystkich zbadanych sprawach. 

Jednak e w 4 przypadkach z 14 miesi czny dochód wnioskodawczyni by  nie wy szy 

ni  2 000 z . Najcz ciej dochód miesi czny wnioskodawczyni wynosi  3 000 z . 

Najcz ciej te  wnioskodawczyni prowadzi a dotychczas jednoosobowe 

                                            
70 Wnioskodawczynie w twej grupie liczy y 40 lat, 40 lat i 9 miesi cy, dwukrotnie po 42 lata, 43 lata i 6 
miesi cy, 45 lat, 48 lat i 3 miesi ce, 50 lat. 
71 Stan ten trwa  od 5 lat Dziecko zosta o przyj te przez wnioskodawczyni  do jej pogotowia 
rodzinnego z bardzo powa nymi problemami zdrowotnymi i rozwojowymi. Wymaga o d ugotrwa ej  
i bardzo starannej rehabilitacji. Nadal jest nadpobudliwe i nieco opó nione w rozwoju intelektualnym 
(powtarza klas  „0”). Motywem wniosku by o pragnienie zapobie enia rozstaniu z dzieckiem, które 
powinno by  zg oszone do o rodka adopcyjnego, jako kandydat do przysposobienia. 
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gospodarstwo domowe, a po przysposobieniu mia a pozostawa  tylko z dzieckiem,  

a tym samym „dzieli ” si  z nim swoimi przychodami. rednio wi c na osob   

w takim gospodarstwie domowym mia o przypada  1 500 z . 

1.2. M czy ni wnioskuj cy o przysposobienie 

O przysposobienie wnioskowa o 327 m czyzn. We wszystkich przypadkach wnosili 

wraz ze swoimi onami o przysposobienie wspólne. 

Wiek 

Najm odszy wnioskodawca liczy  27 lat i 9 miesi cy, najstarszy 56 lat i 6 miesi cy. 

Mniej ni  40 lat w dniu orzeczenia przysposobienia mia o 54,4 % przysposabiaj cych 

czyzn. 28,8 % liczy o od lat 40 do 45. Pomi dzy 45 a 50 rokiem ycia by o 13 % 

wnioskodawców. Pozostali byli starsi. 

rednia wieku m czyzn wnosz cych o przysposobienie w zbadanych sprawach 

wynosi a 39 lat i 9 miesi cy i by a wy sza od redniego kobiet wnosz cych  

o przysposobienie o 1 rok i 3 miesi ce. Mediana wynosi a 39 lat. 

Wykszta cenie 

W aktach spraw by y informacje o poziomie wykszta cenia 322 spo ród 327 

wnioskodawców. M czyzn o wy szym wykszta ceniu by o 143, a wi c 44,4 % tych, 

których wykszta cenie by o znane. Stanowili oni najwi ksz  grup  wnioskodawców 

wg kryterium poziomu wykszta cenia. 

Tabela: Wykszta cenie m czyzn wnioskuj cych o przysposobienie 

Poziom wykszta cenia m czyzn Cz sto  Procent 
Podstawowe 4 1,2 
Gimnazjalne 1 0,3 
Zawodowe podstawowe 75 22,9 

rednie techniczne 83 25,4 
rednie ogólne 16 4,9 

Wy sze zawodowe (licencjackie, in ynierskie) 29 8,9 
Wy sze magisterskie  114 34,9 
Brak danych 5 1,5 
Ogó em  100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 110 

ród m czyzn wnioskodawców wysoki by  tak e udzia  osób o wykszta ceniu 

zawodowym na poziomie podstawowym (75 osób – 23,3 % tych, których 

wykszta cenie by o znane) i rednim (83 osoby – 25,8 % tych, których wykszta cenie 

by o znane). Natomiast tylko sporadycznie kandydaci na ojców adopcyjnych 

poprzestawali na wykszta ceniu podstawowym (takie wykszta cenie mia o zaledwie 

trzech wnioskodawców). Szczegó owe dane na temat wykszta cenia m czyzn 

zawiera tabela. 

Interesuj ce wydaje si  zestawienie procentowe poziomu wykszta cenia kobiet  

i m czyzn wnioskuj cych o przysposobienie. 

Tabela: Odsetek kobiet i m czyzn o danym poziomie znanego wykszta cenia w ród 
wnioskodawców 

Poziom 
wykszta cenia 

Ni sze ni rednie rednie Wy sze 

Podstawowe Gimnazjal-
ne 

Zawodowe 
podst. Technik. L.O. Wy sze 

zawod. 
Wy sze 
mgr.+ 

Udzia  kobiet  
o danym 
poziomie 

wykszta cenia 

13,1 26,2 60,7 

3,0* - 10,1 10,1 10,7 16,7 44,0 

Udzia  
czyzn  

o danym 
poziomie 

wykszta cenia 

24,8 30,8 44.4 

1,2 0,3 23,3 25,8 5,0* 9,0 35,4 

* zaokr glenie do 3,0 (2,976) i zaokr glenie do 5,0 (4,96) 

ród o: opracowanie w asne 

Co najmniej rednie wykszta cenie mia o 86,9 % kobiet o znanym poziomie 

wykszta cenia oraz 75,2 % m czyzn o znanym poziomie wykszta cenia. Wydaje si , 

e jest to korzystna prognoza dla przysposobionych dzieci, bowiem zwykle kobiety – 

matki wi cej czasu sp dzaj  z dzie mi, zw aszcza ma ymi i mog  mie  wp yw na ich 

edukacj  (pomoc w lekcjach, wykszta cenie aspiracji edukacyjnych). Stosowne 

zestawienie zosta o przedstawione w tabeli. 
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Dochody 

W aktach by y informacje co do sytuacji dochodowej 314 (96,0 %) wnioskodawców 

Najwy szy miesi czny dochód wnioskodawcy wyniós  50 000 z . i by  dwukrotnie 

wy szy od najwy szego dochodu wnioskodawczyni. rednia kwota w asnych 

comiesi cznych dochodów, w wi kszo ci uzyskiwanych z pracy lub prowadzonej 

dzia alno ci gospodarczej, wynosi a 5 079, 53 z . 

1.3. Sta  ma ski i dzietno  wnioskodawców 

W zbadanych sprawach dominowa y przypadki wniosków o przysposobienie wspólne 

przez ma onków. By o ich 327 (95,9 %). Najkrótszy okres od zawarcia ma stwa 

do wp ywu do s du wniosku o przysposobienie dziecka wynosi  9 miesi cy, 

najd szy za  31 lat i 6 miesi cy. Natomiast redni sta  ma ski w zbadanych 

sprawach wynosi  10 lat i 9 miesi cy. 

Sytuacja rodzinna 

Kobiety wnioskuj ce samodzielnie o przysposobienie krajowe by y bezdzietne i nie 

sprawowa y pieczy nad dzie mi. Jedna z samotnych wnioskodawczy  z Hiszpanii 

wychowywa a córk  przysposobion  na Ukrainie. 

Sytuacja ma onków wnioskuj cych o przysposobienie wspólne by a zró nicowana. 

Najcz ciej, w 257 (75,4 %) przypadkach, ani nie mieli wspólnych dzieci, ani nie 

wychowywali wspólnie dziecka jednego z nich. W pozosta ych przypadkach we 

wspólnym gospodarstwie domowym z nimi pozostawa o co najmniej jedno dziecko, 

nad którym sprawowali piecz  rodzicielsk . Najcz ciej, bo a  w 40 sprawach by o to 

ich wspólne rodzone dziecko. W 2 przypadkach wspólnie wychowywali dziecko 

jednego z nich, które pochodzi o z wcze niejszego zwi zku swego rodzica,  

a w pozosta ych wychowywali przynajmniej jedno przysposobione dziecko.  

W wi kszo ci wi c przypadków motywem adopcji by a bezdzietno  

wnioskodawców. 
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2. Dzieci 

2.1. Sytuacja prawna i faktyczna dzieci 

Wnioskodawcy ubiegali si  o przysposobienie 425 dzieci. W 3 przypadkach oboje 

rodzice dziecka nie byli znani (dzieci porzucone i zostawione w „oknie ycia”). 

Ojcostwo nie by o ustalone w stosunku do 118 (27,8 %) dzieci. 

Tabela: Sposób ustalenia ojcostwa 

Sposób ustalenia ojcostwa Cz sto  Procent 
Z ma stwa rodziców 119 28,0 
Uznanie 156 36,7 

dowe ustalenie 17 4,0 
Nieustalone 118 27,8 
Brak danych o sposobie ustalenia ojcostwa 15 3,5 
Ogó em 425 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Najcz ciej, w 153 przypadkach (36,7 %), ojcostwo by o ustalone wskutek uznania 

dziecka/uznania ojcostwa oraz wskutek domniemania pochodzenia dziecka od m a 

jego matki – odno nie do 119 dzieci (28 %). Bardzo rzadko ojcostwo ustali  s d – 

tylko w stosunku do 17 dzieci (4 %). 

W dniu orzekania w sprawie przedstawicielem ustawowym przewa aj cej liczby 

dzieci (417 – 97,9 %) by  opiekun. W dniu wp ywu do s du wniosku  

o przysposobienie adne z dzieci nie pozostawa o pod bezpo redni  bie  piecz  

obojga lub jednego z rodziców, nawet gdy rodzicom przys ugiwa a w adza 

rodzicielska. Najwi ksza grupa dzieci, których dotyczy y analizowane post powania, 

pozostawa a w rodzinach zast pczych. 220 (51,8 %) dzieci pozostawa o we 

wspólnocie domowej ze swoimi rodzicami zast pczymi, którymi by y inne osoby ni  

wnioskodawcy w sprawie o przysposobienie. Znaczna grupa dzieci – 128 (30,1 %) 

przebywa a w domach dziecka. 
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Tabela: Podmiot sprawuj cy bezpo redni  piecz  nad dzieckiem w okresie bezpo rednio 
poprzedzaj cym wniosek o przysposobienie 

Podmiot sprawuj cy bezpo redni  piecz  nad dzieckiem Cz sto  Procent 
Wnioskodawcy, w tym jako rodzina zast pcza 66 15,5 
Rodzina zast pcza (RDD) – inne osoby ni  wnioskodawcy 220 51,8 

Dom dziecka 128 30,1 

Inny podmiot 11 2,6 

Ogó em 425 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

66 (15,5 %) dzieci pozostawa o pod piecz  wnioskodawców, którzy najcz ciej mieli 

status niezawodowej rodziny zast pczej dla dzieci, które pragn li przysposobi . 

Sytuacja jedena ciorga dzieci by a inna – pozostawa y w innych placówkach ni  

wymienione, albo u osób z rodziny dziecka, ale innych ni  wnioskodawcy. 

2.2. Stan rozwoju i stan zdrowia dzieci 

Jak ju  wskazywano dokumentacja stanu rozwoju, stanu zdrowia dzieci, 

ewentualnych problemów rozwojowych i wychowawczych zawarta w aktach spraw 

by a bardzo skromna. Celowe wydaje si  przypomnienie, e karta dziecka znalaz a 

si  tylko w 46 (13,5 %) zbadanych sprawach, badaniu psychologicznemu poddano 

dzieci w 20 (5,9 %) sprawach, inny opis stanu zdrowia dziecka by  przedstawiony  

w 12 (3,5 %) sprawach, a opinie o dzieciach zaledwie w 9 (2,6 %). Przyj am wi c 

domniemanie, e w sprawach, w których nie by o adnych informacji o opó nieniach, 

kontuzjach, chorobach dzieci, ani o problemach wychowawczych, jakie sprawiaj , 

mo na przyj  domniemanie, e sytuacja rozwojowa i zdrowotna dzieci mie ci si   

w przeci tnej normie z uwzgl dnieniem, i  cz  parametrów znajdowa  si  mo e  

w dolnej granicy normy w konsekwencji zaniedba  opieku czych, wychowawczych  

i edukacyjnych. Z uwzgl dnieniem powy szego, w wietle danych zawartych  

w aktach zbadanych spraw mo na by o wnioskowa , e 308 (72,5 %) dzieci jest 

fizycznie i psychicznie rozwini tych zgodnie z norm  przewidzian  dla ich wieku,  

a 74 (17,4 %) wykazuje opó nienie rozwojowe mo liwe do nadrobienia, zwykle 

ce nast pstwem zaniedba  rodzicielskich lub przebywania w placówce. U 37 

dzieci (8,7 %) opó nienia by y powa ne, a dzia ania konieczne do ich nadrobienia 

(nie zawsze ca kowitego) prawdopodobnie powinny by  intensywne i d ugotrwa e. 
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Tabela: Stan rozwoju dzieci 

Stan rozwoju dzieci Cz sto  Procent 
Zgodny z norm  przewidzian  dla wieku 308 72,5 
Niewielkie opó nienie w porównaniu z norm  74 17,4 
Znaczne opó nienie w porównaniu z norm  37 8,7 
Inna sytuacja 2 0,5 
Brak danych 4 0,9 
Ogó em 425 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Uwzgl dniaj c poczynione wy ej zastrze enie, co do skromno ci materia u 

dowodowego charakteryzuj cego sytuacj  rozwojow  i zdrowotn  dzieci mo na by o 

ustali , e stan zdrowia 268 (68 %) dzieci by  zadowalaj cy. 

Tabela. Stan zdrowia dzieci 

Stan zdrowia dzieci Cz sto  Procent 
Zadowalaj cy 289 68,0 
Niewielkie schorzenia w pe ni wyleczalne 41 9,7 

odowy zespó  alkoholowy (FAS) 25 5,9  
Zaburzenia psychiczne 4 0,9 
Inne powa ne choroby, d ugotrwa e, trudne leczenie 43 10,1 
Brak danych 23 5,4 
Ogó em 425 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Wiadomo by o o ró nych schorzeniach 41 (9,7 %) dzieci, które jednak, cho  niekiedy 

uci liwe (przyk adowo alergie pokarmowe), b  wymagaj ce leczenia i profilaktyki 

(przyk adowo próchnica z bów, wadliwy zgryz, zez, nawracaj ce infekcje górnych 

dróg oddechowych), nie rodzi y niepokoju o zagro enie ycia, ani nie wymaga y 

szczególnych wysi ków zwi zanych z leczeniem. 

Odbiegaj cy od normy stan zdrowia 72 (16,9 %) dzieci by  znacznie powa niejszy. 

Poza problemami wynikaj cymi z wad genetycznych, i innymi powa nymi chorobami 

(przyk adowo wymagaj cymi skomplikowanego zabiegu chirurgicznego lub 

specjalistycznego leczenia) bardzo niepokoj ce mog y by  choroby psychiczne oraz 

konsekwencje p odowego zespo u alkoholowego (FAS) rozpoznanego u 25 dzieci,  

a podejrzewanego u wi kszej ich liczby. 
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VII. Stan faktyczny prowadz cy do powstania stosunku 
przysposobienia 

Przysposobienie nast puje wskutek prawomocnego orzeczenia s du, o skutku 

konstytutywnym. S d orzeka przysposobienie po ustaleniu, e zosta y wype nione 

wszystkie przes anki przewidziane przez prawo. Równie istotn  rol  odgrywa wola 

zainteresowanych osób, jak i obiektywne ustalenie przez s d, e podstawowy cel 

przysposobienia, jakim jest dobro osoby przysposabianej, zostanie osi gni ty. Na 

stan faktyczny prowadz cy do powstania stosunku przysposobienia sk ada si  wiele 

elementów, które s  przedmiotem analizy teoretycznej w opracowaniach 

systemowych i komentarzowych. Przyjmuj  koncepcj  i kolejno  omówienia 

okoliczno ci, które doprowadzi y do orzeczenia przysposobienia w zbadanych 

sprawach zastosowan  przy omawianiu tej problematyki w Systemie Prawa 

Prywatnego72 odsy aj c te  do rozwa  tam zawartych. 

1. danie przysposobienia 

Najistotniejsza dla mo liwo ci orzeczenia przysposobienia, bez której nie mo e ono 

nast pi , jest wola przysposabiaj cego, okre lona jako „ danie przysposobienia” 

(art. 117 § 1 k.r.o.), wyra ona przez osob  maj  czynn  zdolno   

do przysposobienia, czyli okre lone cechy osobiste i kwalifikacje prawne  

(pe na zdolno  do czynno ci prawnych) opisane w ustawie (art. 1141 k.r.o.). 

Obowi zuj ca w dawniejszych unormowaniach73 umowna forma nawi zania 

stosunku przysposobienia (uzupe niana niekiedy obowi zkowym zatwierdzeniem 

przez organ pa stwowy) zapewne rzutowa a na prze wiadczenie niektórych autorów, 

 „ danie przysposobienia” jest czynno ci  prawn 74, ewentualnie rodzinno-

                                            
72 E. Holewi ska – api ska [w] System Prawa Prywatnego, tom 12 Prawo Rodzinne i Opieku cze 
(red. T. Smyczy ski) Warszawa 2011, s. 561 – 604. 
73 Na temat przekszta cania form przysposobienia w rozwoju historycznym por. A. Stelmachowski, 
Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1957, s. 166–174. 
74 B. Walaszek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie 
mi dzynarodowym prywatnym i procesowym, Warszawa 1966, s. 146. 
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prawn 75. Trudno podzieli  takie stanowisko, skoro wola zainteresowanych nie jest 

wystarczaj ca dla powstania prawnego stosunku przysposobienia. 

 „ danie przysposobienia” pe ni podwójn  rol  – od strony formalno-prawnej 

wszczyna post powanie, a od strony materialno-prawnej stanowi konieczny element 

stanu faktycznego, który wraz z innymi elementami spe niaj cymi przes anki adopcji 

prowadzi do zaistnienia „prawnego pokrewie stwa” pomi dzy wnioskodawc   

a dzieckiem wskutek konstytutywnego orzeczenia s du. 

We wszystkich zbadanych sprawach wymieniony element stanu faktycznego 

prowadz cego do orzeczenia przysposobienia by  spe niony. Wi kszo  

wnioskodawców wypowiedzia a to danie ju  w pisemnym wniosku, adresowanym 

do s du, potwierdzaj c je w asnor cznym podpisem. 

Pewne w tpliwo ci budzi y jedynie wnioski cudzoziemców, gdy by y spisane w j zyku 

polskim i podpisane przez kandydatów na przysposabiaj cych, co do których istnia a 

pewno , e nie znaj  j zyka polskiego. Zwykle te osoby s uchane podczas rozprawy 

z udzia em t umacza przysi ego potwierdzi y wol  przysposobienia wprost, lub 

wynika a ona z kontekstu wypowiedzi. Nie mniej w cz ci przypadków s dy na 

posiedzeniu niejawnym orzek y na podstawie art. 1201 k.r.o. o osobistej styczno ci 

kandydatów na rodziców adopcyjnych z dzie mi w sytuacji, gdy „ danie 

przysposobienia” nie wynika o jeszcze z niew tpliwego o wiadczenia, ale by o 

domniemywane na podstawie zachowania osoby zainteresowanej. 

W 10 przypadkach wnioski o przysposobienie by y sporz dzone i podpisane przez 

profesjonalnych pe nomocników procesowych (adwokatów), a wnioskodawcy dopiero 

na rozprawie potwierdzili, e podtrzymuj  wniosek pe nomocnika. O wiadczenia typu 

dam orzeczenia przysposobienia” nie by y w ogóle sk adane, a o wiadczenia 

„wnosz  o orzeczenie przysposobienia” by y sk adane bardzo rzadko. Je eli 

dochodzi o do wypowiedzi maj cej form  o wiadczenia w tej kwestii, to zwykle 

brzmia a ona „popieram wniosek”. Wnioskodawcy wys awiali istot  „ dania 

przysposobienia” u ywaj c innych zwrotów. Ich wola nie budzi a jednak w tpliwo ci. 

                                            
75 M. Pazdan, Zdolno  przysposabiaj cego do „ dania przysposobienia”, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiello skiego, 1962, nr 9, s. 103. 
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2. Zgoda dziecka na przysposobienie i wys uchanie dziecka 

Zgoda przysposabianego jest przes ank  przysposobienia, je eli osoba, której 

dotyczy wniosek, uko czy a 13 lat. Osoby m odsze ni  13.letnie powinny zosta  

wys uchane, o ile s  zdolne do „poj cia znaczenia przysposobienia”. Odst pienie od 

zwrócenia si  o wyra enie zgody od osoby, co najmniej trzynastoletniej, b  od 

wys uchania osoby m odszej mo e nast pi  wyj tkowo: po pierwsze z powodu 

niezdolno ci osoby przysposabianej do wyra enia zgody (zrozumienia znaczenia 

przysposobienia), a po drugie, aby umo liwi  zachowanie tajemnicy przysposobienia 

wobec dziecka prze wiadczonego, e pochodzi od wnioskodawcy (art. 118 § 3 

k.r.o.). 

2.1. Zgoda dziecka 

Przyj to autorytatywnie, e dopiero osoba, która uko czy a 13 lat potrafi oceni  istot  

przysposobienia jako instytucji prawnej76. Wydaje si , e powy sze nie by o 

konsekwencj  pog bionej analizy psychologiczno-pedagogicznej uwzgl dniaj cej 

wiedz  i do wiadczenie dzieci w okre lonym wieku, funkcjonuj ce we wspó czesnej 

przestrzeni spo ecznej oraz korzystaj ce z ró norodnych form przekazu informacji 

(szczególnie z Internetu, programów telewizyjnych, filmów, w których problematyka 

przysposobienia jest podawana w formie fabularnej). 

                                            
76 Dawniejsze badania pedagogiczne wykazywa y, e przeci tnie rozwini te dzieci po szóstym roku 
ycia rozró niaj  urodzenie i przysposobienie. Potrafi  przyj  do wiadomo ci, e relacja z rodzicami 

adopcyjnymi, którzy nie s  rodzicami biologicznym, ma charakter trwa y. Nie potrafi  jednak 
zrozumie , jaka jest tego przyczyna. Dopiero dzieci w wieku 12–13 lat rozumiej  istot  
przysposobienia i procedury prawne, które musz  si  odby , aby nast pi a adopcja. Takie stanowisko 
jest przedstawione przyk adowo w Poradniku prowadzenia spotka  rodziców adopcyjnych „Werkboek 
ouderbijeenkomsten” opracowanym przez holendersk  licencjonowan  organizacj  adopcyjn  – 
Stowarzyszenie Wereldkinderen („Dzieci wiata”), Haga 1993, s. 58. Prezentowane jednak by y 
opinie, wypowiedziane w tym samym czasie, e dopiero 16–17-letnia osoba jest zdolna zrozumie   
w pe ni istot  i skutki przysposobienia (Tak W. L. Pierce, Tajemnica adopcji w USA, Przyjaciel Dziecka 
1993, Nr 9–10, s. 16). Pogl dy te zosta y wypowiedziane przed 20 laty i by  mo e nie s  ju  w pe ni 
aktualne. W niektórych obcych systemach prawnych dzieci wyra aj  zgod  na przysposobienie po 
uko czeniu 10 roku ycia. Tak przyk adowo w art. 132 ust. 1 kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej 
z 1995 r. Komentatorzy wyra aj  prze wiadczenie, e dziecko w tym wieku jest zdolne do 
wiadomego zaj cia stanowiska w omawianej sprawie. Zob. przyk adowo L. M. Pczelincewa, 

Kommientarij k siemiejnomu kodeksu Rossijskoj Federacji, Moskwa 2002 r., s. 548. 
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Przesadzaj ce znaczenie mia o traktowanie wskazanego wieku jako tradycyjnie 

wyznaczaj cego nabycie ograniczonej zdolno ci do czynno ci prawnych w obszarze 

prawa cywilnego (art. 12 k.c., art. 15 k.c.)77. Ustawodawca uzale ni  skuteczno  

nabycia przez dziecko tak e ró nych innych uprawnie  osobistych od jego zgody,  

o ile uko czy o 13 lat (zmiana lub nadanie nazwiska – art. 88 § 2, art. 89 § 2, art. 90 

§ 1 k.r.o., zmiana imienia osoby przysposobionej – art. 122 § 3 k.r.o.). 

W zbadanych sprawach tylko siedmioro dzieci by o w wieku umo liwiaj cym im 

wyra enie zgody na przysposobienie. Zgod  na przysposobienie wyrazi y cztery 

osoby przysposabiane. 

Jedna z osób uprawnionych do wyra enia zgody z uwagi na wiek (dziewczyna, która 

po wszcz ciu post powania uko czy a 18 lat) by a ca kowicie ubezw asnowolniona. 

Ustawa nie wypowiada si  wprost na temat takiej sytuacji, a w literaturze wyst puje 

rozbie no  stanowisk. Wed ug jednego78 ubezw asnowolnienie ca kowite nie 

stanowi przeszkody do odebrania zgody na przysposobienie, je eli tylko osoba 

przysposabiana dzia a swobodnie i w pe ni wiadomie, co w niektórych przypadkach 

mo e si  zdarzy . Wed ug drugiego79, osoba ubezw asnowolniona ca kowicie nie jest 

uprawniona do wyra enia zgody na przysposobienie. 

W badanej sprawie osoba ubezw asnowolniona by a g boko niesprawna, bowiem 

niezale nie od zaburze  psychicznych cierpia a na dzieci ce pora enie mózgowe.  

W tym przypadku odst pienie od odbierania od niej zgody na przysposobienie by o 

                                            
77 Nale y odnotowa , e w poselskim projekcie ustawy nowelizuj cej Kodeks rodzinny i opieku czy  
w zakresie przysposobienia, który, po licznych zmianach, stanowi  podstaw  do ostatecznej wersji 
projektu ustawy uchwalonej 26 maja 1995 r., pierwotnie przewidywano uprawnienie dziecka do 
wyra enia zgody na przysposobienie po uko czeniu 10. roku ycia. 
78 J. Gajda, [w]: Kodeks Rodzinny i Opieku czy Komentarz, Warszawa, 2000, s. 456. 
79 Tak B. Walaszek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie 
mi dzynarodowym prywatnym i procesowym, Warszawa 1966, s. 56; A. Stelmachowski, [w]: Kodeks 
Rodzinny i Opieku czy. Komentarz, (red. B. Dobrza ski, J. Ignatowicz), Warszawa 1975, s. 715;  
E. P onka, Przysposobienie ca kowite w prawie polskim, Wroc aw 1986, s. 56; J. Ignatowicz, [w]: 
Kodeks Rodzinny i Opieku czy. Komentarz, (red. J. Pietrzykowski) Warszawa 1993, s. 557; H. Haak, 
Kodeks Rodzinny i Opieku czy. Przysposobienie. Komentarz, Toru  1996, s. 67; H. Ciep a, [w]: 
Kodeks Rodzinny i Opieku czy. Komentarz (red. K. Piasecki) Warszawa, 2000, s. 659. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 119 

usprawiedliwione80 zarówno z przyczyn prawnych (ubezw asnowolnienie), jak  

i faktycznych. 

Nie wiadomo, dlaczego w pozosta ych sprawach zgoda nie by a wyra ona, bo 

orzeczenia nie s  uzasadnione81. Mo na jedynie odnotowa , e wnioskodawcy nie 

prosili s du o rezygnacj  ze zgody przysposobionych, aby by o mo liwe utajnienie 

wobec przysposabianych, e nie s  rodzonymi dzie mi wnioskodawców. W ka dym 

 razie w aktach tych spraw nie by o pisma ani zaprotoko owanego stanowiska 

wnioskodawców w tej kwestii. 

2. 2. Wys uchanie dziecka 

Obowi zek wys uchania osoby przysposabianej82, która nie uko czy a lat 13, zosta  

wprowadzony przez ustaw  z dnia 26 maja 1995 r. nowelizuj  przepisy  

o przysposobieniu, w celu dostosowania polskiego prawa krajowego do zobowi za  

mi dzynarodowych (w szczególno ci do art. 12 Konwencji o prawach dziecka)83. 

Wyk adnia funkcjonalna zwrotu dotycz cego zdolno ci przysposabianego dziecka do 

„poj cia znaczenia przysposobienia” przemawia za ograniczeniem wymaga  do 

                                            
80 Matka dziewczyny nie a, ojciec zosta  pozbawiony w adzy rodzicielskiej. Dziecko wychowywa a 
ciotka (siostra matki), jako rodzina zast pcza. Wyst pi a o przysposobienie na krótko przed 
uko czeniem przez siostrzenic  18 roku ycia. Pragnie nadal opiekowa  si  siostrzenic , jako matka 
adopcyjna. Oczekuje, e uzyska wiadczenia nale ne osobom opiekuj cym si  niepe nosprawnym. 
81 Przyk adowo w jednej ze spraw o przysposobienie dzieci powinowatego licz cych 14 lat i 5 miesi cy 
oraz 12 lat i 11 miesi cy starszy ch opiec nie by  pytany o zgod  na przysposobienie, a m odszy nie 
by  wys uchany. Wnioskodawcy wychowywali dzieci jako rodzina zast pcza. By  mo e s d zastosowa  
art. 118 § 3 k.r.o., ale nie wynika to wprost z akt sprawy. 
82 Wys uchanie osoby przysposabianej jest obowi zkiem s du, mimo e ustawa u ywa terminu 
„powinien”. Za takim rozwi zaniem w trakcie prac w komisji sejmowej nad projektem ustawy 
nowelizuj cej Kodeks rodzinny i opieku czy w zakresie przysposobienia opowiada  si  przedstawiciel 
Ministerstwa Sprawiedliwo ci, prezentuj c stanowisko, i  postulowany zapis wprowadza jako regu  
wys uchanie osoby przysposabianej, pozostawiaj c jednak ostateczn  decyzj , czy ma by  ona 
wys uchana, s dowi. 
83 Wcze niej wys uchanie takiej osoby by o mo liwe, ale ka dorazowo zale o od decyzji s du,  
o czym wiadczy pierwotna wersja art. 586 § 2 in fine k.p.c. o nast puj cym brzmieniu: „W 
uzasadnionych wypadkach mo na wezwa  na rozpraw  osob  maj  by  przysposobion , która nie 
uko czy a jeszcze lat trzynastu”. Za „wypadki uzasadnione” uznawano takie, gdy ma oletni „osi gn  
stopie  rozeznania pozwalaj cy mu na nale yte zorientowanie si  co do zmiany, jak  w jego sytuacji 
wprowadzi oby przysposobienie. Tak B. Dobrza ski, [w:] B. Dobrza ski, M. Lisiewski, Z. Resich,  
W. Siedlecki, Kodeks post powania cywilnego. Komentarz (pod red. W. Resicha, W. Siedleckiego),  
t. I, Warszawa 1969, s. 870. 
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obj cia przez dziecko wiadomo ci  mog cej nast pi  wskutek adopcji zmiany jego 

sytuacji faktycznej (przej cia pod piecz  przysposabiaj cych) i jej nieodwracalno ci. 

Wyk adnia literalna przemawia za rozumieniem przez dziecko równie  zmiany stanu 

prawnego. Zró nicowanie skutków wyra enia woli osoby przysposabianej  

w przedmiocie przysposobienia wed ug kryterium wieku przemawia za tez ,  

 wymagania wobec dziecka licz cego mniej ni  13 lat, dotycz ce zakresu 

rozumienia przez nie znaczenia przysposobienia, powinny by  raczej liberalne. 

Badanie wykaza o, e wys uchanie dziecka odbywa si  sporadycznie – w zbadanych 

sprawach, których by o 341, mia o miejsce zaledwie 15 razy. Jednak e nie mniej ni  

w 12 innych sprawach s d zna  stanowisko dziecka, ale ustalone w sposób po redni,  

w szczególno ci przez podmiot nadzoruj cy bezpo redni  styczno  dziecka  

z wnioskodawcami, bieg ych z ROD-K, kuratora s dowego, osob , do której dziecko 

mia o du e zaufanie i mog o wypowiada  si  spontanicznie (przyk adowo tak  osob  

godn  zaufania dziecka bywa  wychowawca z placówki, w której przebywa o albo 

rodzic zast pczy). 

Wi kszo  orzecze  nie by a uzasadniana i motywów odst pienia od wys uchania 

dziecka mo na si  jedynie domy la . 

Przyjmuj  za enie, e - co najmniej - powinny by  wys uchane wszystkie dzieci, 

które mia y wi cej ni  10 lat, a nie uko czy y lat 13 (uko czenie lat 13 zobowi zywa o 

do przyj cia o wiadczenia w przedmiocie zgody). Takich dzieci by o 20. 

W 4 sprawach prawdopodobnie s d móg  przyj , e dziecko uwa a wnioskodawców 

za rodziców i jego wys uchanie mog oby nie by  korzystne dla sytuacji emocjonalnej 

dziecka i jego poczucia bezpiecze stwa (art. 118 § 3 k.r.o.). W pozosta ych 

przypadkach trudno domy li  si , jakie okoliczno ci zadecydowa y o zrezygnowaniu 

z wys uchania dziecka. 

Natomiast w sprawach, w których dziecko m odsze ni  trzynastoletnie by o 

wys uchane, przynajmniej w jednym przypadku przysposobienie zosta o orzeczone 

wbrew jednoznacznie wyra onej woli dziecka. Nie chcia a zosta  przysposobiona 

mioletnia dziewczynka z niewielkim opó nieniem intelektualnym, wychowanka 

domu dziecka, której rodzice byli pozbawieni w adzy rodzicielskiej. Przysposobienie 
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mia o spowodowa  wyjazd dziecka z Polski. Wnioskowa o ma stwo obywateli 

oskich. 

Oceniono, e ma oletnia bardzo dobrze przystosowa a si  do wychowania w du ej 

grupie w domu dziecka. Dziecko wyrazi o wol  pozostania w dotychczasowym 

rodowisku zast pczym z uwagi na zwi zki emocjonalne z wychowawcami i dzie mi 

z placówki. Jednym z motywów oponowania wobec przysposobienia przez 

wnioskodawców z W och by y obawy zwi zane z barier  j zykow , która pog bi 

wyst puj ce ju  u dziewczynki problemy z nauk . S d – mimo e wys ucha  

ma oletni  - prawdopodobnie uzna , e dziecko by o zbyt ma e aby racjonalnie oceni  

korzy ci wynikaj ce z przysposobienia. Motywem odmowy zgody na przysposobienie 

by  niepokój dotycz cy wyjazdu z kraju, przeniesienia w nieznane rodowisko, w tym 

trudno ci j zykowych, zapewne przej ciowych, które mog  zosta  pokonane  

w nieodleg ym czasie. 

tpliwo ci i obawy dziecka by y bardziej racjonalne na tle stanu faktycznego innej 

sprawy, w której tak e przysposobienie przenosz ce dziecko do W och zosta o 

orzeczone. Badanie w ROD-K wykaza o, e ma oletni nie mia  jeszcze „gotowo ci” do 

przysposobienia, bowiem do 2010 r. ch opiec by  wychowywany przez rodziców 

(g ównie przez matk  w zwi zku z pobytami ojca w zak adach karnych). W 2009 r. 

przebywa  z matk  w Wielkiej Brytanii, gdzie chodzi  do szko y. By  wi c co najmniej 

„os uchany” z j zykiem angielskim i mia wiadomo  problemów czekaj cych 

cudzoziemca w nowej szkole za granic . 

Wiadomo, e rodzice ch opca nadu ywali alkoholu, a ojciec narusza  normy prawa 

karnego i kilkakrotnie odbywa  kar  pozbawienia wolno ci. Ostatecznie rodzice 

zostali pozbawieni w adzy rodzicielskiej, co umo liwi o rozwa enie przysposobienia, 

niemal e „ostatniej szansy”, zwa ywszy na wiek dziecka. (S d orzek  

przysposobienie, gdy ma oletni liczy  10 lat i 9 miesi cy). 

Przysposabiaj cymi byli ma onkowie maj cy pó toraroczny sta  ma ski. By a 

pomi dzy nimi bardzo znaczna ró nica wieku mog ca negatywnie rzutowa  na 

trwa  ma stwa. ona liczy a 61 lat i 10 miesi cy, m  lat 47. Wskutek 

przysposobienia „zagranicznego” dziecko mia o opu ci  Polsk  i zamieszka  we 
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oszech. Powstaj  w tpliwo ci, czy w optymalny sposób to przysposobienie 

realizowa o potrzeby dziecka. 

W podsumowaniu uwag o wp ywie woli dziecka na przysposobienie, zwa ywszy na 

przedstawione wyniki badania, nale y stwierdzi , e jest ona bardzo ograniczona.  

Z ca  pewno ci  za  ustalenie jej w bezpo rednim kontakcie s du z dzieckiem 

(„twarz  w twarz” w ramach odebrania zgody osoby co najmniej trzynastoletniej, lub 

wys uchania osoby m odszej) wyst puje sporadycznie. Jedynym, cz ciowym, 

uzasadnieniem dla takiego stanu rzeczy jest m ody wiek wi kszo ci 

przysposabianych, który uzasadnia przypuszczenie, e nie s  w stanie poj  

znaczenia przysposobienia, jako konstrukcji prawnej. 

3. Zgoda rodziców dziecka i przyczyny, dla których nie by a wymagana 

W zbadanych sprawach rodzice sporadycznie byli uprawnieni do wspó decydowania 

o przysposobieniu ich dzieci. Zgod  na przysposobienie przez wnioskodawców 

wyrazili na rozprawie oboje rodzice dziecka w 2 sprawach, a tylko matka w jednej 

sprawie. 

Najcz ciej wynika o to z faktu pozbawienia ich w adzy rodzicielskiej. Wi kszo  

dzieci, których dotyczy y badane sprawy, mo na by o traktowa , jako dotkni te 

„sieroctwem spo ecznym”. Nie o bowiem w dniu orzekania przysposobienia tylko 6 

matek i 7 ojców dzieci. W adza rodzicielska jednej z matek usta a w konsekwencji jej 

ca kowitego ubezw asnowolnienia. 

W 335 sprawach mo liwe by o ustalenie przyczyny powoduj cej brak uprawnienia 

matki do wspó decydowania o przysposobieniu w formie wyra enia na nie zgody. 

Dominowa o pozbawienie w adzy rodzicielskiej, które dotyczy o 325 matek (97 %),  

6 (1,8 %) znanych matek nie o. W 3 (0,9 %) przypadkach osoba matki by a 

nieznana (dzieci porzucone) i - jak wspomniano wy ej - jedna matka (0,03 %) by a 

ca kowicie ubezw asnowolniona. 

Dokonuj c pewnego uproszczenia mo na ustali , e w co trzecim przypadku 

pochodzenie przysposabianego dziecka od ojca nie by o ustalone w wietle prawa, 

cho  w niektórych sprawach jego osoba by a znana matce (zwykle dotyczy o to 
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sytuacji, gdy ten sam m czyzna by  partnerem matki w niesformalizowanym 

zwi zku i domniemanym ojcem kilkorga jej dzieci, ale partnerzy nie przywi zywali 

wagi do ustalenia pochodzenia dzieci lub z ró nych przyczyn ojciec uzna  ojcostwo 

tylko niektórych dzieci, cho  poczuwa  si  do ojcostwa wszystkich). 

Wi kszo  ze znanych w wietle prawa ojców utraci a uprawnienie do wyra enia 

zgody na przysposobienie wskutek pozbawienia ich w adzy rodzicielskiej (tak by o  

w 214 sprawach). W 100 (29,3 %) sprawach pochodzenia dziecka od ojca 

(wszystkich dzieci, gdy wniosek dotyczy  wi cej ni  jednego dziecka) nie by o 

ustalone. Dodatkowo w 10 sprawach (2,9 %), w których wnioski o orzeczenie 

przysposobienia dotyczy y wi cej ni  jednego dziecka, wyst pi o zró nicowanie 

sytuacji ojców ka dego z dzieci, ale przynajmniej w stosunku do jednego z dzieci 

ojcostwo nie by o ustalone. 7 znanych ojców dzieci zmar o przed wszcz ciem 

post powania w zbadanej sprawie. 214 spo ród znanych, yj cych ojców by o 

pozbawionych w adzy rodzicielskiej. 

Dwa przypadki wyra enia zgody na przysposobienie dzieci przez rodziców, oraz 

przez matk  zosta y omówione wcze niej w ramach prezentacji sposobu doboru 

stron zamierzonego przysposobienia okre lonego, jako „wybór rodziców”. 

Nale y przypomnie , e w dniu wp ywu do s du wniosku o przysposobienie adne  

z dzieci nie pozostawa o pod bezpo redni  bie  piecz  obojga lub jednego  

z rodziców, nawet gdy rodzicom przys ugiwa a w adza rodzicielska. Niekiedy wr cz 

by y wype nione przes anki pozbawienia w adzy rodzicielskiej, a tylko dlatego, e ono 

nie nast pi o, rodzice zachowali uprawnienie do wyra enia zgody na 

przysposobienie. Ilustracj  powy szej tezy jest nast puj cy stan faktyczny, kolejny  

w którym rodzice wyrazili zgod  na przysposobienie. 

Matka dziecka jest siostr  wnioskodawczyni. Pozostaje w konkubinacie, z którego 

pochodzi troje najm odszych dzieci. W czasie post powania liczy a 38 lat. Jest 

rozwiedziona, prawdopodobnie nie ma w asnych róde  utrzymania. Oboje  

z aktualnym partnerem nadu ywaj  alkoholu. Wiadomo, e matka urodzi a 7 dzieci. 

Jedno zmar o w niemowl ctwie. Nie mo na wykluczy , e przyczyni y si  do tego 

powa ne zaniedbania ze strony matki. Dwoje najstarszych dzieci pozostaje  

w rodzinie zast pczej, któr  utworzy a ich babka (matka matki). Jedno dziecko, syn 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 124 

pochodz cy z ma stwa, które usta o wskutek rozwodu, jest wychowywane przez 

swego ojca. Dwoje dzieci z konkubinatu, licz ce 5 i 7 lat, wychowuje wraz ze swym 

em (jako rodzina zast pcza) siostra matki dzieci. Przyczyn  przej cia pieczy nad 

siostrze cami by o skrajne zaniedbywanie dzieci przez ich rodziców wynikaj ce  

z nadu ywania alkoholu. Gdy rodzice dzieci spodziewali si  kolejnego potomka 

(wspólnego trzeciego dziecka, a zarazem siódmego dziecka kobiety) zdecydowali,  

e nie b  podejmowali próby podj cia si  nad nim pieczy kieruj c je „do adopcji”. 

Nie konsultowali swojej decyzji z rodzin , ani nie rozwa ali przysposobienia 

wewn trzrodzinnego. Po porodzie dziecko pozostawili w szpitalu po niczym  

i zosta o ono powierzone obcej, zawodowej rodzinie zast pczej. Dopiero wtedy 

siostra matki dziecka, która ju  wychowuje dwoje jej starszych dzieci, dowiedzia a 

si , e najm odszy siostrzeniec oczekuje na przysposobienie. Wraz z m em podj a 

decyzj  o przysposobieniu ma oletniego pragn c aby rodze stwo wychowywa o si  

razem, a dziecko pozosta o w rodzinie. Ci w nie ma onkowie byli wnioskodawcami 

w omawianej sprawie. Rodzice dziecka wyrazili podczas rozprawy zgod  na jego 

przysposobienie przez wnioskodawców. 

Wnioskodawcy nie rozwa ali zmiany swego statusu wobec wychowywanych dzieci, 

nadal pragn c sprawowa  nad nimi piecz , jako rodzina zast pcza. Mo na 

domniemywa , e pragnienie adopcji najm odszego dziecka by o zwi zane zarówno 

z jego wiekiem (w dniu orzeczenia przysposobienia ch opczyk mia  3 miesi ce), jak  

i utrat  nadziei na pocz cie wspólnego potomka. Przysposobienia ca ej trójki 

wnioskodawcy nie rozwa ali zapewne z uwagi na trudno ci materialne, które 

powsta yby z chwil  utraty wiadcze  uzyskiwanych przez nich jako rodzina 

zast pcza, a tak e zwa ywszy na wiek wychowywanych dzieci, znaj cych rodziców  

i w ciwie sytuuj cych swych faktycznych wychowawców w strukturze rodziny, 

wiadomych w asnej sytuacji rodzinnej i yciowej. Decyzja o przysposobieniu,  

o którym mowa, by a obarczona ryzykiem powa nych problemów w przysz ci, 

bowiem u dziecka wyst puje podejrzenie p odowego zespo u alkoholowego (FAS). 

4. Zgoda opiekuna dziecka 

Przedstawicielem ustawowym 416 dzieci (97,9 %) by  opiekun i on by  uprawniony do 

wyra enia zgody na przysposobienie. Jednak e tylko w 80 sprawach na 331,  
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w których opiekun powinien zaj  stanowisko wyra aj c zgod  na przysposobienie 

lub odmawiaj c jej (24,2 %), w aktach znajdowa  si  dowód potwierdzaj cy,  

e okre lona osoba fizyczna pe ni funkcj  opiekuna dziecka. Dowodem takim by  

albo odpis postanowienie s du o ustanowieniu opieki i powo aniu opiekuna, albo 

za wiadczenie, jakim legitymuje si  opiekun. Mo na jedynie domniemywa , e  

w pozosta ych sprawach s dowi z urz du by o wiadome, i  okre lona osoba jest 

opiekunem dziecka. 

Zgoda opiekuna jest przes ank  orzeczenia przysposobienia, gdy dziecko pozostaje 

pod opiek , cho by rodzice dziecka, nie b cy w danej sytuacji przedstawicielami 

ustawowymi dziecka, byli uprawnieni do wyra enia zgody na przysposobienie. 

Równocze nie wyst puje wi c uprawnienie do wyra enia zgody na przysposobienie 

po stronie opiekuna i takiego rodzica, który jest ma oletni b  ubezw asnowolniony 

cz ciowo, b  którego w adza rodzicielska zosta a zawieszona, ale nie wyst puj  

trudne do przezwyci enia przeszkody w porozumieniu si  z nim. 

Zgodnie z art. 155 § 1 k.r.o., opiekun sprawuje piecz  nad osob  i maj tkiem 

pozostaj cego pod opiek . Zgoda na przysposobienie powinna wyra  przekonanie 

opiekuna, e wnioskodawca b dzie dobrze wywi zywa  si  z zada  rodzicielskich,  

a w adza rodzicielska b dzie przez niego sprawowana zgodnie z dobrem dziecka  

i interesem spo ecznym. Zaj cie stanowiska przez opiekuna w formie wyra enia 

zgody lub odmowy zgody na przysposobienie stanowi „wa niejsz  spraw ” 

dotycz  ma oletniego w rozumieniu art. 156 k.r.o. 

Przy zastosowaniu literalnej wyk adni powo anego przepisu nale oby oczekiwa ,  

e opiekun, po wszcz ciu sprawy o przysposobienie jego pupila, powinien zwróci  

si  do s du opieku czego, w ciwego do wykonywania nadzoru nad sprawowaniem 

opieki, o udzielenie zezwolenia na zaj cie stanowiska w sprawie o adopcj . S d ten 

za , po zapoznaniu si  ze stanowiskiem opiekuna, aktami sprawy o przysposobienie 

i innymi stosownymi dowodami, powinien wyda  postanowienie, skuteczne od chwili 

uprawomocnienia si  (art. 593 k.p.c.), zawieraj ce albo zezwolenie na wyra enie 

zgody na przysposobienie albo odmawiaj ce udzielenia stosownego zezwolenia. 

W istocie wi c, stanowisko s du opieku czego by oby podejmowane na podstawie 

jego oceny o zgodno ci przysposobienia przez okre lonych wnioskodawców  

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 126 

z dobrem dziecka podlegaj cego opiece. S d ten po rednio wyra by swoje 

merytoryczne stanowisko w przedmiocie zasadno ci wniosku o przysposobienie.  

W cz ci przypadków w ciwy w sprawie z art. 156 k.r.o. by by ten sam s d, który 

rozstrzyga w innym post powaniu spraw  o przysposobienie, w cz ci za  by by to 

inny s d, niekiedy terytorialnie odleg y, gdy zwa y si  na przemienn  w ciwo  

du w sprawach o przysposobienie (art. 585 § 2 k.p.c.). 

Art. 120 zdanie drugie k.r.o. stwierdza, e s d mo e orzec przysposobienie, mimo 

braku zgody opiekuna, gdy uzna, e przemawiaj  za tym szczególne okoliczno ci,  

a dobro dziecka wymaga jego przysposobienia. 

O ile by przyj , e powo ane wy ej przepisy si  nie wy czaj , to mog aby powsta  

sytuacja wzajemnej „kontroli” rozstrzygni  dokonywanych przez niezawis e s dy,  

z pomini ciem zasad kontroli instancyjnej. 

d rozstrzygaj cy o zezwoleniu w przedmiocie zgody opiekuna na przysposobienie 

wyra by swoje stanowisko co do zasadno ci wniosku o przysposobienie, o którym 

nie rozstrzyga, bo jest to kompetencja innego s du, a w ka dym b  razie inna 

sprawa ni  aktualnie rozpoznawana. Gdy oceni by, e przysposobienie powinno by  

orzeczone, udziela by opiekunowi zezwolenia na wyra enie na nie zgody. Je eli 

oceni by, e wniosek o przysposobienie nale oby oddali , odmawia by opiekunowi 

zezwolenia na wyra enie przez niego zgody na przysposobienie. Z kolei s d  

w sprawie o przysposobienie, uznawszy e nale y je orzec, mimo odmowy wyra enia 

zgody przez opiekuna, który z  takie o wiadczenie, na jakie zezwoli  mu s d  

w rozstrzygni ciu z art. 156 k.r.o., po rednio dawa by wyraz prze wiadczeniu  

o b dnym rozstrzygni ciu s du opieku czego odmawiaj cym zezwolenia 

opiekunowi na wyra enie zgody na przysposobienie. 

Przedstawiona sytuacja jest niepo dana z uwagi na powag  wymiaru 

sprawiedliwo ci. O ile za  nawet nie wyst pi konflikt stanowisk obu s dów, o którym 

by a mowa wy ej, „podwójna” ocena przed a czas trwania post powania, a dobro 

podpieczonego nie zawsze jest lepiej chronione z tej jedynie przyczyny, e oceniaj  

go dwa ró ne s dy (lub dwa sk ady tego samego s du). 
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W literaturze przedmiotu by y wypowiedziane rozbie ne stanowiska. Wed ug jednego 

zezwolenie s du opieku czego dla opiekuna jest konieczne84, wed ug drugiego jest 

zb dne85. 

W zbadanych sprawach przewag  mia o stanowisko, i  opiekun nie musi uzyskiwa  

zezwolenia s du opieku czego na podstawie art. 156 k.r.o. na wyra enie zgody na 

przysposobienie dziecka. Takie zezwolenia by y przedstawiane tylko  

w post powaniach prowadzonych przez okre lone s dy. Odnotowano je w sprawach 

rozpoznanych przez S dy Rejonowe w Chorzowie, Inowroc awiu, odzi (S d 

Rejonowy dla odzi - ródmie cia i S d Rejonowy dla odzi - Widzewa), Nowym 

czu, W oc awku, Wroc awiu (S d Rejonowy dla Wroc awia - Fabrycznej), Z otoryi. 

Niekiedy trudno by o ustali , czy zezwolenie by o, gdy opiekun si  na nie nie 

powo ywa , ale s d dopuszcza  jako dowód akta innego post powania, nie precyzuj c, 

w jakiej sprawie (by  mo e wi c w sprawie z art. 156 k.r.o.). 

Jednak e w jedynej sprawie, w której mia a miejsce kontrola instancyjna, S d 

Okr gowy w P ocku86 oceni , e dosz o do naruszenia art.156 k.r.o., bowiem opiekun 

nie uzyska  zezwolenia s du opieku czego do zaj cia stanowiska w sprawie  

o przysposobienie, co w apelacji nie zosta o podniesione, ale S d rozwa  uchybienie 

z urz du, bowiem w ocenie S du, mia o wp yw na wydane rozstrzygni cie. 

                                            
84 Za konieczno ci  uzyskania przez opiekuna zezwolenia s du opieku czego na wyra enie 
stanowiska w przedmiocie zgody na przysposobienie, opowiedzia  si  M. Grudzi ski [w] Kodeks 
Rodzinny i Opieku czy. Komentarz (red. B. Dobrza ski, J. Ignatowicz), Warszawa 1975, s. 851. 
W pó niejszych wydaniach tego komentarza w ród przyk adów spraw wymagaj cych zezwolenia s du 
zgoda na przysposobienie nie by a wymieniana. W nowszych opracowaniach za konieczno ci  
uzyskania zezwolenia s du opieku czego opowiedzia a si  S. Kalus [w:] Kodeks Rodzinny  
i Opieku czy. Komentarz, (red. K. Piasecki), Warszawa 2011, s. 1043. 
85 Drugi pogl d, pozostaj cy w opozycji do pierwszego wypowiedzieli, mi dzy innymi: J. Ignatowicz 
[w:] System Prawa Rodzinnego i Opieku czego (red. J. St. Pi towski), Wroc aw – Warszawa – 
Kraków - Gda sk – ód , 1985, s. 1158, E. P onka, Przysposobienie ca kowite w prawie polskim, 
Wroc aw 1986, s. 66, która stwierdzi a, e art. 119 k.r.o. (obecnie 120) jest przepisem szczególnym, 
wzgl dem art. 156 k.r.o. E. Holewi ska- api ska [w:] System Prawa Prywatnego, tom 12 Prawo 
Rodzinne i Opieku cze (red. T. Smyczy ski) Warszawa 2011, s. 582 – 583, J. Strzebi czyk [w:] 
System Prawa Prywatnego, tom 12 Prawo Rodzinne i Opieku cze (red. T. Smyczy ski) Warszawa 
2011, s. 867. 
86 Sprawa S du Okr gowego w P ocku, IV Ca 321/13. 
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W sprawie tej opiekun odmówi  zgody na przysposobienie w sytuacji, gdy 

wnioskodawcy nie przedstawili za wiadczenia kwalifikacyjnego i wiadectwa 

uko czenia szkolenia prowadzonego przez o rodek adopcyjny, wymaganych zgodnie 

z art. 1141 § 1 k.r.o. w brzmieniu obowi zuj cym od 1 stycznia 2012 r., aczkolwiek 

zg osili si  do o rodka w celu uzyskania wy ej wymienionych dokumentów, 

uczestniczyli w szkoleniu dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, ale jeszcze go nie 

uko czyli i z zwi zku z tym wnosili o odroczenie rozprawy na czas niezb dny do 

przedstawienia wymaganych dokumentów. By  to jedyny przypadek odmowy zgody 

opiekuna na przysposobienie, w sprawach, w których bra  udzia  w post powaniu.  

W pozosta ych sprawach opiekun aprobowa  przysposobienie dziecka przez 

wnioskodawców, o ile w ogóle zaj  stanowisko w tej sprawie. Nie we wszystkich 

przypadkach, gdy opiekun by  obecny na rozprawie, wyrazi  stanowisko w formie 

wiadczenia o zgodzie (tak by o w 298 sprawach). W 21 sprawach wypowiada  si  

ogólnie z aprobat  o wnioskodawcach, ale nie stwierdzi , e zgadza si  na 

przysposobienie (cho by u ywaj c s ów: „popieram wniosek”). 

W 14 przypadkach opiekun nie zaj  stanowiska w ogóle. By o to w sprawach,  

w których opiekun by  wnioskodawc , a s d nie ustanowi  kuratora stosuj c 

odpowiednio art. 99 k.r.o. 

5. Dobro osoby przysposabianej 

Dobro osoby przysposabianej jest nie tylko przes ank  orzeczenia przysposobienia. 

Do osoby ma oletniej, jak  jest zwykle przysposabiany, ma zastosowanie poj cie 

„dobro dziecka”, które jest zasad  polskiego prawa rodzinnego. Mo e by  te  

uto samiane z „nadrz dnym interesem dziecka”, którego powinny przestrzega  we 

wszystkich swych dzia aniach pa stwa b ce stronami Konwencji o prawach 

dziecka. Powy sze ma zastosowanie do ka dego przysposobienia. Celowe wydaje 

si  odnotowanie, e w kontek cie przysposobienia mi dzynarodowego zwróci  na to 

uwag  S d Najwy szy w uchwale sk adu siedmiu S dziów SN z dnia 12 czerwca 

1992 r. , III CZP 48/9287. 

                                            
87 OSN CP 1992, nr 10, poz. 179. 
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d Najwy szy w powo anej uchwale zaleci , aby postanowienia Konwencji  

o prawach dziecka s y do precyzowania poj cia dobra dziecka, które zgodnie  

z ni  powinno by  wychowywane w rodowisku rodzinnym, „w atmosferze szcz cia, 

mi ci i zrozumienia”. 

Wielokrotnie cytowana, ogólna definicja omawianego poj cia, sformu owana 35 lat 

temu przez Wand  Stojanowsk 88, i nadal aktualna, wskazuje, e „dobro dziecka (...) 

oznacza kompleks warto ci o charakterze niematerialnym i materialnym niezb dnych 

do zapewnienia prawid owego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz do 

nale ytego przygotowania go do pracy odpowiednio do jego uzdolnie , przy czym 

warto ci te s  zdeterminowane przez wiele ró norodnych czynników, których 

struktura zale y od tre ci stosowanej normy prawnej i konkretnej aktualnie istniej cej 

sytuacji dziecka (przy za eniu) zbie no ci tak poj tego dobra dziecka z interesem 

spo ecznym”. 

Konkretyzuj c powy sze odno nie do dobra osoby przysposabianej w pierwszej 

kolejno ci nale y ustali , czy dla dok adnie okre lonego dziecka w aktualnej, 

indywidualnej sytuacji yciowej, z uwzgl dnieniem jednak potrzeb w dalszej 

perspektywie czasowej (do usamodzielnienia si ), przysposobienie jest optymalnym 

rodkiem prawnym dla zabezpieczenia potrzeb emocjonalnych i materialnych. Tylko 

w przypadku ustalenia, e przysposobienie optymalnie zabezpieczy oby interesy 

dziecka, kolejnym etapem oceny powinno by  ustalenie, czy wnioskodawcy  

w sprawie o przysposobienie s  w stanie ustalone potrzeby dziecka zaspokoi . 

Ocena, czy w ogóle dziecko powinno by  przysposobione, musi uwzgl dni  wiele 

czynników. W tej kwestii odsy am do szczegó owych ustale  sformu owanych  

w Systemie Prawa Prywatnego, w poni szych uwagach jedynie zasygnalizowanych. 

                                            
88 W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 27. 
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Sytuacja prawna dziecka 

Ustalenie pochodzenia od rodziców 

Brak ustalenia pochodzenia dziecka od rodziców zawsze wymaga rozwa enia, czy  

w pierwszej kolejno ci nie nale y doprowadzi  do stosownego ustalenia, bowiem 

dziecko, zgodnie z art. 7 Konwencji o prawach dziecka, ma: „prawo do poznania 

swoich rodziców i bycia wychowywanym przez nich”. 

Z wcze niejszych ustale  wynika, e w 3 zbadanych sprawach nie by o znane 

pochodzenie dziecka od obojga z rodziców. Porzucenie dzieci wskazywa o,  

 prawdopodobie stwo odnalezienia rodziców i ustalenia pochodzenia by o znikome. 

Je eli za  nawet nast pi oby, to przej cie przez rodziców pieczy i wykonywanie jej 

nale ycie by o tak e nieprawdopodobne. 

Ojcostwo nie by o ustalone w stosunku do 118 dzieci. Tak e jest ma o 

prawdopodobne, aby ewentualne ustalenie ojcostwa spowodowa o przyj cie 

odpowiedzialno ci ojców za dzieci. Powy sze sk ania do wniosku, e zaniechanie 

dzia  w kierunku ustalenia pochodzenia dzieci by o uzasadnione, a wi c zgodne  

z dobrem dzieci. 

adza rodzicielska 

Wi kszo  znanych rodziców by a pozbawiona w adzy rodzicielskiej nad dzie mi. 

Dotyczy o to 325 matek i 214 znanych, yj cych ojców. Nale y odnotowa , e gdy 

rodzice wnosili o przywrócenie w adzy rodzicielskiej, post powanie w sprawie  

o przysposobienie ich dziecka by o zawieszane, b  s d nie wyznacza  terminu 

rozprawy do chwilo prawomocnego rozstrzygni cia w tej kwestii. 

Gdy s d oceni , i  rodzic ubiegaj cy si  o przywrócenie w adzy rodzicielskiej czyni to  

w sytuacji uzasadniaj cej prze wiadczenie, e b dzie nale ycie sprawowa  piecz  – 

wniosek o przysposobienie zosta  oddalony. By  to jedyny przypadek prawomocnego 

oddalenia wniosku. 
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Sporadycznie w zbadanych sprawach rodzicom przys ugiwa a w adza rodzicielska, 

ale adne z rodziców nie sprawowa o bezpo redniej pieczy nad dzie mi i z w adzy 

rodzicielskiej chcieli zrobi  taki jedynie u ytek, aby wyrazi  zgod  na 

przysposobienie. Nie wyst pi y wi c jakiekolwiek przypadki stanów faktycznych, do 

których mia  niegdy  zastosowanie – nie maj cy odpowiednika w aktualnym stanie 

prawnym – art. 65 §1 zdanie drugie kodeksu rodzinnego z 1950 r., który stanowi : 

„Je eli ma oletni pozostaje pod w adz  rodzicielsk  obojga rodziców, 

przysposobienie mo e nast pi  jedynie w przypadkach wyj tkowych”89. 

„Przeciwwskazania” do przysposobienia 

Dobro dziecka, które nie pozostaje ani pod w adz  rodzicielsk , ani pod piecz  

rodziców, a nawet w zwi zku z tym przebywa w placówce opieku czo-

wychowawczej, nie zawsze przemawia za przysposobieniem. 

Za zachowaniem dotychczasowego stanu mo e przemawia : 

 dotychczasowa historia ycia dziecka (przyk adowo nieudane i rozwi zane 

przysposobienie, niepowodzenia umieszczenia w rodzinie zast pczej), 

 silny zwi zek emocjonalny z rodze stwem, które nie mo e by  

przysposobione przez t  sam  osob , albo silny zwi zek emocjonalny  

z innymi krewnymi, 

 pó ny wiek, b  stan rozwoju psychicznego nie rokuj cy nawi zania wi zi 

emocjonalnej. 

W kilku zbadanych sprawach, dotycz cych dzieci pozostaj cych przed 

przysposobieniem w rodzinach zast pczych, w szczególno ci spokrewnionych, 

przysposobienie zosta o „wymuszone” przez obaw  (w tym niekiedy wywodz  si   

z jednoznacznie przedstawionego stanowiska pracowników socjalnych), e jego 

niedokonanie b dzie równoznaczne z zabraniem dziecka z dotychczasowego 

rodowiska rodzinnego i skierowaniem go do przysposobienia na ogólnych zasadach 

– przez osoby obce. Pragnienie unikni cia tego by o g ówn  motywacj  

przysposobie  dokonywanych przez dziadków, a niekiedy tak e inne rodziny 

                                            
89 Celem tego przepisu by o niedopuszczenie do przysposobie  jedynie w celu poprawienia sytuacji 
materialnej dziecka, mimo e ubodzy rodzice nale ycie sprawowali nad nim piecz . 
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zast pcze. (Wskazywano na to we wcze niejszych uwagach). Cho  w tych 

przypadkach dobro dziecka nie zosta o powa niej naruszone, bo zachowano 

dotychczasow  sytuacj  opieku cz , to wybrane rozwi zanie nie by o optymalne  

z punktu widzenia dobra dzieci. 

Szczególnie istotne jest zachowanie wi zi z rodze stwem. 

Kodeks rodzinny i opieku czy nie zawiera zakazu dzielenia rodze stwa przy 

przysposobieniu. Wskazówka, i  nieroz czanie rodze stwa powinno by  zasad  

przy orzekaniu w sprawach dzieci maj cych siostry i braci po rednio wynika  

z rozwi za  szczegó owych. Obowi zuje ona odno nie do w adzy rodzicielskiej nad 

kilkorgiem dzieci rodziców yj cych w roz czeniu (w tym wskutek uniewa nienia 

ma stwa, rozwodu i separacji) – art. 58 § 1 k.r.o., art. 107 § 2 k.r. o., art. 58 § 1 

k.r.o. w zwi zku z art. 21 k.r.o., oraz w zwi zku z art. 613 k.r.o, odno nie do opieki 

nad rodze stwem (art. 151 k.r.o.), a tak e po rednio wspiera j  u atwienie 

przysposobienia powoduj cego przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka za 

granic , je eli prowadzi ono do po czenia rodze stwa (art. 1142 § 2 k.r.o.). Tak e 

art. 166 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zst pczej okre laj c 

czynno ci konieczne do dokonania w ramach kwalifikacji dziecka do przysposobienia 

nakazuje w ust. 1 pkt 4 ustalenie sytuacji prawnej rodze stwa dziecka. Po rednio 

stanowi to wskazówk , aby w miar  mo no ci zapewni  rodze stwu maj cemu 

biern  zdolno  do przysposobienia wspólny dom adopcyjny. 

Z punktu widzenia ochrony dobra dziecka istotne jest po pierwsze, aby rodze stwa 

nie by y dzielone przez przysposobienie, a po drugie, aby – o ile powstanie taka 

mo liwo  – by y czone. 

Z akt wi kszo ci spraw nie wynika o, czy przysposabiane dziecko ma rodze stwo. 

Nie ma te  w protoko ach rozpraw odzwierciedlenia wysi ków s du w celu ustalenia, 

czy dziecko ma rodze stwo, cho by przez zapytania kierowane do o rodka 

adopcyjnego, urz du stanu cywilnego, opiekuna dziecka. By  mo e w cz ci spraw, 

gdy rodzina dziecka by a cz stym „klientem” s du opieku czego, który orzeka   

w sprawie o przysposobienie, stosown  wiedz  s d mia  z urz du. 

Nie by o w aktach zbadanych spraw przypadków (znanych z wcze niejszych bada  

orzecznictwa) informowania s du przez o rodek adopcyjny o przyczynach powzi cia 
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decyzji o rozdzieleniu rodze stwa i szukania dla poszczególnych jego cz onków 

(czasem wi cej ni  jednego dziecka) ró nych rodzin adopcyjnych. 

Nale y przypomnie , e tylko w 73 sprawach (21,4 %) zosta y orzeczone 

przysposobienia rodze stw, a w 13 (3,8 %), sprawach rodze stwa zosta y po czone 

wskutek przysposobienia. Najcz ciej przysposabiano rodze stwa licz ce po dwoje 

dzieci. Takich przypadków by o 63, z tym e 24 przysposobienia spowodowa y 

przeniesienie dzieci za granic . W 7 sprawach przysposobiono trzyosobowe 

rodze stwa, które w 4 przypadkach opu ci y Polsk , a trzykrotnie rodze stwa 

one z czworga dzieci (w tym tylko jedno przysposobienie by o krajowe90). 

Wiadomo na podstawie akt o kilku przypadkach podzia u rodze stwa91. Wiadomo 

te , e niekiedy s d, który mia  z urz du wiedz  o rodze stwie dziecka, zwraca  si  

do o rodka adopcyjnego z zapytaniem o podj te dzia ania w calu po czenia 

rodze stwa92. 

Sposób doboru stron 

                                            
90 Ma onkowie przysposobili 4 dziewczynki, b ce przyrodnimi siostrami. Najstarsza w dniu 
orzeczenia mia a 7 lat i 6 miesi cy, m odsze liczy y, 6, 4 i 2 lata. Wszystkie dzieci by y zdrowe i 
rozwini te zgodnie z norm  przewidzian  dla wieku. Ma onkowie uzyskiwali dosy  skromne dochody 
(w sumie 4 200 z ) i rednia na osob  w ich gospodarstwie domowym po przysposobieniu czworga 
dzieci wynosi a 700 z . Przysposobienie przygotowa  O rodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Archidiecezji Szczeci sko – Kamie skiej. 
91 Przyk adowo przysposobiono dwoje dzieci z czteroosobowego rodze stwa, które uprzednio 
podzielono na dwie pary dzieci. M odsze (dziewczynka licz ca 4 lata i 9 miesi cy, oraz ch opiec w 
wieku 2 lat i 8 miesi cy) zosta y przysposobione w badanej sprawie. Natomiast ich starsi bracia, 
ch opcy, dziewi cioletni i siedmioletni, oczekuj  na mo liwo  przysposobienia w rodzinie zast pczej. 
Tak e przed adopcj  m odszych dzieci rodze stwo by o podzielone i wychowywane przez dwie ró ne 
rodziny zast pcze. Przysposobienie dzieci w zbadanej sprawie przygotowa  o rodek adopcyjny 
Lubuskiego Ruchu na rzecz Kobiet i Rodziny „ ar”. W innej sprawie by o wiadomo, e przysposobione 
dziecko jest pi tym z kolei dzieckiem matki, która poprzednie dzieci urodzi a w roku 2000, 2003, 2006 i 
2011. Matka dzieci urodzi a si  we wrze niu 1980 r., jest wi c jeszcze na tyle m oda, e mo na 
oczekiwa  kolejnego jej potomstwa. Wiadomo, e nadu ywa alkoholu, który pi a tak e b c w ci y. 
Przysposobienie przygotowa wi tokrzyski O rodek Adopcyjny w Kielcach. W kolejnej sprawie s d 
orzek  przysposobienie ch opca licz cego 7 lat i 4 miesi ce przez ma onków zamieszka ych we 

oszech, wiadomo by o, e dziecko ma rodze stwo. Przed przysposobieniem z ch opcem spotka  si  
jego najstarszy 18.letni brat w celu po egnania si  z adoptowanym. Brat ten, ju  pe noletni, 
zaakceptowa  rozstanie i umocni  przysposabianego w prze wiadczeniu, e adopcja do W och le y w 
jego interesie i powinien skorzysta  z tej szansy. Spraw  w Polsce prowadzi  Krajowy O rodek 
Adopcyjny TPD we wspó pracy z w osk  organizacj  „La cicogna”. 
92 S d wiedz c z urz du, e starszy brat dziecka, którego dotyczy  wniosek, zosta  wcze niej 
przysposobiony przez inne osoby, zwróci  si  do Pomorskiego O rodka Adopcyjnego w Gda sku z 
zapytaniem, czy o mo liwo ci adopcji kolejnego dziecka z tej samej rodziny zostali poinformowani 
ma onkowie, którzy adoptowali starsze dziecko. O rodek Adopcyjny zapewni , e stosowna 
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Dobro dziecka wymaga dokonania optymalnego doboru dla niego rodziców 

adopcyjnych. Przemawia to za korzystaniem z us ug o rodków adopcyjnych, którym 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej nada a pozycj  

monopolistyczn  w zakresie prowadzenia „procedur przysposobienia”. Sposób 

doboru stron zosta  ju  wcze niej opisany. W kilku stanach faktycznych budzi  

tpliwo ci, jednak e generalna ocena doboru stron wed ug kryterium dobra osoby 

przysposabianej jest pozytywna. Badanie nie wykaza o, aby dobór stron dokonany  

z pomini ciem o rodka adopcyjnego wskazywa  na legalizacj  dzia  „podziemia 

adopcyjnego”. Nie mo na na podstawie badania aktowego ani wykluczy , ani 

potwierdzi , e takie przypadki by y. Z ca  pewno ci  mo na natomiast stwierdzi , 

e w sprawach obj tych badaniem, zgoda rodziców na przysposobienie dziecka 

przez wybrane przez nich osoby odgrywa a skrajnie marginaln  rol . Co najmniej  

w orzecznictwie z IV kwarta u 2013 r. teza Rzecznika Praw Dziecka oraz 

uzasadnienia poselskiego projektu ustawy zawartym w druku Sejmu RP VII kadencji 

nr 2361, e „tzw. „adopcja ze wskazaniem” pozostaje fundamentem, dzia aj cego 

ównie w oparciu o Internet i nielegalnych po redników, tzw. podziemia 

adopcyjnego”, nie zosta a potwierdzona. 

Post powanie dowodowe 

Post powanie dowodowe opiera o si  g ównie na dokumentach przedstawionych 

przez wnioskodawców. Wiedza o dziecku w zakresie jego stanu zdrowia i rozwoju, 

specyficznych potrzeb, trudno ci, historii rodzinnej wynikaj ca z akt spraw by a 

bardzo ograniczona. Brak dokumentacji chorób, czy innych problemów dziecka by  

podstaw  domniemania, e ich nie ma, a je eli s  - to wnioskodawcy maj  wiedz   

o tym przekazan  przez o rodek adopcyjny, gdy by  organizatorem przysposobienia. 

Takie podej cie nie realizuje nale ycie dobra dziecka. 

W niektórych przypadkach, mimo starannego post powania dowodowego, zapada y 

orzeczenia budz ce w tpliwo ci z punktu widzenia zarówno dobra dziecka, jak  

i rodziny przysposabiaj cych. Przyk adem na poparcie powy szego twierdzenia 

                                                                                                                                        
informacj  przekaza , ale rodzice adopcyjni starszego brata nie wyrazili zainteresowania 
przysposobieniem kolejnego dziecka.  
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mo e by  sprawa destrukcyjnego wp ywu na ca  rodzin  przyj cia do niej 

przysposabianego dziecka, „patologicznie” zazdrosnego o uczucia wnioskodawców. 

Przysposabiana dziewczynka sprawia a skrajnie trudne do rozwi zania problemy 

wychowawcze, mimo stosowania terapii rodzinnej. Jej celem by o „przemodelowanie” 

uk adu rodzinnego, w którym chcia a zaj  pozycj  pierwszoplanow , 

podporz dkowa  sobie rodzon  córk  wnioskodawców i ustali  w asne zasady.  

W sprawie by y opinie sporz dzone przez ROD-K oraz O rodek Adopcyjny Fundacji 

„Dla Rodziny”. Warto zacytowa  krótkie ich fragmenty. 

„Zarówno wnioskodawcy jak i ich córka staraj  si  stworzy  ma oletniej X w ciwe 

miejsce w rodzinie, adekwatne do roli córki i siostry, jednak e problemy 

wychowawcze przysparzane przez ma oletni  X zaburzaj  funkcjonowanie ca ej 

rodziny w tym ma oletniej Y [córki wnioskodawców]” - z opinii ROD-K [podkre lenia 

E.H. .]. 

„Obie dziewczynki ujawniaj  wyra  sk onno  do rywalizowania mi dzy sob   

o uczucia i uwag  wnioskodawców dopuszczaj c si  w tej sprawie umy lnych 

prowokacji (..) w stosunkach z wnioskodawc 93. (..) Dziewczynka [przysposabiana - 

E.H ] podejmuje liczne próby „przemodelowania” i dostosowania do w asnych granic  

i zasad funkcjonowania zakre lanych przez kandydata na rodzin  adopcyjn ” –  

z opinii O rodka Adopcyjnego. [podkre lenia E.H .]. 

Wnioskodawcy podtrzymali wniosek o przysposobienie, cho  podj ta decyzja by a 

obci ona bardzo powa nym ryzykiem. Przysposobienie zosta o orzeczone, jak si  

wydaje - co najmniej przedwcze nie. 

Uwagi na temat stosowania art. 1201 k.r.o.  oraz  art.  586  §  4  k.p.c,  rzutuj ce  na  

ocen , czy nale ycie chroni  dobro osoby przysposabianej, s  zamieszczone przy 

ich omawianiu. 

                                            
93 W rodzinie mia  miejsce nietypowy podzia  obowi zków. ona pracowa a zarobkowo, m  
(niepe nosprawny) prowadzi  gospodarstwo domowe i sprawowa  g ówn  piecz  nad córk  rodzon   
i adopcyjn . Przed przyj ciem przysposabianej rodzina bardzo dobrze funkcjonowa a, a rodzona córka 
przysposabiaj cych co do zasady zaakceptowa a przysposobienie dziewczynki, oczekuj c towarzyszki 
zabaw z pe  otwarto ci . 
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Cechy przysposabiaj cych i sytuacja materialna dziecka po przysposobieniu 

Nie ujawniono w toku post powania okoliczno ci dyskwalifikuj cych wnioskodawców, 

cho  dobór stron w niektórych przypadkach budzi  w tpliwo ci co do zgodno ci  

z dobrem dziecka (przyk adowo zbyt du a ró nica wieku mi dzy wnioskodawcami  

a dzieckiem, bardzo du a ró nica wieku pomi dzy przysposabiaj cymi ma onkami, 

zw aszcza gdy starsza o kilkana cie lat by a ona, co mog o budzi  w tpliwo ci, czy 

zwi zek rodziców adopcyjnych b dzie trwa y, brak wyja nienia niektórych cech 

charakterologicznych wnioskodawców przedstawionych w opiniach 

psychologicznych). Sytuacja materialna wnioskodawców nigdy nie mia a 

decyduj cego znaczenia przy ocenie zgodno ci przysposobienia z dobrem dziecka, 

co nale y oceni  pozytywnie. Z regu y wnioskodawcy mieli wystarczaj ce dochody,  

w wi kszo ci zapewne nieco wy sze od przeci tnych w kraju. 

Uwzgl dnienie woli dziecka 

Dobru dziecka ma s  uwzgl dnienie jego woli w postaci jego zgody na 

przysposobienie lub wys uchanie dziecka m odszego ni  trzynastoletnie. Te 

uprawnienia s  traktowane formalnie i nie zawsze realizowane nale ycie. Niekiedy 

te  zaobserwowano przysposobienia niezgodne z wol  dziecka, która zapewne  

w prze wiadczeniu s du nie by a oparta na racjonalnych przes ankach. 

6. Opinia kwalifikacyjna i wiadectwo uko czenia szkolenia organizowanego 
przez o rodek adopcyjny 

Posiadanie pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych i odpowiednich kwalifikacji 

osobistych, oraz zachowanie odpowiedniej ró nicy wieku pomi dzy stronami 

zamierzonego przysposobienia niezmiennie i w sposób niew tpliwy od lat 

kilkudziesi ciu stanowi  przes anki czynnej zdolno ci do przysposobienia dziecka. 

Pocz wszy od dnia 1 stycznia 2012 r. art. 1141. § 1 k.r.o. stanowi, e przysposobi  

mo e osoba nie tylko maj ca pe  zdolno  do czynno ci prawnych, kwalifikacje 

osobiste uzasadniaj ce przekonanie, e b dzie nale ycie wywi zywa a si   

z obowi zków przysposabiaj cego, ale równie  mog ca wykaza , e posiada opini  

kwalifikacyjn  oraz wiadectwo uko czenia szkolenia organizowanego przez o rodek 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 137 

adopcyjny. Wymaganie posiadania wymienionej opinii i wiadectwa nie dotyczy 

krewnych i powinowatych dziecka, oraz osób sprawuj cych nad dzieckiem rodzinn  

piecz  zast pcz  (art. 172 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zast pczej). 

Nie ulega w tpliwo ci, i  wymienione aktualnie w art. 1141. § 1 k.r.o. wymagania, 

jakim powinien sprosta  kandydat na przysposabiaj cego, maj  zró nicowany „ci ar 

gatunkowy”. 

Literalna (j zykowa) wyk adnia art. 1141. § 1 k.r.o. mo e prowadzi  do wniosku,  

e wszystkie wymienione tam wymagania okre laj  czynn  zdolno  do 

przysposobienia. W konsekwencji nie mog oby nast pi  orzeczenie przysposobienia 

zgodnego z dobrem dziecka przez osob , która ma pe  zdolno  do czynno ci 

prawnych, optymalne kwalifikacje osobiste i odpowiednie mo liwo ci maj tkowe tylko 

z tej przyczyny, i  nie „posiada” ona wymienionych w przepisie opinii i wiadectwa. 

Warto zaznaczy , i  w przepisie wyra nie okre lono, e chodzi o „posiadanie” 

stosownych dokumentów, a nie przyk adowo o uko czenie szkolenia b  

posiadanie stosownej wiedzy, obj tej tematyk  szkolenia, z racji wykszta cenia 

(nawet gdy kandydat ma wielokierunkowe wy sze wykszta cenie prawnicze, 

pedagogiczne i psychologiczne, co w indywidualnych przypadkach jest mo liwe, 

 cho by by  wyk adowc  szkol cym kandydatów na rodziców adopcyjnych, albo 

do wiadczonym pracownikiem merytorycznym o rodka adopcyjnego, b  s dzi  

rodzinnym). 

Ustawa ró nicuje sytuacj  wnioskodawców. O ile mo na to zaakceptowa  odno nie 

do ochrony wi zi rodzinnych wynikaj cych z pokrewie stwa, to w pozosta ych 

przypadkach trudno o racjonalne argumenty. 

Powy sze rozwi zanie jest wyrazem niekonsekwencji ustawodawcy. Mo e te  by  

argumentem na rzecz tezy, e jednak posiadanie opinii kwalifikacyjnej i wiadectwa 

szkolenia nie jest ani przes ank  orzeczenia przysposobienia, ani koniecznym 

elementem czynnej zdolno ci do przysposobienia, a jest to jedynie wymóg formalny, 

który powinien by  zrealizowany w dniu orzekania w sprawie. Badanie wykaza o,  

e nie wszyscy wnioskodawcy opisane wymagania spe nili. 
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Paragraf czwarty art. 586 k.p.c. obowi zuje od dnia 19 pa dziernika 1995 r.94.  

W pierwotnym brzmieniu pozostawia  do w pe ni swobodnego wyboru s du, czy 

jednostk  specjalistyczn , do której s d wyst pi o opini , b dzie o rodek adopcyjno-

opieku czy, czy inna placówka – w praktyce Rodzinny O rodek Diagnostyczno-

Konsultacyjny, traktowany jako organ pomocniczy s du rodzinnego. 

Aktualne brzmienie art. 586 § 4 k.p.c., obowi zuj ce od dnia 1 stycznia 2012 r., 

nadane temu przepisowi przez art. 202 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zast pczej, nakazuje zwracanie si  do o rodka adopcyjnego, a do innej 

placówki specjalistycznej „je eli jest to uzasadnione dobrem dziecka”. 

Przepis jest sformu owany jednoznacznie. S d zawsze ma obowi zek zasi gni cia 

opinii o rodka adopcyjnego (innej placówki specjalistycznej). Powinien j  uzyska  

„przed wydaniem orzeczenia”. 

Taki zapis sk ania do wniosku, i : po pierwsze, opinia powinna uwzgl dni  przebieg 

post powania s dowego i zgromadzony w nim materia  dowodowy, po drugie za ,  

e powinna by  sporz dzona, niezale nie od tego, czy wnioskodawca posiada opini  

kwalifikacyjn  uzyskan  w ramach ko cowej oceny jego osoby, jako kandydata na 

rodzica adopcyjnego, dokonanej w toku „procedur przysposobienia”, o jakich mowa  

w art. 154 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej. 

Opinia taka jest traktowana jako specyficzny, w ciwy dla post powania w sprawie  

o przysposobienie, rodek dowodowy. Przedmiot i zakres opinii zale y od s du, który 

mo e go okre li  formu uj c konkretne pytania do placówki, której zleci  

przedstawienie opinii. Opinia powinna by  szczegó owa i uzasadniona, a podstaw  

jej sporz dzenia nie mog  by  wy cznie akta sprawy, ale stosowne diagnozy 

psychologiczne, pedagogiczne i medyczne. 

                                            
94 Zosta  dodany przez art. 6 ustawy z 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny  
i opieku czy i niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 83, poz. 417. 
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VIII. „Adopcje zagraniczne” 

1.Uwagi wprowadzaj ce 

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci dwukrotnie by o przeprowadzone 

ogólnopolskie badanie orzecznictwa w sprawach o przysposobienie 

mi dzynarodowe. Pierwsze z nich dotyczy o wszystkich spraw z drugiego pó rocza 

1992 r. oraz pierwszego pó rocza 1993 r.95 Kolejne badanie obejmowa o akta spraw, 

w których orzeczenie ko cz ce post powanie o przysposobienia mi dzynarodowe 

zapad o i uprawomocni o si  w 2007 r.96  

W sprawach z lat 1992 – 1993 wnioskodawcy z zagranicy mieszkali  

w 18 pa stwach97. Najwi cej by o przysposabiaj cych z Francji (27,7 %), W och 

(20 %), Szwecji (15 %) i USA (14,5 %). Spraw o „adopcj  zagraniczn  by o wówczas 

465 (20 z nich dotyczy o przysposobie  pasierbów, w tym a  w 15 przypadkach 

wnioskodawcy – z regu y ojczymowie dzieci - mieszkali w Niemczech). 

W 2007 r. na dwóch pierwszych miejscach w ród wnioskodawców znale li si  

mieszka cy W och (47,5 %) i USA (19,3 %)98. Zbadanych spraw by o wówczas 202 

(tyle nades y s dy z ca ej Polski, mimo, e wed ug informacji statystycznej 

Ministerstwa Sprawiedliwo ci powinno by  226 spraw). Poza wymienionymi, nie 

mniej ni  po 10 spraw toczy o si  z wniosków osób zamieszka ych w Holandii 

(9,0 %), Szwecji (7,4 %), Francji (5,4 %) i w Niemczech (5,0 %). Wnioski z innych 

                                            
95 E. Holewi ska – api ska, „Adopcje zagraniczne” w praktyce polskich s dów, Warszawa 1998. 
96 E. Holewi ska – api ska, Orzekanie przysposobienia mi dzynarodowego przez polskie s dy [w:] 
Stosowanie Prawa. Ksi ga Jubileuszowa z okazji XX- lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci (red. 
naukowa A. Siemaszko), Warszawa 2011, s. 45 – 95. 
97 E. Holewi ska – api ska, „Adopcje zagraniczne” w praktyce polskich s dów, Warszawa 1998,  
s. 150 – 151. 
98 E. Holewi ska – api ska, Przysposobienie ma oletnich obywateli polskich powoduj ce 
przeniesienie ich miejsca zamieszkania do W och, Prawo w Dzia aniu 2010, nr 7, s. 199. 
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pa stw by y tak e, ale w pojedynczych sprawach, czne by o ich 13 (6,4 %). 

Powy sze ustalenia ilustruj  dane zamieszczone w tabeli. 

Tabela: „Adopcje zagraniczne” w wietle bada  aktowych IWS – udzia  przysposobie  
przenosz cych dziecko do poszczególnych pa stw 

Orzecznictwo z lat 
1992 -1993 

Orzecznictwo z 2007 
roku 

Orzecznictwo z IV kwarta u 
2013 roku 

l.p. Pa stwo udzia  l.p. Pa stwo udzia  l.p. Pa stwo udzia  

1. Francja  27,7 1. ochy  47,5 1. ochy 63,6 

2. ochy  20,0 2. USA  19,3 2. USA 13,6 
3. Szwecja  15,0 3. Holandia    9,0 3. Hiszpania 9,1 
4. USA  14,5 4. Szwecja    7,4 4. Szwecja 6,8 
5. Niemcy    7,5 5. Francja    5,4 5. Francja 4,6 
6. Holandia .. 4,7 6. Niemcy    5,0 6. Holandia 2,3 
7. Dania    2,6 7. Pozosta e    6,4 7. Ogó em 100,0 

8. Kanada    2,1 8. Ogó em 100,0    
9. Pozosta e .. 5,9       
10. Ogó em 100,0       

ród o: opracowanie w asne 

Najbardziej charakterystyczn  cech  zmiany sytuacji, jak  wykaza y badania aktowe 

wykonane w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci, jest stopniowe bardzo istotne 

ograniczanie liczby pa stw, z których pochodz  osoby pragn ce przysposobi  

polskie dzieci. 

W latach 1992 - 1993 wnioskodawcy pochodzili z 18 pa stw, w 2013 roku tylko  

z 7. Jedynie wnioskodawcy z W och i USA zachowali pozycj  znacz cych partnerów 

we wspó pracy dotycz cej przysposobienia mi dzynarodowego, z tym e W osi s  

niekwestionowanymi „liderami” z drug  pozycj  w latach dziewi dziesi tych XX 

wieku i z pierwsz  w 2007 i 2013 r. 

Pierwsze z powo anych bada  by o przeprowadzone w okresie, gdy nie by o 

jakichkolwiek przepisów polskiego prawa po wi conych przysposobieniom 

ma oletnich zamieszka ych w Polsce przez osoby z zagranicy. Jedynie art. 21 ust. b 
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Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.99, którym Rzeczpospolita Polska 

jest zwi zana od 7 lipca 1991 r., wyra  zasad  subsydiarno ci przysposobie  

mi dzynarodowych. Jak ju  wspomniano, obowi zywanie tego przepisu ex proprio 

vigore by o dyskusyjne100. Wcze niejsza praktyka za  wskazywa a, i  ratyfikowane 

umowy mi dzynarodowe zobowi zuj  jedynie w ciwe organy pa stwa do 

wprowadzenia wynikaj cych z nich rozwi za  do aktów normatywnych 

obowi zuj cych w wewn trznym porz dku prawnym. Dopóki za  to nie nast pi, 

normy konwencyjne nie wi  s dów, ani innych podmiotów. 

Brak unormowa  ustawowych problematyki przysposobie  mi dzynarodowych by  

konsekwencj  minimalnego ich udzia u w praktyce polskich s dów do ko ca lat 

osiemdziesi tych ubieg ego stulecia. Przysposobie  ma oletnich obywateli polskich 

zamieszka ych w kraju dokonywali g ównie Polacy z zagranicznych o rodków 

polonijnych, w szczególno ci krewni przysposabianych. 

Badania wykaza y, e w latach pi dziesi tych XX w. wszyscy przysposabiaj cy  

z zagranicy byli Polakami, a w latach siedemdziesi tych minionego stulecia Polacy 

stanowili 93 % przysposabiaj cych zamieszka ych za granic 101. 20 lat pó niej 

jedynie 26 % wnioskodawców uda o si  wykaza  polskie pochodzenie ich 

wst pnych102, a w sprawach obj tych ostatnim badaniem z IV kwarta u 2013 r. tylko 

jedna osoba powo a si  na takie pochodzenie. 

Niegdy  przysposabiaj cy z zagranicy mieszkali w pa stwach, w których znajdowa y 

si  najwi ksze skupiska polonijne. Badanie orzecznictwa z lat 1957 – 1959103 

wykaza o, e 94 % osób stale zamieszka ych za granic , które przysposobi y polskie 

                                            
99 Dz. U. nr 120, poz. 526 z pó n. zm. 
100 Pogl d, i  art. 21 konwencji obowi zywa  ex proprio vigore, wypowiedzia  S d Najwy szy  
w uchwale z dnia 12 czerwca 1992 r., III CZP 48/92, OSNC 1992, nr 10, poz. 179. 
101 Bardziej szczegó owo na ten temat zob. E. Holewi ska – api ska, „Adopcje zagraniczne”  
w praktyce polskich s dów, Warszawa 1998, s. 70 – 75 i powo ana tam literatura. 
102 Op. cit., s. 71. 
103 E. M drzycka, K. Olejniczak, Praktyka s dów w zakresie spraw z wniosków cudzoziemców  
i obywateli polskich zamieszka ych za granic  o przysposobienie obywateli polskich, Biuletyn 
Ministerstwa Sprawiedliwo ci 1960, nr 5-6. 
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dzieci, mieszka o w USA i Kanadzie. W latach 1973 – 1974 osoby z tych pa stw 

stanowi y 88 % przysposabiaj cych z zagranicy104. 

Zainteresowanie Polsk , wywo ane wydarzeniami politycznymi z lat osiemdziesi tych 

XX w., w szczególno ci za  pomoc humanitarna kierowana w okresie stanu 

wojennego do polskich domów dziecka i placówek medycznych, zw aszcza z Francji, 

Holandii i Szwecji, spowodowa o tak e „odkrycie” Polski jako „pa stwa – dawcy” 

dzieci do przysposobienia. D ugoletni pontyfikat Jana Paw a II i emigracja zarobkowa 

Polaków do W och spowodowa y zainteresowanie we W oszech Polsk , które 

„prze o si ” równie  na praktyk  adopcyjn . 

Niestety, to zainteresowanie nie zawsze by o równoznaczne z dba ci  o nale yte 

zagwarantowanie praw dzieci na etapie po rednictwa adopcyjnego, jak i ich sytuacji 

po przysposobieniu w pa stwie przyjmuj cym. Po rednio wskazuje na to 

przyk adowo opinia wypowiedziana na konferencji zorganizowanej w Genewie  

w listopadzie 1989 r. przez International Social Servis, gdzie mówiono o Polsce jako 

o „do  bogatym rynku bia ych dzieci do adopcji”105. 

Ju  pod koniec lat osiemdziesi tych XX wieku wiatowa opinia publiczna, a wkrótce 

tak e polska, by a alarmowana informacjami o zagro eniach zwi zanych  

z przysposobieniami mi dzynarodowymi, niekiedy przybieraj cymi nawet podejrzenia 

o handel dzie mi106. Reakcj  na powy sze by y rozwi zania prawa 

mi dzynarodowego maj ce na celu ochron  praw dzieci, w szczególno ci 

powo ywany art. 21 ust. b Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r., oraz 

Konwencja haska o ochronie dzieci i wspó pracy w dziedzinie przysposobienia 

mi dzynarodowego z 29 maja 1993 r. Polska ratyfikowa a te konwencje. Uchwalono 

te  stosowne zmiany polskiego prawa wewn trznego (w szczególno ci art. 1142  

i 1201 § 3 k.r.o.). Unormowane zosta y zasady po rednictwa adopcyjnego i wdro ono 

                                            
104 J. Ciszewski, Praktyka s dów w sprawach o przysposobienie obywateli polskich przez 
cudzoziemców i osoby zamieszka e za granic , Problemy Wymiaru Sprawiedliwo ci 1977, nr 1 (13). 
105 Ze sprawozdania W. Klominek o przebiegu konferencji, sporz dzonego dla ZG TPD. 
106 E. Holewi ska – api ska, „Adopcje zagraniczne” w praktyce polskich s dów, Warszawa 1998, 
s.20 i powo ana tam literatura. 
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praktyk  stosowania konwencji haskiej z 29 maja 1993 r., o czym by a mowa  

w stosownym wcze niejszym fragmencie niniejszego opracowania. 

Prawdopodobnie w konsekwencji osoby i organizacje z zagranicy zainteresowane 

maksymalnie szybkim i „bezproblemowym” pozyskaniem zdrowych, ma ych dzieci do 

przysposobienia skierowa y si  do pa stw, w których realizacja takich zamierze  jest 

atwiejsza ni  w Polsce. 

Powy sze spowodowa o zmniejszenie udzia u przysposobie  mi dzynarodowych 

ród wszystkich orzekanych w Polsce adopcji, a tak e wspó prac  – w praktyce 

prawie wy cznie - z pa stwami, które podobnie jak Polska ratyfikowa y Konwencj  

hask  o ochronie dzieci i wspó pracy w dziedzinie przysposobienia 

mi dzynarodowego z 29 maja 1993 r. 

2. Charakterystyka zbadanych spraw o przysposobienie mi dzynarodowe 

2.1. Ustalenia ogólne 

We wszystkich sprawach zagranicznych wnioskodawców nie czy  z dzie mi 

jakikolwiek zwi zek. W adnej sprawie nie powo ywano si  na okoliczno ci opisane 

w art. 1142 § 2 k.r.o., cho  z akt jednej ze spraw zdaje si  wynika ,  

e przysposabiane dziecko jest spokrewnione z wcze niej adoptowanym przez te 

same osoby. 

W adnej sprawie rodzice dzieci nie byli uprawnieni do wyra enia zgody na 

przysposobienie, a tak  zgod  wyra  opiekun dzieci. Wynika o to z faktu, e w 42 

sprawach matki, a w 36 ojcowie, byli pozbawieni w adzy rodzicielskiej. Dwie matki  

i dwóch ojców nie o. W 3 przypadkach pochodzenie dzieci od ojców nie zosta o 

ustalone. 

We wszystkich sprawach zastosowano dobór stron zamierzonego przysposobienia 

przewidziany w Konwencji haskiej o ochronie dzieci i wspó pracy w dziedzinie 
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przysposobienia mi dzynarodowego z 29 maja 1993 r.107. Najwi cej przysposobie  

(78,6 %) przygotowano z udzia em polskich niepublicznych o rodków adopcyjnych, 

upowa nionych do takich dzia . Najefektywniejszy by  za  Krajowy O rodek 

Adopcyjny TPD, który przygotowa  20 z 44 orzeczonych przysposobie , mimo 

najmniej licznej kadry. 

W 14 sprawach wniosek o przysposobienie stanowi  za cznik do pisma o rodka 

adopcyjnego. W 7 sprawach wnioskodawców reprezentowa  profesjonalny 

pe nomocnik procesowy. 

Stanowisko dzieci s dy ustali y w 10 sprawach w formie wys uchania. Mo na by o 

za , e w 9 sprawach wiek dzieci wyklucza  celowo  zasi gania ich opinii.  

W pozosta ych przypadkach trudno ustali , z jakiej przyczyny stanowisko dziecka nie 

by o ustalone. 

We wszystkich sprawach by a orzeczona bezpo rednia styczno  stron, zgodnie z 

art. 1201 k.r.o. (o czym b dzie mowa w kolejnym punkcie opracowania). 

W 26 sprawach s d zasi gn  opinii, o której mowa w art. 586 § 4 k.p.c.  

W 21 przypadkach opini  sporz dzi  o rodek adopcyjny, w 5 ROD-K. W sprawach,  

w których s d nie zwraca  si , na podstawie wymienionego przepisu, o opini , 

rodek adopcyjny albo nadzorowa  bezpo redni  styczno  stron zamierzonego 

przysposobienia (w 11 sprawach), albo wcze niej zajmowa  jakie  stanowisko  

w sprawie. 

W 32 sprawach odby a si  jedna rozprawa (bez odraczania), na której zapad o 

rozstrzygni cie merytoryczne. Dwa posiedzenia s du w formie rozprawy mia y 

miejsce w 10 przypadkach. 

Wszystkie wnioski zosta y uwzgl dnione, a orzeczenia uprawomocni y si  bez 

kontroli instancyjnej. W adnym postanowieniu s d nie powo  przepisów prawa 

ojczystego wnioskodawców, natomiast w wi kszo ci wskazano przepisy kodeksu 

                                            
107 Dz. U. z 2000 r., nr 39, poz. 448 z pó niejszymi zmianami. 
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rodzinnego i opieku czego, co sugeruje, e s dy zastosowa y (b dnie) prawo 

polskie. 

2.2. Obligatoryjne orzeczenie o osobistej styczno ci stron zamierzonego 

przysposobienia w sprawach o przysposobienie mi dzynarodowe (art. 1201 
§ 3 k.r.o.) 

Zgodnie z art. 1201 § 3 k.r.o, je eli przysposabiany ma zmieni  dotychczasowe 

miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym 

pa stwie, przysposobienie mo e by  orzeczone tylko po up ywie okre lonego przez 

d opieku czy okresu osobistej styczno ci przysposabiaj cego z przysposabianym 

w dotychczasowym miejscu zamieszkania przysposabianego lub w innej 

miejscowo ci w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest konsekwencj  unormowa , zgodnie  

z którymi dobór stron odbywa si  „zaocznie” w drodze wspó pracy pomi dzy 

upowa nionymi organami pa stwa w Polsce i w pa stwie przyjmuj cym, a kontakt 

osobisty kandydatów na rodziców adopcyjnych, poprzedzaj cy z enie wniosku  

o przysposobienie jest w wi kszo ci przypadków bardzo krótki, a niekiedy nie ma go 

wcale, gdy  wnioskodawcy przyje aj  do Polski bezpo rednio przez dniem 

pierwszej rozprawy. Wymaganie, aby styczno  by a realizowana w Polsce, wynika  

z konieczno ci skutecznego nadzoru nad przebiegiem kontaktów i wi e si   

z ochron  interesów dziecka, którego poczucie bezpiecze stwa jest wi ksze w kraju, 

w znanym mu otoczeniu. Ustalenie okresu styczno ci powinno uwzgl dnia  jego 

funkcj  „diagnostyczn ” co do trafno ci doboru stron i z tej przyczyny nie mo e by  to 

okres nadmiernie krótki. Jednocze nie wiadomo, e w wi kszo ci przypadków 

wnioskodawcy s  osobami aktywnymi zawodowo w swoich pa stwach i ich pobyt  

w Polsce jest w pewnym sensie „limitowany” przez sytuacj  zawodow  i inne 

okoliczno ci zwi zane z obowi zkami w miejscu sta ego pobytu. Niekiedy 

wypowiadane s  nawet opinie, e konieczno  d ugiego pobytu poza miejscem 

zamieszkania mo e nawet doprowadzi  do odst pienia od zamiaru przysposobienia. 

Po dane jest te  precyzyjne okre lenie miejsca, czasu trwania, formy styczno ci. 

We wszystkich zbadanych sprawach form  kontaktu by o powierzenie dzieci pod 

bezpo redni  piecz  wnioskodawców ze zró nicowanym okre leniem miejsca,  

w jakim mia a by  realizowana. 
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Tabela: Sposób okre lenia okresu styczno ci w sprawach o przysposobienie 
mi dzynarodowe 

L.p. Sposób okre lenia okresu styczno ci Cz sto  % 
1. Do zako czenia post powania w sprawie 7 15,9 
2. Dok adnie okre lony – liczba dni 32 72,8 
3. W inny sposób 2 4,5 
4. Nieokre lony – jedynie ustalenie, e orzeka styczno  3 6,8 
5. Ogó em – liczba spraw 44 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

W przewa aj cej wi kszo ci spraw okres styczno ci zosta  ustalony w sposób 

dok adny, pozwalaj cy na dosy  precyzyjne ustalenie jego d ugo ci. W 32 sprawach 

mo na by o ustali  liczb  dni bezpo redniej styczno ci, cho  sama tre  

rozstrzygni cia bywa a ró na: wyznaczenie okresu przez podanie pocz tkowej  

i ko cowej daty jego trwania, albo oznaczenie daty pocz tkowej i wskazanie okresu 

styczno ci w dniach lub tygodniach. 

Mo na przypuszcza , e okre lenie styczno ci „do zako czenia post powania” mia o 

na celu udzielenie podstawy prawnej do sprawowania bezpo redniej pieczy nad 

dzieckiem tak e w okresie do uprawomocnienia si  orzeczenia o przysposobieniu, 

które dopiero wówczas staje si  skuteczne, a przysposabiaj cy uzyskuj  w adz  

rodzicielsk  nad przysposobionymi i wynikaj ce z niej uprawnienie do sprawowania 

pieczy nad dzie mi. 

Okre lenie czasu trwania pieczy w inny sposób polega o na oznaczeniu daty 

pocz tkowej styczno ci bez wskazania daty ko cowej, b  podania okresu przez 

jaki ma trwa  osobista styczno  wnioskodawców z dzie mi. 

W sprawach, w których okres styczno ci ustalono precyzyjnie, w 75 % przypadków 

nie przekracza  trzech tygodni, najcz ciej mia  trwa  przez 2 tygodnie lub w czasie 

zbli onym (13, 14, 15, 16 dni). 

Najd sze okresy styczno ci wynosi y od 30 do 42 dni (6 tygodni) i mia y miejsce  

w 3 przypadkach. W 2 sprawach wnioskodawcy byli zainteresowani przed eniem 

okresu styczno ci pierwotnie ustalonym na okresy 2 tygodniowe i ich oczekiwania 

zosta y uwzgl dnione. 
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Tabela: Liczba spraw, w których orzeczenie przysposobienia spowodowa o przeniesienie 
miejsca zamieszkania dziecka z Polski za granic  

Liczba dni 
styczno ci 11 13 14 15 16 17 18 19 21 24 28 30 35 42 

Liczba spraw  1 1 11 2 3 1 2 1 4 1 2 1 1 1 

Procent* 3,1 3,1 34,4 6,2 9,4 3,1 6,2 3,1 12,5 3,1 6,2 3,1 3,1 3,1 

* 32 sprawy stanowi  100 %, bo w tylu sprawach okres styczno ci by  ustalony precyzyjnie 

ród o: opracowanie w asne 

Postanowienie o osobistej styczno ci z regu y zapada o podczas posiedzenia 

niejawnego, a okres styczno ci by  tak ustalony, aby znaczna jego cz  (a nawet 

ca ) odby a si  do dnia rozprawy, po której przeprowadzeniu zapada o 

rozstrzygni cie. Opinia o przebiegu styczno ci mia a istotne znaczenie, jako dowód  

w sprawie, istotny z punktu widzenia zgodno ci przysposobienia z dobrem dziecka. 

W 37 sprawach (84 %) s d powierzy  nadzór nad przebiegiem bezpo redniej 

styczno ci wnioskodawców z dzie mi o rodkom adopcyjnym. W 5 sprawach nadzór 

zosta  powierzony zawodowemu kuratorowi rodzinnemu, a w pozosta ych 2 nie zosta  

wskazany organ nadzoruj cy styczno . W sprawach, w których organ nadzoruj cy 

nie zosta  wskazany, kontakt z wnioskodawcami ( cznie z odwiedzinami w miejscu 

przebywania rodziny) zachowywa  o rodek adopcyjny. W jednym przypadku by  to 

lokalny o rodek, który prowadzi  spraw  dziecka, w drugim Krajowy O rodek 

Adopcyjny TPD, upowa niony do wspó pracy mi dzynarodowej. O rodki te 

przedstawi y sprawozdanie z przebiegu bezpo redniej styczno ci wraz z ocen  

stopnia wzajemnej akceptacji stron i pozytywn  prognoz  dla budowania wi zi  

w przysz ci. 
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3. Ogólna charakterystyka stron wnioskowanego przysposobienia 

3.1. Wnioskodawcy 

W sprawach o przysposobienie mi dzynarodowe w 42 przypadkach wnioski 

pochodzi y od ma onków pragn cych przysposobienia wspólnego, a w 2 sprawach 

od kobiet niepozostaj cych w zwi zku ma skim. Wnioskodawcy – m czy ni byli 

narodowo ci pa stwa, którego obywatelstwo im przys ugiwa o. Nie powo ywali si  na 

narodowo  polsk , nie znali j zyka polskiego. Natomiast jedna z kobiet 

wnioskuj cych o przysposobienie wspólne z m em by a Polk . 

Wnioskodawcy z zagranicy byli starsi od wnioskodawców zamieszka ych w Polsce. 

Najm odsza wnioskodawczyni z zagranicy mia a w dniu orzeczenia przysposobienia 

przez s d pierwszej instancji 28 lat i 3 miesi ce, a najstarsza 61 lat i 10 miesi cy  

i jednocze nie by a to w ogóle najstarsza wnioskodawczyni we wszystkich 

zbadanych sprawach. Z kolei najm odszy wnioskodawca z zagranicy liczy  27 lat  

i 9 miesi cy, a najstarszy 55 lat. 

ród wnioskodawczy  z zagranicy 21 (47,7 %) liczy o od czterdziestu do 

czterdziestu sze ciu lat, 13 (29,5 %) mia o od 28 lat i 3 miesi cy do 39 lat  

i 3 miesi cy, 5 by o pomi dzy 46 a 48 rokiem ycia, a 5 najstarszych by o w wieku od 

51 lat i 9 miesi cy do 61 lat i 10 miesi cy. 

Wnioskodawców poni ej 40 roku ycia by o 11 (26,2 %), pomi dzy czterdziestym  

a czterdziestym pi tym rokiem ycia 16 (38,0 %), kolejnych 10 (23,8 %) przekroczy o 

45 rok ycia a najstarszy w tej grupie wnioskodawców mia  49 lat i 3 miesi ce. 

Najstarszych 5 wnioskodawców liczy o od 51 lat i 3 miesi cy do 55 lat.  

redni wiek kobiet wnioskuj cych o przysposobienie wynosi  42 lata i 4 miesi ce i by  

wy szy o 4 lata i 2 miesi ce o redniego wieku wnioskodawczy  we wszystkich 

zbadanych sprawach. Podobnie redni wiek m czyzn z zagranicy (43 lata) by   

o 3 lata i 3 miesi ce wy szy od redniego wieku wnioskodawców we wszystkich 

zbadanych sprawach. 
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Tabela: Wykszta cenie wnioskodawców z zagranicy 

Poziom wykszta cenia 
Kobiet czyzn 

cz sto  procent cz sto  procent 

Gimnazjalne          -           - 1 2,4 

Zawodowe podstawowe 2 4,6          -        - 

rednie techniczne 3 6,8 9 21,4 

rednie ogólne 7 15,9 2 4,8  

Wy sze zawodowe 6 13,6 4 9,5 

Wy sze magisterskie  24 54,5 24 57,2 

Brak danych 2 4,6 2 4,7 

Ogó em 44 100,0 42 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Wi kszo  wnioskodawców by o dobrze wykszta conych. 57,2 % m czyzn i 54,5 % 

kobiet mia o wy sze wykszta cenie magisterskie. 

W 2 przypadkach o przysposobienie wnioskowa y kobiety stanu wolnego, 

zamieszka e w Hiszpanii, w pozosta ych sprawach „zagranicznych” wnioskodawcami 

byli ma onkowie. Niepozostaj ce w zwi zku ma skim kobiety wnioskuj ce  

o przysposobienie liczy y 53 lata pierwsza oraz 48 lat i 5 miesi cy – druga. Obydwie 

mia y wy sze wykszta cenie magisterskie, pracowa y i mia y samodzielne 

mieszkania. 

W 42 sprawach o przysposobienie wspólne wnioskowali ma onkowie. „Sta ”  

6 (14,3 %) najkrócej trwaj cych ma stw wynosi  od roku do 4 lat. 13 ma stw 

(30,9 %) trwa o do dnia wp ywu wniosku o przysposobienie do s du od 4 lat  

i 9 miesi cy do 9 lat i 3 miesi cy, w zbli onej liczbie przypadków – 14 (33,3 %) 

pozostawali w ma stwie od 10 lat i 3 miesi cy do 14 lat i 9 miesi cy. Od 15 lat  

do 19 lat i 3 miesi cy trwa o 6 ma stw (14,3 %), dwa mia y sta  dwudziestoletni,  

a 21 lat trwa o najd sze ma stwo. 

redni sta  ma stw „zagranicznych” to 10 lat i 7 miesi cy. Jest wi c bardzo 

zbli ony do redniego sta u ma skiego poprzedzaj cego wniosek  

o przysposobienie we wszystkich zbadanych sprawach (10 lat i 9 miesi cy). 
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Wnioskodawcy z zagranicy mieli zdecydowanie wy sze dochody, gdy dokonano 

przeliczenia z waluty, w której uzyskiwali swe przychody, na polskie z ote. rednie 

miesi czne dochody kobiet z zagranicy by y ponad dwukrotnie wy sze od rednich 

dochodów dla ca ego badania i wynios y 10 666 z  ( rednie miesi czne dochody 

wszystkich wnioskodawczy  to kwota 3 342 z ). rednie miesi czne dochody 

czyzn wnioskodawców z zagranicy by y jeszcze wy sze. Wynosi y 12 581 z , 

podczas gdy rednie miesi czne dochody wszystkich wnioskodawców w zbadanych 

sprawach wynios y 5 079 z . Nale y jednak odnotowa , e rodziny  

z przysposobionymi dzie mi, które b  mieszka y za granic , b  tak e musia y 

ponosi  znacznie wy sze koszty utrzymania i kszta cenia dzieci ni  przeci tne koszty 

w Polsce. W praktyce wi c, poza pojedynczymi sytuacjami, ta dysproporcja 

dochodowa pomi dzy przysposabiaj cymi stale mieszkaj cymi w Polsce,  

a przysposabiaj cymi stale mieszkaj cymi za granic  nie jest a  tak znaczna, gdy 

uwzgl dni si  realia ycia za granic . 

3.2. Dzieci 

Przysposobienie powoduj ce przeniesienie miejsca zamieszkania dzieci z Polski za 

granic  orzeczono w stosunku do 71 dzieci (16,7 % wszystkich przysposobionych  

w IV kwartale 2013 r.). 

Najwi cej – 41 dzieci (57,7 %) przysposobili wnioskodawcy z W och, oraz 

wnioskodawcy z USA - 12 dzieci (16,9 %). Po sze cioro dzieci przysposobionych 

zosta o przez ma onków zamieszka ych we Francji i w Szwecji. Osoby z Hiszpanii 

przysposobi y pi cioro dzieci, a z Holandii jedno dziecko. Dzieci przysposobione 

przez samotne kobiety przekroczy y 10 rok ycia. Ich rozwój nie odbiega  od normy,  

a stan zdrowia by  zadowalaj cy. 

Od 7 lipca 1991 r. Rzeczpospolita Polska jest zwi zana Konwencj  o prawach 

dziecka przyj  przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia  
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20 listopada 1989 r.108, której art. 21 ust. b wyra a zasad  subsydiarno ci 

przysposobie  mi dzynarodowych. 

Unormowania dotycz ce orzekania przysposobienia mi dzynarodowego po raz 

pierwszy pojawi y si  w polskim prawie rodzinnym (art. 1142 i 1201 § 3 k.r.o.) z chwil  

wej cia  w  ycie  ustawy  z  dnia  26  maja  1995  r.109 nowelizuj cej kodeks rodzinny  

i opieku czy. Od 1 pa dziernika 1995 r. Polska jest zwi zana konwencj  hask   

o ochronie dzieci i wspó pracy w dziedzinie przysposobienia mi dzynarodowego  

z 29 maja 1993 r.110 Od tego czasu nie budzi w tpliwo ci zakaz przysposobienia 

powoduj cego zmian  miejsca zamieszkania dziecka w Polsce na miejsce 

zamieszkania w innym pa stwie, je eli w kraju mo na zapewni  dziecku wychowanie 

w odpowiednim dla niego zast pczym rodowisku rodzinnym. Zakaz ten doznaje 

niewielkich wy cze  okre lonych w art. 1142 k.r.o. 

Omówione ju  zosta y wcze niej zasady po rednictwa adopcyjnego w przypadku 

przysposobie  mi dzynarodowych. Tu za  warto odnie  si  do wynikaj cych  

z analizy aktowej ustale  pozwalaj cych na sformu owanie domniemanych przyczyn 

trudno ci ze znalezieniem dla dzieci kandydatów na rodziców adopcyjnych  

w Polsce. 

Z ró nych bada  oraz informacji statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwo ci 

wynika, i  najwi ksze szanse na przysposobienie maj  dzieci w wieku 

przedszkolnym. Ograniczone mo liwo ci materialne wi kszo ci krajowych 

kandydatów na rodziców adopcyjnych i obawy co do prawid owej adaptacji w rodzinie 

kilkorga dzieci równocze nie powoduj  ograniczone zainteresowanie rodzin 

krajowych przysposobieniem starszych dzieci i rodze stw liczniejszych ni  

dwuosobowe. W zbadanych sprawach „adopcji zagranicznych” przysposobiono 38 

(53,5 %) dzieci licz cych wi cej ni  7 lat. Dwukrotnie przysposobione by y 

rodze stwa licz ce po czworo dzieci przez wnioskodawców z Francji i z USA,  

                                            
108 Dz. U. nr 120, poz. 526 z pó n. zm. 
109 Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opieku czy oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 417), obowi zuje od 20 pa dziernika tego  roku. 
110 Dz. U. z 2000 r. nr 39, poz. 448. 
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a czterokrotnie rodze stwa licz ce po troje dzieci, które przysposobili ma onkowie 

ze Szwecji, z USA oraz w 2 przypadkach z W och. 

Tabela: Stan rozwoju dzieci (sprawy) 

Stan rozwoju dzieci w sprawach Cz sto  Procent 
Zgodny z norm  przewidzian  dla wieku 26 59,1 

Niewielkie opó nienie w porównaniu z norm  13 29,6 

Znaczne opó nienie w porównaniu z norm  4 9,1 
Inna sytuacja 1 2,3 
Ogó em 44 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

adne z dzieci przysposobionych przez cudzoziemców nie pozostawa o pod piecz  

rodziców. Przed przysposobieniem dzieci w po owie spraw przebywa y w rodzinnej 

pieczy zast pczej, w pozosta ych w zak adowej. Stan rozwoju dzieci w 59,1 % spraw 

„zagranicznych” by  zgodny z norm  przewidzian  dla wieku, ale udzia  spraw 

krajowych, dotycz cych takich dzieci by  wy szy i wynosi  73,4 %. 

Tabela: Stan zdrowia dzieci (w sprawach) 

Stan zdrowia dzieci w sprawach  Cz sto  Procent 
Zadowalaj cy 25 56,9 

Niewielkie schorzenia w pe ni wyleczalne 2 4,5 
odowy zespó  alkoholowy (FAS) 5 11,4 
odowy zespó  alkoholowy i inne problemy 2 4,5 

Zaburzenia psychiczne 2 4,5 
Inne powa ne choroby, d ugotrwa e, trudne leczenie 5 11,4 
Brak danych 3 6,8 
Ogó em 44 100,0 

ród o: opracowanie w asne 

Podobnie by o, gdy chodzi o udzia  spraw dotycz cych dzieci zdrowych. W sprawach 

krajowych wynosi  on 67,3 %, w zagranicznych 56,9 %. 

Trudno ci ze znalezieniem dla dzieci kandydatów na rodziców adopcyjnych w Polsce 

mo na spróbowa  sklasyfikowa , jako problemy rozwojowe, zdrowotne  

i emocjonalne b ce udzia em dzieci, obawy co do trudno ci wychowawczych 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 153 

wobec zachowa  dzieci, a tak e ró norodne okoliczno ci, które mo na zbiorczo 

nazwa  „obci eniami rodzinnymi”. W celu zilustrowania powy szego zostan  

przedstawione sytuacje udokumentowane w aktach spraw, które mo na traktowa  

jako typowe. 

Problemy rozwojowe i zdrowotne dzieci 

Przypadek pierwszy Zespó  Downa111 zosta  zdiagnozowany u dziewczynki 

przysposobionej w wieku 2 lat i 9 miesi cy. 

Przypadek drugi P odowy zespó  alkoholowy (FAS)112 zosta  zdiagnozowany  

u dziewczynki, która w dniu orzeczenia przysposobienia liczy a 4 lata i 3 miesi ce,  

a tak e u trzyletniego ch opca 

Przypadek trzeci Podejrzenie p odowego zespo u alkoholowego (FAS), cho  

diagnozy takiej nie postawiono w sposób stanowczy w przypadku obojga dzieci, 

bli ni t. Rodzice pozbawieni w adzy rodzicielskiej. Prawdopodobnie przyczyn  

nienale ytego jej wykonywania by  alkoholizm obojga. 

Przypadek czwarty: Epilepsja u ch opca licz cego 4 lata i 10 miesi cy oraz znaczne 

opó nienie w rozwoju intelektualnym. 

Przypadek pi ty: Przepuklina oponowo – rdzeniowa kr gos upa113 (zoperowana) oraz 

zdiagnozowany p odowy zespó  alkoholowy (FAS) u ch opca licz cego w dniu 

orzekania przysposobienia jeden rok i 9 miesi cy. 

                                            
111 „Zespó  Downa spowodowany jest wyst pieniem dodatkowego chromosomu, co znaczy, e  
w miejscu 21 znajduj  si  trzy chromosomy zamiast dwóch. Jednostka chorobowa zosta a okre lona  
i opisana przez Johna Langdona Downa w 1866 roku. Do dzi  nie s  jednak dok adnie znane 
przyczyny mutacji genów powoduj ce zespó  Downa. (..) Pierwsze symptomy choroby zauwa alne s  
ju  po urodzeniu.(..) Z up ywem czasu cechy charakterystyczne b ce zewn trzn  oznak  zespo u 
Downa staj  si  bardziej wyraziste. (..) Charakterystyczne jest równie  upo ledzenie umys owe, 
trudno ci w nauce, problem z wykonywaniem codziennych czynno ci (..) Dzieci z zespo em Downa 
znacznie wolniej si  rozwijaj , mog  mie  wady serca, niedro no  przewodu pokarmowego, 
spodziectwo (..), celiaki  (..)”. Tekst by  dost pny w dniu 25 wrze nia 2014 r. pod adresem 
internetowym http://igenetyczne.pl/zespol-downa-objawy-i-ryzyko-zachorowania/ 
112 „Alkoholowy Zespó  P odowy (Fetal Alcohol Syndrome - FAS) jest zespo em chorobowym, który 
wi e si  z wyst powaniem nieprawid owo ci w zakresie rozwoju fizycznego, umys owego i prowadzi 
do zaburze  zachowania.(..) W mi dzynarodowej klasyfikacji chorób ICD zespó  okre lony jest 
symbolem Q 86.0.” Zacytowany tekst by  dost pny w dniu 25 wrze nia 2014 r. pod adresem 
http://www.psychiatria.pl/artykul/alkoholowy-zespol-plodowy-fetal-alcohol-syndrome-fas informacje/5753.html 
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Przypadek szósty: Konsekwencje wcze niactwa u bli ni t licz cych 1 rok i 8 

miesi cy – infekcje dróg moczowych, alergie. 

Przypadek siódmy: Fenyloketonuria114 zosta a zdiagnozowana u ch opca, który  

w dniu orzeczenia przysposobienia liczy  5 lat i 5 miesi cy. 

Problemy emocjonalne 

Przypadek ósmy: Problemy emocjonalne stwierdzono u sióstr licz cych w dniu 

orzeczenia przysposobienia 9 lat i 6 miesi cy oraz 7 lat i 6 miesi cy. Przyczyn  

problemów by o poczucie odrzucenia prze rodziców, którzy zostali pozbawieni w adzy 

rodzicielskiej. 

Przypadek dziewi ty: U 6 letniego ch opca, który wraz ze swoja matk  by  ofiar  

przemocy domowej zdiagnozowano stany l kowe. Przebywa  z matk  w specjalnym 

rodku udzielaj cym pomocy w takiej sytuacji. Po pozbawieniu rodziców w adzy 

rodzicielskiej umieszczono dziecko w rodzinie zast pczej, a pó niej w domu dziecka. 

                                                                                                                                        
113 Przepuklina oponowo - rdzeniowa ( ac. myelomeningocele). Jest to najci szy i najbardziej z ony 
typ rozszczepu kr gos upa. Jest to wada otwarta dotycz ca nie tylko kr gos upa, ale przede 
wszystkim rdzenia kr gowego. Cz  rdzenia kr gowego oraz nerwów wychodz cych z rdzenia 
znajduje si  poza kana em kr gowym i widoczna jest w postaci ró nej wielko ci guza na plecach 
dziecka. Przepuklina nie jest pokryta skór , tworz ce powierzchni  guza opony lub rdze  kr gowy 
maj  bezpo redni kontakt z otoczeniem. Budowa rdzenia kr gowego w miejscu przepukliny jest 
zawsze nieprawid owa. Wed ug ró nych opracowa  ten typ wady stanowi 90–95 % przypadków 
rozszczepu kr gos upa”. Tekst by  dost pny w dniu 25 wrze nia 2014 r. pod adresem internetowym 
http://pediatria.mp.pl/choroby/noworodek/show.html?id=71208 
114 „Fenyloketonuria jest wrodzon  chorob  metaboliczn , genetycznie uwarunkowan , dziedziczon   
w sposób autosomalny recesywny. Cz sto  wyst powania fenyloketonurii w Polsce podobnie jak  
w innych krajach Europy rodkowej wynosi od 1:7000 do 1:8000, natomiast w innych rejonach waha 
si  od 1:2600 do 1:120000. Cz sto  wyst powania agodnych postaci hiperfenyloalaninemii  
w populacji polskiej jest oko o 5 razy mniejsza w porównaniu z postaci  klasyczn . Gromadzenie 
fenyloalaniny w nast pstwie zahamowania przemiany tego aminokwasu powoduje zaburzenia 
równowagi aminokwasowej organizmu, których najpowa niejsz  konsekwencj  jest uszkodzenie 

rodkowego uk adu nerwowego. Noworodek rodzi si  pozornie zdrowy; nie ma adnych 
charakterystycznych objawów mog cych sugerowa  fenyloketonuri . (..) Opó nienie rozwoju 
psychoruchowego - stwierdzane w okresie niemowl cym cz sto stanowi pierwszy objaw sugeruj cy 
chorob . Z wiekiem dziecka na plan pierwszy w obrazie choroby wysuwa si  opó nienie rozwoju 
umys owego. U wi kszo ci pacjentów upo ledzenie umys owe odpowiada warto ciom 
charakterystycznym dla opó nienia w stopniu g bokim (iloraz inteligencji 20-40). Ró nice parametrów 
rozwoju psychicznego s  spowodowane najprawdopodobniej indywidualnie zró nicowanym deficytem 
enzymatycznym hydroksylazy fenyloalaninowej” (Informacja Instytutu Matki i Dziecka, zacytowany 
tekst by  dost pny w dniu 25 wrze nia 2014 r. pod adresem internetowym 
http://przesiew.imid.med.pl/fenyloketonuria.html. 
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Problemy wychowawcze 

Przypadek dziesi ty: Ch opiec przysposobiony w wieku 11 lat i 9 miesi cy – 

niewielkie opó nienie rozwojowe. Stwierdzono u niego trudno ci z koncentracj , 

nadpobudliwo  ruchow , zachowania agresywne, brak przyswojenia zasad 

kulturalnego zachowania si , u ywanie bardzo wulgarnego s ownictwa, cz ste 

wypowiadanie przekle stw. 

„Obci enia rodzinne” dzieci 

Przypadek jedenasty: Oboje rodzice rodze stwa dzieci w wieku 15 miesi cy oraz 2 

lat i 9 miesi cy s  upo ledzeni umys owo: matka w stopniu umiarkowanym,  

a ojciec w stopniu lekkim. Ojciec jest te  chory psychicznie (z akt nie wynika, na jak  

chorob  psychiczn  cierpi), wielokrotnie podejmowa  nieudane próby samobójcze. 

Oboje rodzice byli niewydolni wychowawczo, zostali pozbawieni w adzy rodzicielskiej. 

Przypadek dwunasty: Konsekwencje przemocy domowej. Ch opiec przysposobiony w 

wieku 11 lat i 7 miesi cy z niewielkim opó nieniem w rozwoju intelektualnym. 

Stwierdzono bardzo powa ne problemy z nauk , trudno ci w zapami tywaniu 

podawanych tre ci, mimo sta ej indywidualnej pomocy w nauce. Drugie dziecko – 

dziewczynka przysposobiona razem z bratem w wieku 10 lat i 4 miesi cy. Matka 

dzieci na ogowo pij ca alkohol. Ojciec osadzony w zak adzie karnym. Przed 

umieszczeniem w pieczy zast pczej dzieci pozostawa y w rodzinie matki i jej 

konkubenta, który nie  na ich utrzymanie. Rodzice pozbawieni w adzy 

rodzicielskiej. 

Przypadek trzynasty: Matka ch opca przysposobionego w wieku 3 lat i 3 miesi cy 

upo ledzona umys owo. Oboje rodzice, pozbawieni w adzy rodzicielskiej, nadu ywaj  

alkoholu. Dziecko zosta o zabrane z rodzinnego domu podczas interwencji policyjnej 

z uwagi na zagro enie jego ycia. W jednym pomieszczeniu, zadymionym dymem 

tytoniowym, w którym przebywa o dziecko, odbywa a si  libacja alkoholowa, a w 

eczku dziecka znajdowa o si  rozbite szk o. 

Wi kszo  przysposobionych dzieci by a zdrowa i mie ci a si  w normie rozwojowej 

ciwej dla wieku. Wyst pi y jednak tak e przysposobienia dzieci o powa nych 
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rokowaniach zdrowotnych b  rozwojowych, których przyk ady przedstawiono 

wy ej. Wydaje si , e najtrudniejsze by y decyzje o przysposobieniu dzieci  

z problemami, które zapewne b  trwa  przez ca e ich ycie i b  skutkowa  

niepe nosprawno ci  (zespó  Downa, p odowy zespó  alkoholowy). 
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4. Krótka charakterystyka przysposobie  powoduj cych przeniesienie miejsca 
zamieszkania dziecka z Polski do miejsca zamieszkania wnioskodawcy za 
granic  

Przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka do W och 

W zbadanych sprawach z IV kwarta u 2012 r. przysposabiaj cy polskie dzieci 

wnioskodawcy z zagranicy najcz ciej mieszkali we W oszech. Tak by o  

w 28 sprawach na 44 (63,6 %) „adopcji zagranicznych” orzeczonych w okresie, 

którego dotyczy a analiza orzecznictwa. 

We wszystkich sprawach wnioskodawcami byli ma onkowie. Przysposobili 41 dzieci. 

Tylko w 2 sprawach wnioskodawczynie liczy y mniej ni  40 lat (34 lata i 8 miesi cy 

oraz 36 lat i 5 miesi cy). Najm odszy wnioskodawca mia  37 lat i 6 miesi cy. 

Dok adne dane dotycz ce wieku wnioskodawców – ma onków zosta y 

zamieszczone w tabeli. 

Najcz ciej, w 17 sprawach (60,7 %) wnioskodawcy z W och przysposobili jedno 

dziecko, w 9 (32,1 %) rodze stwo dwojga dzieci, a dwukrotnie rodze stwo trojga 

dzieci (w jednej z tych spraw w ród przysposobionych by y bli ni ta). Najm odsze 

przysposobione dzieci to dziewczynka licz ca 15 miesi cy, bli ni ta p ci m skiej  

w wieku jednego roku i o miu miesi cy oraz ch opiec licz cy rok i dziewi  miesi cy. 

Najstarszy ch opiec liczy  11 lat i 9 miesi cy. Szczegó owe informacje o wieku dzieci 

 przedstawione w tabeli. 

Sytuacja mieszkaniowa wszystkich wnioskodawców by a dobra. Mieli tak e 

wystarczaj ce dochody dla zapewnienia dzieciom w ciwego utrzymania  

i wykszta cenia. Tylko w 2 sprawach czny miesi czny dochód ma onków by  ni szy 

od 3 000 euro (2 400 i 2 800 euro), a w 6 przekracza  5 000 euro (najwy szy dochód 

miesi czny ma onków wynosi  12 166 euro (oko o 49 000 z ). Najni sza rednia 

miesi czna na osob  po przysposobieniu trojga dzieci wynosi a 700 euro (oko o 

2 800 z ), najwy sza 4 055 euro (16 221 z ). 
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Tabela: Ma onkowie – wnioskodawcy z W och 

Sprawa 
numer 

Wnioskodawcy ma onkowie 
Liczba 

dzieci Wiek ony 
lata 

Wiek m a 
lata 

Sta  ma  
lata 

Lata miesi ce Lata miesi ce Lata miesi ce 

1. 40 9 40 3 8 4 1 
2. 47 7 45 2 6 4 3 
3. 40 0 41 4 12 0 2 
4. 47 7 45 0 11 5 2 
5. 42 9 41 10 12 10 2 
6 46 1 48 2 12 2 1 
7. 44 6 41 4 5 11 1 
8. 54 2 51 3 13 0 1 
9. 47 3 48 3 12 1 1 
10. 36 11 46 5 13 3 1 
11 43 0 42 7 18 3 1 
12 45 10 47 5 10 2 2 
13. 40 4 45 6 20 0 2 
14. 51 7 52 3 14 8 1 
15. 43 8 53 8 11 0 1 
16. 36 5 37 6 8 3 3 
17. 44 7 48 5 19 0 1 
18. 61 10 47 0 1 6 1 
19 44 4 49 3 15 2 1 
20. 47 4 42 11 8 2 2 
21. 34 8 43 10 3 9 1 
22 
 

43 6 44 6 17 2 2 
23. 40 6 42 11 11 2 1 
24. 40 3 53 1 6 0 1 
25. 41 3 44 8 20 0 2 
26. 52 5 48 1 15 0 2 
27. 45 6 43 1 7 5 1 
28 41 7 40 0 4 10 1 
Liczba dzieci przysposobionych przez 28 ma stw z W och  41 

ród o: opracowanie w asne 
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Tabela: Dzieci przysposobione przez wnioskodawców z W och 

Do 

sprawy 

nr 

Liczba 

dzieci 

Pierwsze dziecko Drugie dziecko Trzecie dziecko  

 
wiek 

 
wiek 

 
wiek 

Lata m. Lata m Lata m 

1. 1 Ch. 8 7       
2. 3 Dz. 7 8 Ch. 6 3 Ch. 4 3 
3. 2 Ch. 2 9 Dz. 1 3    
4. 2 Ch. 7 10 Dz. 7 10    
5. 2 Ch. 7 1 Dz. 4 4    
6 1 Ch. 9 9       
7. 1 Ch. 7 10       
8. 1 Ch. 11 9       
9. 1 Dz. 9 5       
10. 1 Ch. 9 3       
11 1 Ch. 4 10       
12 2 Dz. 10 9 Dz. 8 2    
13. 2 Dz. 11 7 Dz. 10 4    
14. 1 Ch. 10 3       
15. 1 Ch. 11 2       
16. 3 Dz. 7 10 Ch. 6 3 Dz. 6 3 
17 1 Dz. 8 0       
18. 1 Ch. 9 10       
19. 1 Ch. 1 9       
20. 2 Dz. 9 6 Dz. 7 5    
21. 1 Ch. 7 4       
22. 2 Ch. 8 10 Dz. 7 6    
23. 1 Ch. 6 0       
24. 1 Ch. 9 0       
25. 2 Ch. 1 8 Ch. 1 8    
26. 2 Ch. 8 11 Dz. 7 3    
27. 1 Dz. 9 10       
28 1 Ch. 2 3       

ród o: opracowanie w asne 
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Przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka do USA 

Wnioskodawcy z USA zamieszkiwali w stanach: Alabama (2 przypadki), Floryda  

(1 przypadek), Iowa (1 przypadek), Missisipi (1 przypadek) i Nowy Meksyk  

(1 przypadek). W adnej sprawie wnioskodawcy nie powo ywali si  na polskie 

pochodzenie. 

Najm odsza z wnioskodawczy  mia a 28 lat i 3 miesi ce, jej ma onek tak e by  

najm odszy w ród wnioskodawców. Mia  29 lat i 6 miesi cy. Para ta by a 

ma stwem od 5 lat. Najstarsza para wnioskodawców o 21.letnim sta u 

ma skim to ona w wieku 46 lat i 5 miesi cy i m  licz cy 44 lata i 6 miesi cy. 

Wiek wnioskodawców i sta  ma ski przedstawiony zosta  w tabeli. 

Tabela: Wiek i sta  ma ski wnioskodawców z USA 

Numer 
sprawy 

Wnioskodawcy ma onkowie 

Wiek ony Wiek m a Sta  ma  

lata miesi ce lata miesi ce lata miesi ce 

1. 46 5 44 6 21 - 

2. 28 3 29 6 5 6 

3. 44 6 55 - 19 4 
4. 35 11 38 - 14 6 
5. 33 10 34 5 13 4 
6 35 10 39 11 8 7 

ród o: opracowanie w asne 

Wnioskodawcy z USA byli dobrze wykszta ceni. W 4 sprawach oboje ma onkowie 

mieli wy sze wykszta cenie, w 2 rednie. Mieli dobre warunki mieszkaniowe  

i dochody umo liwiaj ce wywi zanie si  z obowi zku utrzymania i wykszta cenia 

przysposobionych dzieci. Miesi czne dochody on, które pracowa y wynosi y od 

2 000 do 5 000 USD, a m ów od 3 750 do 16 666 USD. Po przysposobieniu dzieci 

w Polsce rednio miesi cznie na cz onka rodziny przypada a kwota od 1 583 USD do 

2 333 USD. 
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Wnioskodawcy z USA przysposobili cznie 12 dzieci, 6 dziewczynek i 6 ch opców.  

W trzech przypadkach przysposobiono jedno dziecko, w pozosta ych sprawach 

rodze stwa sk adaj ce si  z dwojga, trojga oraz czworga dzieci. 

W dwóch przypadkach wnioskodawcy nie mieli adnego dziecka w asnego lub 

przysposobionego, natomiast w czterech pozosta ych mieli od dwojga do pi ciorga 

dzieci. 

Wiek dzieci przysposobionych w poszczególnych sprawach szczegó owo zosta  

przedstawiony w tabeli. 

Tabela: Dzieci przysposobione przez wnioskodawców z USA 

nr 
spr. 

Pierwsze dziecko Drugie dziecko Trzecie dziecko  Czwarte dziecko 

 
wiek 

 
wiek 

 
wiek 

 
wiek 

lata m lata m lata m lata m 

1. Dz. 10 3 Ch . 8 5 Dz. 3 6 - 

2. Dz. 11 3 Ch. 9 4 Ch . 5 5 Dz. 3 6 

3. Dz. 5 6  - 
 4. Ch . 1 6  - 
 

5. Dz. 2 10  - 
 

6. Ch . 9 - Ch . 5 4 - 

ród o: opracowanie w asne 

Wnioskodawcy, którzy przysposobili rodze stwo czworga dzieci byli bezdzietni. 

Oboje mieli wy sze wykszta cenie, oboje pracowali. Ich wspólny miesi czny dochód 

wynosi  9 500 USD. Po przysposobieniu redni miesi czny dochód na cz onka 

rodziny wynosi  1 583 USD, co odpowiada w przybli eniu kwocie 4 750 z . 

Wnioskodawcy, którzy przysposobili troje dzieci, mieli ju  czworo w asnych dzieci  

w wieku od 10 do 17 lat. Motyw przysposobienia by  altruistyczny. Wnioskodawca 

prowadzi du  firm , zatrudnia 200 pracowników. Uzyskuje roczny dochód  

w wysoko ci 200 tys. USD. Po przysposobieniu trojga dzieci redni miesi czny 

dochód na osob  w tej rodzinie wynosi  1 851 USD (oko o 5 555 z ). Oboje 

wnioskodawcy maj  wy sze wykszta cenie. ona nie pracuje zarobkowo, zajmuje si  
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prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowywaniem dzieci, których po 

przysposobieniu jest siedmioro. 

W dwóch sprawach (w których przysposobiono po jednym dziecku) przysposobione 

dzieci mia y problemy zdrowotne lub rozwojowe. W pierwszej z nich wnioskodawcy 

wychowuj cy pi cioro w asnych dzieci przysposobili dziewczynk  z zespo em Downa 

licz  2 lata i 9 miesi cy. W drugiej wnioskodawcy maj cy dwoje wspólnych dzieci 

w wieku 16 i 18 lat, oraz doros e dzieci z wcze niejszych zwi zków z innymi 

partnerami adoptowali ch opca w wieku 5 lat i 5 miesi cy, który cierpi na 

fenyloketonuri . Wnioskodawcy chcieli przysposobi  dziecko w nie  

z fenyloketonuri , poniewa  maj  do wiadczenie w post powaniu w takiej sytuacji.  

W czterech przypadkach zdecydowali si  na przysposobienie dzieci trudnych do 

powierzenia rodzinie adopcyjnej (w 2 sprawach by y to liczne rodze stwa,  

a w 2 kolejnych dzieci z problemem zdrowotnym i rozwojowym). 

Przeniesienie miejsca zamieszkania dzieci do Hiszpanii 

Cztery sprawy (9%) toczy y si  z wniosku obywateli Hiszpanii. W 2 z nich 

wnioskodawczyniami by y niezam ne kobiety. W wyniku przysposobienia pi cioro 

(dzieci 3 dziewczynki i 2 ch opców) zosta o przeniesionych do Hiszpanii. Zwa ywszy 

na niewielk  liczb  spraw mo liwe jest krótkie ich przedstawienie. 

Przypadek pierwszy 

Dwie dziewczynki w wieku 3 lata i 10 miesi cy oraz 2 lata i 4 miesi ce pochodzi y  

z ma stwa rodziców. U obu zdiagnozowano p odowy zespó  alkoholowy. Starsza 

by a opó niona w rozwoju intelektualnym, ale w stopniu nieznacznym. Rozwój 

odszej przebiega  prawid owo. Rodzice byli pozbawieni w adzy rodzicielskiej. 

Dziewczynki przebywa y w rodzinie zast pczej. Wiadomo, e dzieci te mia y jeszcze 

pi cioro rodze stwa. Prawdopodobnie jednak przed przysposobieniem dziewczynek 

rodze stwo nie wychowywa o si  wspólnie. 

Ma onkowie, którzy dokonali przysposobienia, byli bezdzietni. Mieli wy sze 

wykszta cenie ( ona zawodowe, m  magisterskie). Oboje pracowali. ona zarabia a 

miesi cznie 2 773 euro (w przeliczeniu oko o 11 092 z ), m  3 605 euro  
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(w przeliczeniu oko o 14 420 z ). cznie ich miesi czne dochody wynosi y wi c 

6 378 euro (odpowiednik 25 512 z ), a po przysposobieniu dziewczynek rednio na 

osob  w gospodarstwie domowym przypada o 1 594 euro (oko o 6 378 z ). Byli to 

najzamo niejsi i najlepiej sytuowani wnioskodawcy z Hiszpanii. 

Tabela: Przysposobienia dzieci przez wnioskodawców z Hiszpanii 

sprawa 

Wnioskodawcy 
Dzieci 

Wiek ony 
(kobiety) Wiek m a Sta  ma  

Pierwsze dziecko Drugie dziecko 

 wiek  wiek 

1. 36 lat, 4 m 35 lat 6 m 7 lat,6 m dz. 3 lata,10 m dz. 2 lata, 4 m 

2. 42 lata, 9 m 43 lata 4 lata ch . 4 lata, 3 m   

Niezam ne kobiety Przysposobione dziecko 

1. 53 lata ch . 10 lat, 7 miesi cy 

2 48 lat, 5 miesi cy dz. 10 lat, 11miesi cy 

ród o: opracowanie w asne 

Przypadek drugi 

Przysposobiony ch opiec liczy  4 lata i 3 miesi ce. Jego rozwój by  nieco opó niony. 

Dziecko by o zdrowe, ale zdiagnozowano u niego p odowy zespó  alkoholowy. 

Ch opiec by  dzieckiem pozama skim uznanym przez ojca. Oboje rodzice byli 

pozbawieni w adzy rodzicielskiej. Dziecko przed przysposobieniem by o 

wychowywane przez rodzin  zast pcz . 

Ma onkowie, którzy go przysposobili byli bezdzietni. Oboje mieli wy sze 

wykszta cenie magisterskie. Oboje pracowali zarabiaj c razem 3 800 euro  

(w przeliczeniu oko o 15 200 z ). rednio na osob  w ich rodzinie po przysposobieniu 

dziecka przypada a kwota 1 266 euro (oko o 5 066 z ). 

Przysposabiaj cy s  Katalo czykami kultywuj cymi j zyk i tradycj  narodow . 

Planowali wychowywanie przysposobionego dziecka w kulturze swego narodu, w tym 

nauk  j zyka katalo skiego, który nie ma statusu j zyka obowi zuj cego na ca ym 

obszarze Królestwa Hiszpanii. 
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Przypadek trzeci 

Wnioskodawczyni  by a kobieta, panna, licz ca 53 lata. Przed o mioma laty, 

przysposobi a czteroletni  wówczas dziewczynk , obywatelk  Ukrainy. Wywi zuje 

si  dobrze z zada  wynikaj cych z tego przysposobienia. Decyzj  o kolejnym 

przysposobieniu podj a w porozumieniu z córk  adopcyjn . Jednym z motywów 

przysposobienia by  znany obu fakt, i  przysposobiona dziewczynka mia a 

bli niaczego brata, który zmar . By  mo e pod wiadomie chcia a sobie 

zrekompensowa  t  strat , bowiem akceptowa a mo liwo  posiadania adopcyjnego 

brata. Przysposobiony zosta  ch opiec licz cy 10 lat i 7 miesi cy, a wi c nieco 

odszy od utraconego brata. 

Przysposabiaj ca pracuje jako nauczycielka. Zarabia 2 500 euro miesi cznie 

(odpowiednik oko o 10 000 z ). Po przysposobieniu drugiego dziecka redni 

miesi czny dochód przypadaj cy na osob  w gospodarstwie domowym 

wnioskodawczyni wynosi 833 euro (odpowiednik oko o 3 332 z ). 

Przypadek czwarty 

W kolejnej sprawie wnioskodawczyni  by a tak e kobieta stanu wolnego. Mia a  

w dniu orzeczenia przysposobienia 48 lat i 5 miesi cy. Przysposabiaj ca ma wy sze 

wykszta cenie magisterskie, pracuje, zarabia 1 300 euro miesi cznie (w przeliczeniu 

oko o 5 200 z ). Prowadzi a do dnia orzeczenia przysposobienia jednoosobowe 

gospodarstwo domowe. Przysposobi a dziewczynk  licz  10 lat i 11 miesi cy, 

pochodz  z ma stwa rodziców pozbawionych w adzy rodzicielskie. Dziecko 

by o wychowywane przez rodzin  zast pcz . 

W powsta ym dwuosobowym gospodarstwie domowym redni miesi czny dochód na 

osob  wynosi 650 euro (oko o 2 600 z ). 

Przeniesienie miejsca zamieszkania dzieci do Szwecji 

W trzech sprawach (6,8 %) ma onkowie ze Szwecji przysposobili rodze stwa 

dwukrotnie z one z 2 dzieci i jedno trzyosobowe. We wszystkich przypadkach 

przysposabiaj cy byli bezdzietni, a ich ma stwa trwa y krótko. 2 najkrótsze by y 

poprzedzone niesformalizowanym kilkuletnim wspólnym po yciem. Dlatego zwi zki 
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by y oceniane w procesie kwalifikacji do przysposobienia jako stabilne  

i „sprawdzone” w ró nych sytuacjach yciowych. 

Przypadek pierwszy 

Trójka rodze stwa (2 dziewczynki i ch opiec) pochodzi a z ma stwa rodziców, 

którzy byli pozbawienia w adzy rodzicielskiej. Przebywa y w rodzinie zast pczej. 

Najm odsze dziecko mia o 3 lata i 4 miesi ce, kolejne 5 lat, a najstarsze 6 lat 

 i 2 miesi ce. Dzieci by y zdrowe, ale wszystkie lekko opó nione w rozwoju. 

Tabela: Przysposobienia dzieci przez wnioskodawców ze Szwecji 

sprawa 

Wnioskodawcy 
Dzieci 

Wiek 
ony 

Wiek 
a 

Sta  
ma  

Pierwsze dziecko Drugie dziecko Trzecie dziecko 

 wiek  wiek  wiek 

1. 29 lat, 1m 36 lat, 3m 1 rok dz. 6 lat, 2m dz. 5 lat ch . 3 lata, 4 

2. 32 lata,11m 42 lata, 6 m 3 lata, 2 m ch . 5 lat ch . 3 lata 

3 39 lat, 2 
m 

37 lat, 9 
m 2 lata ch . 3 lata , 4 m ch . 2 lata, 1 m 

ród o: opracowanie w asne 

Wnioskodawcy byli ma stwem od roku. ona liczy a 29 lat i miesi c, m  36 lat 

 i 3 miesi ce. Ma onkowie mieli wy sze wykszta cenie magisterskie. Pracowali. 

ona zarabia a 23 263 korony szwedzkie, m  1 500 koron. cznie ich miesi czny 

dochód wynosi  24 763 korony szwedzkie (oko o 11 143 z , a wi c rednio na osob  

po przysposobieniu trojga dzieci 2 228 z ). 

Przypadek drugi 

Przysposobienie dotyczy ch opców w wieku 5 i 3 lat ze zdiagnozowanym p odowym 

zespo em alkoholowym. U obu wyst puje niewielkie opó nienie w rozwoju  

w stosunku do normy ustalonej dla ich wieku. Dzieci pochodz  ze zwi zku 

pozama skiego. Ojcostwo ustalono wskutek uznania. Rodzice zostali pozbawieni 

adzy rodzicielskiej. Dzieci pozostawa y w rodzinie zast pczej. 
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Przysposabiaj cy do dnia wp ywu wniosku do s du pozostawali w ma stwie przez 

3 lata i 2 miesi ce. ona mia a w dniu orzeczenia przysposobienia 32 lata i 11 

miesi cy, m  42 lata i 6 i miesi cy. Oboje ma onkowie uzyskali wy sze 

wykszta cenie magisterskie. 

Nietypow  okoliczno ci  w sprawie by o pochodzenie wnioskodawczyni i motywacja 

przysposobienia. Kobieta urodzi a si  w Kolumbii i jako sze ciomiesi czne dziecko 

zosta a przysposobiona przez ma onków ze Szwecji. Z wykszta cenia jest teologiem 

i sprawuje funkcj  pastora Narodowego Ko cio a Szwedzkiego. 

By  mo e z przyczyn wiatopogl dowych ma onkowie postanowili zosta  rodzicami 

dziecka, „które ju  jest” i zdecydowali o przysposobieniu ch opców, którzy ze wzgl du 

na obci enie p odowym zespo em alkoholowym nie znajdowali od d szego czasu 

innych kandydatów na rodziców adopcyjnych. Wiadomo bowiem, e starszy ch opiec 

od 6 miesi ca ycia, a m odszy od 3 miesi ca pozostawali w rodzinie zast pczej  

o charakterze pogotowia rodzinnego oczekuj c na szans  przyj cia do rodziny 

adopcyjnej. 

Przypadek trzeci 

Rodze stwo pochodz ce z ma stwa rodziców, przebywaj ce w domu dziecka to 

dwaj ch opcy rozwini ci zgodnie z norm  dla wieku licz cy 3 lata i 4 miesi ce oraz  

2 lata i miesi c. O stanie zdrowia m odszego ch opca nie by o informacji, starszy ma 

astm  i powa ne problemy alergiczne. Rodzice ma oletnich zostali pozbawieni 

adzy rodzicielskiej, ale podejmowali dzia ania zmierzaj ce do jej odzyskania. Z tej 

przyczyny przez 7 miesi cy od dnia wp ywu wniosku o przysposobienie w sprawie 

nie podejmowano adnych czynno ci w oczekiwaniu na rozstrzygni cie  

w przedmiocie przywrócenia w adzy rodzicielskiej rodziców, co jednak nie nast pi o. 

Bezdzietni wnioskodawcy mieli dwuletni sta  ma ski. ona liczy a 39 lat 

 i 2 miesi ce, m  37 lat i 9 miesi cy. Oboje mieli wykszta cenie wy sze zawodowe. 

Miesi czne dochody obojga wynosi y 70 000 koron szwedzkich (w przeliczeniu 

32 200 z ). Po przysposobieniu na osob  w rodzinie dysponowali kwot  17 500 koron 

(w przeliczeniu 8 052 z ). 
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Przeniesienie miejsca zamieszkania dzieci do Francji 

Dwie pary ma skie z Francji przysposobi y rodze stwa czworga i dwojga dzieci. 

Wszystkie dzieci by y zdrowe, rozwini te zgodnie z norm  przewidzian  dla wieku. 

Najstarsze z dzieci mia o 8 lat i 9 miesi cy, najm odsze 3 lata. 

Przypadek pierwszy 

Przysposabiaj cy, którzy zdecydowali si  na przysposobienie rodze stwa czworga 

dzieci, pozostawali w bezdzietnym ma stwie przez 6 lat i 8 miesi cy do dnia 

wp ywu wniosku o adopcj  do polskiego do s du. ona, o wy szym wykszta ceniu 

magisterskim, liczy a 34 lata. M  mia  38 lat i 8 miesi cy. Uzyska  wy sze 

wykszta cenie zawodowe. Miesi czne przychody wnioskodawczyni wynosi y zaledwie 

350 euro (odpowiednik 1 400 z ). M  zarabia  2 100 euro (po przeliczeniu 8 400 z ). 

cznie miesi czne dochody ma onków wynosi y 2 450 euro (oko o 9 000 z ). Po 

przysposobieniu czworga dzieci redni miesi czny dochód na cz onka rodziny 

wynosi  612 euro (odpowiednik 2 450 z ). 

Dzieci pochodzi y ze zwi zku pozama skiego, by y uznane przez ojca. Rodzice 

zostali pozbawieni w adzy rodzicielskiej. Rodze stwo wychowywa o si  w domu 

dziecka. 

Najstarsza z rodze stwa by a dziewczynka licz ca w dacie orzeczenia 

przysposobienia 6 lat i 4 miesi ce, kolejna dziewczynka mia a 5 lat i 5 miesi cy. 

Trzecie dziecko w rodze stwie by o ch opcem, który mia  4 lata i 4 miesi ce,  

a najm odsza by a trzyletnia dziewczynka. 

d powierzy  wnioskodawcom bezpo redni  piecz  nad dzie mi na okres 14 dni,  

a ca e post powanie od wp ywu wniosku do s du do wydania orzeczenia  

o przysposobieniu, które si  uprawomocni o, trwa o jeden miesi c. Jednoczesne 

przysposobienie czworga cudzoziemskich dzieci przez osoby nie maj ce 

do wiadczenia rodzicielskiego jest obci one znacznym ryzykiem. By  mo e okres 

preadopcyjny w tej sprawie powinien by  d szy. 
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Przypadek drugi 

Wnioskodawcy do daty wp ywu wniosku o przysposobienie do s du pozostawali od 

13 lat w bezdzietnym ma stwie. Wnioskodawczymi liczy a 42 lata i 2 miesi ce, jej 

ma onek 38 lat i 8 miesi cy. Oboje mieli wy sze wykszta cenie magisterskie. ona 

zarabia a 1 000 euro miesi cznie (w przeliczeniu 4 000 z ), m  5 000 euro 

(odpowiednik 20 000 z ). cznie ich miesi czne dochody wynosi y 6 000 euro, a po 

przysposobieniu dwojga dzieci redni miesi czny dochód na osob  w gospodarstwie 

domowym wnioskodawców wynosi  1 500 euro (w przeliczeniu 6 000 z ). 

Przysposobieni przez nich ch opcy byli zdrowi, rozwini ci odpowiednio do wieku. 

Starszy mia  8 lat i 9 miesi cy. Jego pochodzenie od ojca nie by o ustalone. Matka 

zosta a pozbawiona w adzy rodzicielskiej. M odszy ch opiec liczy  3 lata i 11 miesi cy. 

By  tak e pozama skim dzieckiem matki, ale zosta  uznany przez ojca. Oboje 

rodzice zostali pozbawieni w adzy rodzicielskiej. Przed przysposobieniem dzieci 

przebywa y w rodzinie zast pczej. 

Przeniesienie miejsca zamieszkania dziecka do Holandii 

Tylko w jednej ze zbadanych spraw o przysposobienie wnosili wnioskodawcy  

z Holandii. Ubiegali si  o przysposobienie ch opca licz cego 3 lata i jeden miesi c, z 

niewielkim opó nieniem rozwojowym i zdiagnozowanym p odowym zespo em 

alkoholowym (FAS). Dziecko pochodzi o z ma stwa rodziców, którzy zostali 

pozbawieni w adzy rodzicielskiej nad nim. Przebywa o w rodzinie zast pczej. 

Wnioskodawcy byli ma stwem od 8 lat i 9 miesi cy, gdy ich wniosek w omawianej 

sprawie wp yn  do s du. Wnioskodawczyni mia a 36 lat i 3 miesi ce, wnioskodawca 

30 lat i 6 miesi cy. Wnioskodawczyni o rednim wykszta ceniu ogólnym nie 

pracowa a, nie mia a w asnych przychodów. Wnioskodawca mia  zawodowe 

wykszta cenie wy sze. Jego miesi czne przychody wynosi y 5 742 euro (22 968 z ). 

By y one zarazem dochodem ca ej rodziny pozostaj cej we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

Wnioskodawcy wychowywali przed przysposobieniem dziecka w omawianej sprawie 

dwoje dzieci wcze niej przysposobionych z Polski. Jedno z nich by o bratem ch opca, 

którego dotyczy relacjonowana sprawa. Tamto dziecko równie  mia o 
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zdiagnozowany p odowy zespó  alkoholowy. Wnioskodawcy wi c zapewne mieli ju  

do wiadczenie w pieczy nad dzieckiem z takim problemem. Wskutek trzeciego 

przysposobienia ich wspólnota domowa sk ada a si  z 5 osób, a redni dochód 

miesi czny na ka  z nich wynosi  1 148 euro (oko o 4 593 z ). 
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IX. Projekt wprowadzenia do polskiego prawa instytucji 
„przysposobienia ze wskazaniem” oraz obowi zku sk adania 
wniosku o przysposobienie do s du przez o rodek adopcyjny 
(druk Sejmu RP VII kadencji nr 2361) w kontek cie wyników 
badania orzecznictwa 

Bezpo redni  inspiracj  do przeprowadzenia badania orzecznictwa w sprawach  

o orzekanie przysposobienia by y prace parlamentarne nad projektem ustawy, 

zawartej w druku Sejmu RP VII kadencji nr 2361. Dlatego celowe wydaje si  

odniesienie w pierwszej kolejno ci poczynionych w toku analizy aktowej ustale  do 

propozycji tego projektu. 

1. Propozycje projektu i opisane w jego uzasadnieniu skutki spo eczne  
i prawne proponowanej nowelizacji 

Projekt ten przewidywa  nowelizacj  kodeksu rodzinnego i opieku czego polegaj  

na unormowaniu specjalnego sposobu wyra ania przez rodziców zgody na 

przysposobienie ich dziecka. Zosta  on nast puj co opisany w projektowanym 

przepisie, oznaczonym jako art. 1192 k.r.o.: „§ 1. Rodzice mog  przed s dem 

opieku czym wskaza  osob  przysposabiaj , któr  mo e by  wy cznie krewny 

lub powinowaty rodziców dziecka za zgod  tej osoby z on  przed tym s dem. 

Osob  wskazan  mo e by  równie  ma onek jednego z rodziców („przysposobienie 

ze wskazaniem”). § 2. S d opieku czy niezw ocznie przesy a odpis protoko u  

o wskazaniu do o rodka adopcyjnego celem zarejestrowania w wojewódzkim banku 

danych.” Dotychczasowy art. 1192 k.r.o. by by oznaczony jako  art. 1193.  

Projekt przewiduje równie  nowelizacj  art. 585 k.p.c. wyra aj  si  we 

wprowadzeniu zasady, e wszcz cie post powania o przysposobienie wymaga oby 

enia wniosku przysposabiaj cego za po rednictwem o rodka adopcyjnego. 

rodek ten sk ada by s dowi wniosek wraz z dokumentami wymaganymi przez 

ciwe przepisy oraz w ka dym przypadku opini  o tym wniosku. 
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Autorzy projektu wyrazili w jego uzasadnieniu prze wiadczenie, e proponowane 

rozwi zanie: „ogranicza ryzyko doprowadzania do przysposobienia wy cznie w celu 

osi gni cia korzy ci maj tkowej, a wi c ogranicza zagra aj ce dzieciom podziemie 

adopcyjne”. 

Projektodawcy oczekuj , e stan prawny proponowany w projekcie ustawy „sprawi,  

 utrac  racj  bytu liczne, otwarcie i legalnie dzia aj ce strony internetowe kojarz ce 

osoby chc ce przysposobi  dziecko z rodzicami, którzy nosz  si  z zamiarem 

oddania dziecka do adopcji, pozwoli na zbieranie danych statystycznych 

umo liwiaj cych poznanie skali oraz ewentualnych kierunków zmian tego zjawiska. 

Zak adaj , e „do adopcji nie b dzie dochodzi  bez po rednictwa o rodka 

adopcyjnego, a tym samym: bez wnikliwej weryfikacji kwalifikacji i predyspozycji osób 

ubiegaj cych si  o adopcj , bez porównania kwalifikacji i predyspozycji 

wnioskodawców z kwalifikacjami osób oczekuj cych na adopcj  w tych o rodkach, 

bez dokonania kwalifikacji dziecka do rodziny (a nie odwrotnie), bez wsparcia,  

a w dalszej perspektywie doradztwa ze strony o rodka. 

Zapisy projektu nie s  precyzyjne i budzi on szereg w tpliwo ci, na które zwracano 

uwag  w opiniach, w wi kszo ci krytycznych (zasadnie)115. Celem niniejszego 

opracowanie nie jest jednak szczegó owa ocena postanowie  projektu, ale 

wskazanie, na ile poczynione w jego uzasadnieniu za enia s  zgodne z praktyk  

orzecznicz  s dów w okresie obj tym badaniem. 

                                            
115 Negatywne opinie o projekcie nowelizacji nades ane do Sejmu zosta y przedstawione przez 
Krajow  Rad  S downictwa, Prokuratora Generalnego, S d Najwy szy. Opini  aprobuj  
przedstawi  Rzecznik Praw Dziecka. Jedna z opinii Biura Analiz Sejmowych (autorstwa  
J. Szyma czak) jest krytyczna, druga (autorstwa J. Waszczuk-Napiórkowskiej) aprobuje ograniczenia 
co do wyra ania przez rodziców zgody na przysposobienie, ale opowiada si  zdecydowanie przeciwko 
obligatoryjnemu po rednictwu o rodków adopcyjnych w sk adaniu wniosków o przysposobienie do 

du. 
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2. Ustalenia z badania orzecznictwa znajduj ce odniesienie do oczekiwanych 
skutków projektu ustawy 

W cz ci uzasadnienia projektu ustawy zatytu owanej „przewidywane skutki prawne” 

przyj to za enia, sk aniaj ce do poni szych refleksji w wietle wyników badania 

aktowego. 

I. Oczekiwanie projektodawców Instytucja nazywana przez praktyków organizuj cych 

po rednictwo adopcyjne „adopcj  ze wskazaniem” zostanie w jasny sposób 

okre lona i ureguluje dotychczas niejasne, nienazwane w przepisach zjawisko 

wyst puj ce w praktyce. Wprowadzenie ustawowego terminu (tzn. „przysposobienie 

ze wskazaniem”) ma umo liwi  gromadzenie danych statystycznych, które 

spowoduj  poznanie skali oraz zmian tego zjawiska. 

Uwagi: 

1. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego sposobu wyra ania zgody na 

przysposobienie. Stan faktyczny okre lany pozaustawowym zwrotem „adopcja 

ze wskazaniem” w obecnym stanie prawnym to sytuacja polegaj ca na 

wyra eniu b  odmowie wyra enia zgody na przysposobienie przez rodziców 

nie pozbawionych w adzy rodzicielskiej, podczas trwania post powania  

o przysposobienie, które zosta o wszcz te wskutek wniosku wyra aj cego 

danie, aby s d orzek  przysposobienie dziecka wymienionego we wniosku 

przez wnioskodawców. 

Taka forma wyra enia zgody na przysposobienie w uj ciu kodeksu rodzinnego  

i opieku czego ma charakter pierwszoplanowy i bardzo d ug  tradycj   

w unormowaniach instytucji przysposobienia. Jest niejako podstawow , 

zasadnicz  form  wyra ania zgody. Tzw. „zgoda blankietowa” na 

przysposobienie dziecka przez nieznan  rodzicowi osob , która - by  mo e - 

w bli ej nieokre lonej przysz ci z y wniosek o przysposobienie dziecka 

(art. 1191 k.r.o.), jest konstrukcj  maj  krótsz  histori , a zwa ywszy na 

istot  zgody rodziców powinna by  traktowana jako wyj tek od zgody na 

przysposobienie przez dok adnie okre lon  osob . 
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2. Gdy rodzic utraci  uprawnienie do wyra enia zgody na przysposobienie (art. 

119 § 1 zdanie pierwsze kodeksu rodzinnego i opieku czego) – zgod  wyra a 

opiekun (art. 120 k.c.) i jest to zawsze zgoda na przysposobienie przez 

dok adnie okre lon  osob  (ma onków), a wi c „zgoda ze wskazaniem”. 

3. Badanie wykaza o, e w sprawach, w których zapad o rozstrzygni cie  

o przysposobieniu rozwi zywalnym w IV kwartale 2013 r., które nie dotyczy o 

pasierbów, podmiotem uprawnionym do wyra enia zgody na przysposobienie 

w 98 % zbadanych spraw by  opiekun dziecka, a nie jego rodzice. G ówn  

przyczyn  utraty przez rodziców uprawnienia do wyra enia zgody na 

przysposobienie dzieci by o pozbawienie ich w adzy rodzicielskiej. 

4. By  mo e niekiedy rodzice nadu ywaj  swego prawa do wyboru 

przysposabiaj cego i do wyra enia zgody na przysposobienie przez wybran  

osob , a nawet za wyra enie zgody uzyskuj  korzy  maj tkow  lub osobist . 

Materia  dowodowy zebrany w aktach zbadanych spraw na takie przypadki nie 

wskazywa . 

W sprawie, w której aprobata wnioskodawców przez matk  dziecka (sprawa 

zosta a opisana w niniejszym opracowaniu, jako „Wybór rodziców - Przypadek 

drugi” w rozdziale po wi conym doborowi stron przysposobienia) i zgodno  

przysposobienia z dobrem dziecka wzbudzi a w tpliwo ci s du 

rozpoznaj cego spraw  w pierwszej instancji - oddali  on wniosek. Kontrola 

instancyjna doprowadzi a finalnie do orzeczenia przysposobienia. Podczas 

ponownego rozpoznawania sprawy zgod  na przysposobienie wyrazi  jednak 

opiekun dziecka, a jego matka by a ju  prawomocnie pozbawiona w adzy 

rodzicielskiej. 

Z akt wynika o, e w jednym przypadku wcze niejszego przysposobienie 

dziecka z tego samego rodze stwa, na dobór stron mia  wp yw kontakt  

z matk  dziecka za pomoc  Internetu. W analizowanych 341 sprawach taki 

sposób po rednictwa adopcyjnego nie zosta  ujawniony. (W badanej sprawie  

z IV kwarta u 2013 r. wnioskodawcy, którzy swoje pierwsze adopcyjne dziecko 

poznali dzi ki kontaktowi z jego matk  za po rednictwem portalu 

spo eczno ciowego, wnosili o przysposobienie kolejnego dziecka tej samej 
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matki. Dziecko to przebywa o w placówce, a matka by a pozbawiona nad nim 

adzy rodzicielskiej). 

5. W Internecie mo na odnale  portale zawieraj ce wpisy mog ce sugerowa  

ch  przekazania ma ego (lub maj cego si  urodzi ) dziecka osobom 

zainteresowanym. Nie mo na wi c wykluczy  przypuszczenia, e 

patologiczne zjawisko spo eczne, okre lone jako „podziemie adopcyjne”, 

wyst puje. Z powy szego nie wyp ywa jednak prosty, oczywisty wniosek,  

e gdy „strony” porozumienia, maj cego cech  handlu dzieckiem, uzgodni  

warunki wydania dziecka przez rodzica (po rednika?) to kolejnym dzia aniem 

maj cym doprowadzi  do nadania „nabywcy” statusu prawnego rodzica tego 

dziecka jest post powanie o przysposobienie, w którym rodzic wyrazi zgod  

na adopcj . 

Nie mo na wykluczy , e takie przypadki by y i by  mo e nadal maj  miejsce. 

Jednak e badanie przeprowadzone na znacznej próbie (341) akt spraw 

rozpoznanych przez wszystkie s dy w kraju, dobranej wed ug kryterium 

terminu wydania orzeczenia merytorycznego, sk ania do przyj cia za 

uprawdopodobnion  tezy, e taki sposób „legalizowania” handlu dzie mi nie 

jest obecnie stosowany, a w ka dym b  razie w badaniu aktowym nie zosta  

wykryty. 

W zwi zku z powy szym, o ile „podziemie adopcyjne” jest faktem, nale y 

opracowa  skuteczne sposoby zwalczania go. Wydaje si  jednak, e zjawisku 

handlu dzie mi kierowanymi do przysposobienia projektowana nowa forma 

„przysposobienia ze wskazaniem” nie zapobiegnie, a utrudni lub uniemo liwi 

powierzenie uczciwym rodzicom, znajduj cym si  w skrajnie trudnej sytuacji 

yciowej (przyk adowo kieruj cym si  uzasadnionym prze wiadczeniem  

o rych ej w asnej niesprawno ci lub mierci) powierzenie dziecka osobom 

budz cym ich najwi ksze zaufanie wskutek wi zi przyja ni lub d ugotrwa ej 

znajomo ci. 

6. Powstaje obawa, e je eli znaczna liczba dzieci, w tym niemowl t, jest 

rzeczywi cie wydawana wskutek uprzedniego nawi zania kontaktu za 

po rednictwem Internetu przez rodziców lub inne osoby (po redników?) 
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parom pragn cym uzyska  status rodziców, a nie dosz o do przysposobienia 

tych dzieci za zgod  rodziców („ze wskazaniem”), to los dzieci jest nieznany. 

Nie wiadomo nawet czy przebywaj  nadal w Polsce i by  mo e znajduj  si   

w stanie zagro enia dla zdrowia a nawet ycia. Dlatego konieczne jest 
podj cie dzia  w celu wyeliminowania stanów faktycznych 
przekazywania dzieci poza instytucj  przysposobienia, bowiem 
ograniczenie dopuszczalno ci tzw. „adopcji ze wskazaniem” 
prawdopodobnie w ogóle nie stanowi elementu skutecznej walki z 
„podziemiem adopcyjnym”, a mo e by  jedynie „ruchem pozornym”, w 
takim znaczeniu, e problem zostanie uznany za rozwi zany, mimo e 
patologiczne zjawiska b  si  nasila y. 

Celowe w tym miejscu wydaje si  przytoczenie wymienianych w literaturze 

typowych stanów faktycznych, których zaistnienie jest mo liwe, a które nie 

maj  nic wspólnego z „przysposobieniem ze wskazaniem”: 1. pozorowanie 

ci y, uzyskanie niezgodnego z prawd  za wiadczenia, e poród odby  si   

w domu, a matk  dziecka jest kobieta, która ci  pozorowa a, mimo i  

dziecko urodzi a inna kobieta; analogiczny skutek zostaje uzyskany, gdy 

matka dziecka w okresie ci y podczas bada  ginekologicznych, a nast pnie 

przy porodzie, pos uguje si  dowodem to samo ci kobiety pragn cej naby  

status matki, która dziecka nie urodzi a 2. wiadome nieprawdziwe 

potwierdzenie ojcostwa w ramach instytucji uznania ojcostwa, 3. wywiezienie 

dziecka z kraju, by  mo e z zamieram przysposobienia go w przysz ci. 

przyk adowo pod pretekstem leczenia za granic  – stosunkowo atwe do 

pa stw Unii Europejskiej z uwagi na u atwienia w ruchu granicznym116. 

7. Uwzgl dnianie w statystyce s dowej wi kszej liczby informacji na temat 

post powa  w sprawach o przysposobienie wymaga odpowiednich decyzji 

organizacyjnych w resorcie sprawiedliwo ci. Zmiana prawa materialnego  

w tym celu, aby uzyska  okre lone informacje statystyczne jest, co najmniej, 

bardzo dyskusyjna. Nale y te  odnotowa , e wiele bada  aktowych 

                                            
116 J. Zozula, Nielegalny obrót dzie mi pod pozorem adopcji, Szko a Specjalna 2013, nr 1, s. 61, 62.  
i powo ana tam literatura. 
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wykonanych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci wykaza o niedoskona  

narz dzi statystycznych stosowanych w s dach na etapie wst pnego 

kwalifikowania spraw, przes dzaj cego dla ustale  statystycznych. 

II. Za enie projektodawców Wp yw woli rodziców na wybór osób 

przysposabiaj cych nale y ograniczy  do krewnych i powinowatych dziecka. 

Uwagi: 

1. Badanie wykaza o, e krewni rzadko przysposabiaj  dzieci – w ród 341 

zbadanych spraw by o 12 takich przypadków. W jedenastu z nich rodzice byli 

pozbawieni w adzy rodzicielskiej. Krewni przej li piecz  nad dzie mi g ównie 

dlatego, e solidarno  rodzinna nakazywa a im zaj cie si  dzie mi 

zaniedbywanymi, porzuconymi, nara onymi na niebezpiecze stwo w zwi zku 

z trybem ycia rodziców (zw aszcza wynikaj cym z nadu ywania przez nich 

alkoholu). Nie nale  te  do wyj tkowych sytuacje, gdy rodzice, b  matka 

dziecka pozama skiego pozostawiaj  dziecko u swoich rodziców 

(dziadków dziecka), nie informuj  o miejscu swego pobytu i nie interesuj  si  

losem dziecka, ani nie przekazuj rodków na jego utrzymanie. 

Krewni w wi kszo ci ju  mieli status rodziny zast pczej i opiekunów dziecka.  

Na przysposobienie w cz ci spraw zdecydowali si  z obawy, e dzieci 

zostan  im „odebrane” i „przymusowo” skierowane do przysposobienia przez 

osoby obce. 

W sprawie, w której rodzice wyrazili zgod  na przysposobienie dziecka, która 

ywaj c terminologii popularnej by a „zgod  ze wskazaniem”, wype nione 

by y przes anki pozbawienia ich w adzy rodzicielskiej. Noworodka pozostawili, 

bowiem w szpitalu po niczym bez zamiaru podj cia cho by próby 

wychowywania go (nadu ywaj  alkoholu, adnego ze wspólnych, 

pochodz cych z konkubinatu, dzieci nie wychowuj , dla matki, maj cej te  

starsze dzieci z innymi m czyznami, to dziecko by o siódmym, które urodzi a 

– nie wychowuje adnego). 

W jednym przypadku przysposabiaj cy by  powinowatym rodzica dziecka, ale 

tego zwi zku rodzinnego nie wykazano za pomoc  odpisów akt stanu 
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cywilnego. Zwi zek rodzinny wynika  tylko z o wiadczenia wnioskodawcy. 

Ma onkowie wnioskodawcy byli dla dziecka rodzin  zast pcz , a rodzice byli 

pozbawieni w adzy rodzicielskiej. 

Badanie wykaza o wi c, e przysposobienie w kr gu rodziny (za wyj tkiem 

przysposobienia pasierbów, którego badanie aktowe z za enia nie 

dotyczy o) jest rzadkim zjawiskiem. 

2. Warto zauwa , e projekt nie okre la linii ani stopnia pokrewie stwa  

i powinowactwa, które umo liwia oby powierzenie dziecka do przysposobienia. 

Zw aszcza powinowactwo, które trwa, mimo ustania ma stwa, mo e by  

bardzo odleg e i nie wi za  si  z jak kolwiek faktyczn  wi zi  blisko ci. 

Proponowanie przysposobienia dziecka powinowatym mia oby wi c 

ograniczone znaczenie, a projektowane rozwi zanie ustawowe w praktyce  

z jednej strony skrajnie ograniczy oby wp yw rodziców niepozbawionych 

adzy rodzicielskiej na wybór godnych ich zaufania rodziców adopcyjnych dla 

dziecka, z drugiej za  mog oby zach ca  nieuczciwych rodziców do 

„kreowania” rzekomych wi zi (przyk adowo powinowactwa, sytuuj c zwi zek 

rodzinny w odleg ej przesz ci), o ile s dy w sposób rygorystyczny nie 

wymaga yby wykazania wi zi za pomoc  odpisów aktów stanu cywilnego  

i prawomocnych orzecze  s dowych. (Badanie wykaza o, e post powanie  

w tych kwestiach nie by o bardzo dok adne). 

III. Oczekiwanie projektodawców Wymóg sk adania wniosku o przysposobienie za 

po rednictwem o rodka adopcyjnego ogranicza by mo liwo  obej cia prawa  

i organizowania adopcji poza tym o rodkiem. Dodatkowym zabezpieczeniem tego 

celu by by wymóg sporz dzania przez o rodek adopcyjny w ka dym przypadku opinii 

o wniosku kandydatów na rodziny „nawet, gdy kandydaci przechodz  uproszczon  

drog  formaln , poniewa  s  np. rodzicami zast pczymi dziecka”. 

Obowi zkowe po rednictwo o rodka adopcyjnego w z eniu wniosków  

o przysposobienie w prze wiadczeniu wnioskodawców skróci czas trwania 

post powania adopcyjnego, poniewa  ogranicza ryzyko konieczno ci uzupe niania 

tych wniosków z powodu ich braków formalnych na etapie post powania s dowego. 
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Uwagi: 

1. Teza, e sk adanie wniosku o przysposobienie za po rednictwem o rodka 

adopcyjnego ogranicza oby mo liwo  organizowania adopcji poza tym 

rodkiem wydaje si  przekonuj ca, co jednak nie jest równoznaczne ze 

stanowiskiem, e zaproponowane rozwi zanie nie nasuwa zastrze ,  

o których b dzie mowa w dalszych uwagach. 

2. Badanie wykaza o, e w ponad po owie spraw (w 174 sprawach – 51 %) 

rodek adopcyjny przes  do s du przy swoim pi mie, w za eniu 

inicjuj cym post powanie, wniosek o przysposobienie podpisany przez 

wnioskodawc , oraz dokumenty zgromadzone w o rodku stanowi ce 

za czniki do wniosku. Praktyka „po rednictwa” o rodka adopcyjnego  

w sk adaniu wniosku o przysposobienie ju  istnieje, ale nie jest ona 

powszechna. 

3. O rodek adopcyjny dokona  doboru stron przysposobienia w 239 sprawach,  

a wniosek o przysposobienie z  w s dzie, b  przes  do s du w 174 

sprawach (w 72,8 % prowadzonych spraw). 

4. Nie w ka dym przypadku przes ane przy wniosku za czniki mo na by o uzna  

za w pe ni kompletne. Co wi cej, w niektórych sprawach w ród tych 

dokumentów nie by o wiadectwa uko czenia szkolenia, o którym mowa  

w art. 1141 k.r.o., a nawet o rodki prezentowa y stanowisko, e nie mo na 

wymaga  przedstawienia tego wiadectwa, gdy wnioskodawca zosta  

zakwalifikowany jako kandydat na rodzica adopcyjnego przed 1 stycznia 

2012 r., mimo e wskutek d szego oczekiwania na dziecko, które mia by 

adoptowa , wniosek o przysposobienie zosta  z ony po wymienionej dacie. 

Powy sze umo liwia ostro ne postawienie hipotezy, e po rednictwo o rodka 

adopcyjnego w sk adaniu do s du wniosku o przysposobienie pochodz cego 

od przysposabiaj cego nie gwarantuje ani kompletno ci dokumentacyjnej, ani 

pe nego profesjonalizmu od strony prawnej, który jest potrzebny, aby 

wyeliminowa  braki formalne pisma procesowego (które przecie  sporz dza 

wnioskodawca, lub jego pe nomocnik). Ryzyko konieczno ci uzupe niania tych 

wniosków z powodu ich braków formalnych nadal b dzie wyst powa o, chyba 
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e w o rodkach zatrudniono by dodatkowo wysoko wykwalifikowanych 

prawników, wyspecjalizowanych w problematyce prawa rodzinnego  

i post powania cywilnego. Przy za eniu bezp atno ci us ug o rodków 

adopcyjnych, projektowana ustawa generowa aby dodatkowe koszty. 

5. Wymaganie sporz dzenia opinii o ka dym wniosku, co do zasady nie budzi 

zastrze , cho  nie jest oczywisty stosunek pomi dzy tym nowym 

wymaganiem, a ju  obowi zuj cym stanem prawnym, który przewiduje po 

stronie przysposabiaj cego obowi zek posiadania opinii kwalifikacyjnej 

(art. 1141 § 1 k.r.o.), oraz nakazuje s dowi w ka dym post powaniu, przed 

wydaniem orzeczenia, zasi gni cie opinii o rodka adopcyjnego (art. 586 § 4 

k.p.c.).  

Mo na s dzi , e w konsekwencji zrealizowania projektu ustawy w ka dym 

przypadku konieczna by aby pierwsza opinia o rodka adopcyjnego o wniosku 

sporz dzona przed jego przekazaniem do s du, oraz druga opinia 

sporz dzona przez o rodek adopcyjny lub inn  placówk  specjalistyczn   

w trakcie post powania s dowego, przed wydaniem orzeczenia, na podstawie 

art. 586 § 4 k.p.c. 

Niezale nie od tych dwóch opinii, ka dy wnioskodawca powinien posiada  

jeszcze „opini  kwalifikacyjn ” o sobie, jako o kandydacie na rodzica 

adopcyjnego, sporz dzon  przez o rodek adopcyjny, o której mowa w art. 

1141 § 1 k.r.o., chyba, e ustawa zwolni a go od tego obowi zku. Wydaje si , 

e chodzi tu o opini  o rodka adopcyjnego wydawan  w ramach oceny 

ko cowej kandydata na rodzica adopcyjnego, po odbyciu przez niego 

szkolenia zorganizowanego przez o rodek adopcyjny (warunkiem skierowania 

na szkolenie jest z kolei pozytywna ocena kwalifikacji i motywacji do 

przysposobienia opracowana w efekcie spotka  indywidualnych, diagnozy 

pedagogicznej, psychologicznej i wywiadu adopcyjnego117). 

6. Powstaj  powa ne w tpliwo ci, czy realizacja za  projektu i obci enie 

rodków adopcyjnych „obs ug ” ponad 3 000 wniosków o przysposobienie 

                                            
117 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej, Adopcja drog  do rodzicielstwa, Warszawa 2013. 
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rocznie nie wyd y nadmiernie oczekiwania na przekazanie wniosku do s du. 

Projekt ustawy nie przewiduje jakichkolwiek unormowa  obowi zków o rodka 

adopcyjnego, nawet w formie ustanowienia terminów instrukcyjnych, odno nie 

do sporz dzenia opinii o wniosku i z enia wniosku do s du. W konsekwencji 

mo e powsta  nie pozbawiony racji zarzut, i  projektowana nowelizacja art. 

585 k.p.c. stwarza zagro enie dla przestrzegania konstytucyjnie chronionego 

prawa do s du (art. 45 ust.1, art. 77 ust. 2 Konstytucji RP), na co zwracano 

uwag  w krytycznych opiniach o projekcie ustawy118. 

                                            
118 Takie w szczególno ci jest stanowisko Prokuratora Generalnego przedstawione w pi mie z dnia  
9 kwietnia 2014 r., PG VII G 025/113/14 adresowanego do Szefa Kancelarii Sejmu, stanowisko 
Krajowej Rady S downictwa wyra one w opinii z 8 maja 2014 r., przekazanej Zast pcy Szefa 
Kancelarii Sejmu przez Przewodnicz cego KRS przy pi mie nr WOK-020-48/14 z 13 maja 2014 r., jak 
równie  wyra one w opinii J. Waszczuk-Napórkowskiej, eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz 
Sejmowych z dnia 9 lipca 2014 r. Wszystkie opinie s  dost pne na stronie internetowej Sejmu RP przy 
druku nr 2361. 
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X. Uwagi podsumowuj ce 

1. Dobór stron przysposobienia krajowego w wietle badania aktowego 

W podsumowaniu niniejszego raportu celowe wydaje si  ponowne przypomnienie,  

e w sprawach „krajowych”, których zbadano 297 (100 %) w 239, a wi c w 80,5 % 

przypadków doboru stron dokona y o rodki adopcyjne. W cz ci spraw, w których 

rodki adopcyjne nie po redniczy y w doborze stron (a wi c sprawy nie zosta y 

zaliczone do zbioru spraw, w których doboru dokona  o rodek adopcyjny), da y 

po rednio wyraz akceptacji takiego doboru. W 12 przypadkach skierowa y do s du 

pismo prezentuj ce wnioskodawców wraz z ich wnioskiem o przysposobienie  

i cz ci  dokumentacji tego wniosku. 

W 54 sprawach wnioskodawcy sprawowali funkcj  rodziny zast pczej dla dzieci, 

które chcieli przysposobi . W tej grupie by y zarówno rodziny zast pcze utworzone 

przez obce osoby jak i rodziny spokrewnione z dzie mi. 

W dwóch opisanych wcze niej sprawach, podczas rozprawy w sprawie  

o przysposobienie by a wyra ona przez rodziców oraz przez matk  

pozama skiego dziecka zgoda na przysposobienie przez wnioskodawców, 

cych dla dzieci osobami obcymi, które nie mia y statusu rodzin zast pczych. 

Rodzice wyrazili te  zgod  na przysposobienie wewn trzrodzinne ich 

trzymiesi cznego dziecka w sprawie, w której wnioskodawcy nie sprawowali funkcji 

rodziny zast pczej dla tego dziecka, ale tak  funkcj  sprawowali wobec jego 

starszego rodze stwa. Bez po rednictwa o rodka adopcyjnego, za zgod  opiekuna, 

nast pi o przysposobienie przez ma onków obcego dla obojga dziecka, 

pochodz cego od by ej konkubiny m a, który nie by  ojcem tego dziecka. 

Przysposabiaj cy ma onkowie nie pozostawali w zwi zku rodzinnym z dzieckiem, 

ani nie byli dla niego rodzin  zast pcz . Funkcj  rodziny zast pczej dla tego dziecka 

sprawowali rodzice przysposabiaj cego. 

Celowe wydaje si  przypomnienie, e Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci zwróci  si  

do wszystkich s dów w Polsce o przes anie wszystkich spraw, w których  

w IV kwartale 2013 r. zapad o i uprawomocni o si  orzeczenie merytoryczne  

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci



 182 

w sprawie o przysposobienie rozwi zywalne (z wy czeniem spraw o adopcj  

pasierba). W zbadanym zbiorze spraw, które zosta y przes ane do Instytutu  

i poddane analizie, przypadki okre lane mianem „adopcji ze wskazaniem” by y wi c 

bardzo nieliczne. 

Nie mo na by o natomiast wykluczy , e w cz ci spraw, gdy dziecko by o 

wychowankiem rodziny zast pczej, która nie by a rodzin  spokrewnion  z dzieckiem, 

ani nie pe ni a swej funkcji zawodowo, przekazanie dziecka - poprzedzaj ce nabycie 

przez rodzin  prawnego statusu rodziny zast pczej - nast pi o na podstawie 

porozumienia z rodzicami lub osob  trzeci , którego ustalenia nie s  znane. 

Wiadomo, e w jednej ze spraw rodzice wydali dziecko pó niejszym wnioskodawcom 

bezpo rednio po wypisaniu ze szpitala po niczego, a tak e udzielili im 

pe nomocnictwa „do sprawowania opieki” obejmuj cego w szczególno ci 

podejmowanie wszelkich potrzebnych dzia  w zakresie opieki zdrowotnej. 

W nawi zaniu do powy szego warto zacytowa  „instrukcj ” skrócenia czasu 

oczekiwania na dziecko do przysposobienia, zamieszczon  na jednej ze stron 

internetowych119. 

„Adopcja ze wskazaniem z za enia skraca czas po wi cony na procedury. 

Umo liwia dziecku bardzo szybkie trafienie do adopcyjnych rodziców – ju  po  

6 tygodniach od urodzenia mo na rozpocz  procedury adopcyjne (..) Jak skróci  

czas oczekiwania na dziecko? Czas ponad 6 tygodni czekania na dziecko mo na 

skróci : rodzice adopcyjni: od razu po urodzeniu dziecka sk adaj c [zapis orygina u] 

wniosek o ustanowienie rodzin  zast pcz  dziecka, a  do czasu, kiedy b dzie 

mo na uregulowa  sytuacj  prawn  dziecka – czyli do 6 tygodni po urodzeniu, 

rodzice biologiczni: sk adaj c wniosek o umieszczenie dziecka u rodziców 

adopcyjnych do czasu zako czenia procesu adopcyjnego [zapis orygina u]”. 

                                            
119 http://parenting.pl/portal/adopcja-ze-wskazaniem (cytowany zapis by  dost pny w dniu  
6 pa dziernika 2014 r.). 
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Powy sza „instrukcja” zaleca wi c ustanowienie potencjalnych przysposabiaj cych 

rodzin  zast pcz  dla dziecka i poucza, e stosowny wniosek do s du mog  z  

zarówno przyszli rodzice adopcyjni, jak i rodzice dziecka. 

Relacjonowana analiza orzecznictwa nie obejmowa a spraw o ustanowienie 

pó niejszych wnioskodawców rodzin  zast pcz , cho  w niektórych przypadkach  

w badanych aktach znajdowa y si  informacje pozwalaj ce na orientacj , jak to 

prawdopodobnie nast pi o (w szczególno ci, gdy rodzicami zast pczymi byli krewni, 

, gdy wnioskodawcy byli zawodow  rodzin  zast pcz  i dziecko skierowano pod 

ich piecz  na ogólnych zasadach). 

2. Uprawienie rodziców do powierzenia pieczy nad dzieckiem innemu 
podmiotowi, w tym zaakceptowanym kandydatom na rodziców adopcyjnych 

Celowe wydaje si  przedstawienie oceny prawnej dopuszczalno ci wydania przez 

rodziców dziecka osobom trzecim z domniemanym zamiarem wyra enia zgody na 

przysposobienie przez nie w trakcie post powania adopcyjnego przed s dem. 

Jednym z podstawowych obowi zków rodziców, wynikaj cych z w adzy rodzicielskiej 

jest wykonywanie pieczy nad osob  dziecka oraz wychowanie go (art. 95 § 2 k.r.o.). 

Powy sze nie wyklucza przekazania bezpo redniej pieczy nad dzieckiem innej 

osobie, przy zachowaniu pozosta ych atrybutów w adzy rodzicielskiej i korzystaniu  

z nich. Aby przekazanie bezpo redniej pieczy mie ci o si  w granicach nale ytego 

wykonywania w adzy rodzicielskiej, powinno by  uzasadnione sytuacj  rodziców  

i dziecka, zgodne z jego dobrem. Nie mo e te , co do zasady, by  równoznaczne  

z pe nym przerzuceniem odpowiedzialno ci za dziecko na inn  osob . Zgodnie  

z powy szym, okresowe powierzenie pieczy nad dzieckiem osobie trzeciej mo e by  

uzasadnione sytuacj  rodzica (choroba, konieczno  wyjazdu z miejsca sta ego 

pobytu zwi zanego z nauk , wykonywaniem pracy lub dzia alno ci gospodarczej) lub 

potrzebami dziecka, przyk adowo zwi zanymi z leczeniem, nauk , wypoczynkiem. 

Wydaje si , e gdy przerwa w osobistym wykonywaniu bezpo redniej pieczy nad 

dzieckiem nie jest nadmierna, a rodzic zachowuje kontrol  nad sytuacj  dziecka  

i podejmuje wszystkie istotne decyzje, które dziecka dotycz  – mo e o powierzeniu 

pieczy zadecydowa  suwerennie (gdy dziecko pozostaje pod w adz  rodzicielsk  
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obojga rodziców powinni oni o okresowym powierzeniu bezpo redniej pieczy nad 

dzieckiem osobie trzeciej zadecydowa  wspólnie, bo jest to istotna sprawa dziecka – 

art. 97 k.r.o.), bez konieczno ci poddawania swojej decyzji kontroli s du. 

Wydaje si  te , e nie ma przeszkód, aby rodzic udokumentowa  sw  decyzj  na 

pi mie i upowa ni  osob , której powierzy  piecz  nad dzieckiem, do jej sprawowania, 

wymieniaj c przyk adowo zakres uprawnie  osoby upowa nionej wobec dziecka. 

Rodzic  mo e  udzieli  osobie  trzeciej  (w  tym  sprawuj cej  w  pewnym  okresie  –  w  

za eniu krótkim, wynikaj cym z dora nej potrzeby - piecz  nad dzieckiem) 

pe nomocnictwa do dokonywania okre lonych czynno ci prawnych (art. 98 – 109 

kodeksu cywilnego). W adnym razie rodzic nie mo e udzieli  pe nomocnictwa 

przenosz cego na osob  trzeci  ca okszta t w asnych uprawnie  w zakresie 

sprawowania w adzy rodzicielskiej nad dzieckiem. 

Sytuacje okresowego przekazania pieczy nad dzie mi, zw aszcza osobom bliskim, 

nie nale  do zupe nie wyj tkowych i zwykle nie budz  powa niejszych zastrze  

(przyk adowo, gdy dzieci powierzane s  niepracuj cym dziadkom, lub innym 

krewnym, bowiem ich rodzice studiuj  lub pracuj  w innej miejscowo ci, albo gdy  

w pewnym okresie rodzice nie mog  sprawowa  pieczy z powodu choroby, braku 

odpowiedniego mieszkania, zdarze  losowych). 

Ka da sytuacja wymaga indywidualnej oceny. Gdy jednak w danym stanie 

faktycznym przekazanie bezpo redniej pieczy nie wynika ani z lekcewa enia 

obowi zków rodzicielskich, ani z ch ci porzucenia dziecka i jest uzasadnione 

sytuacj yciow , a jednocze nie nie stanowi przerzucenia pe nej odpowiedzialno ci 

za dziecko na osoby trzecie i wszystkie pozosta e (poza bezpo redni  bie  

piecz ) obowi zki s  przez rodzica nale ycie wykonywane, a kontakt z dzieckiem 

zachowany, zwykle dobro dziecka nie jest zagro one i nie wymaga ingerencji  

w wykonywanie w adzy rodzicielskiej. 

Nale y tak e wskaza , e zgodnie z art. 100 § 1 k.r.o. rodzic jest uprawniony do 

zwrócenia si  do s du opieku czego, lub innego w ciwego organu w adzy 

publicznej o udzielenie pomocy, w tym przez zapewnienie dziecku pieczy zast pczej. 

Obowi zkiem s du, lub innego organu jest udzielenie pomocy. Wydaje si  wi c,  

e gdy form  udzielonej pomocy jest zorganizowanie krótkookresowej pieczy nad 
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dzieckiem, które mia o miejsce na podstawie orzeczenia s du wydanego wskutek 

zastosowania art. 100 k.r.o., nie powinno by  uto samiane z ograniczeniem w adzy 

rodzicielskiej, o jakim mowa w art. 109 k.r.o. 

Powy sze rozwi zanie przemawia, moim zdaniem, za ocen , e gdy rodzic sam jest 

w stanie zorganizowa  sobie pomoc w wykonywaniu pieczy nad dzieckiem (o jak  

móg by wnosi  na podstawie art. 100 k.r.o.), to nie tylko mo e, ale powinien to 

uczyni  bez anga owania podmiotów publicznych. 

Mo e si  zdarzy , e po urodzeniu dziecka, lub w innym okresie jego ycia, matka 

(rodzice) znajdzie si  w sytuacji, gdy przekazanie bezpo redniej pieczy nad 

dzieckiem osobie trzeciej na pewien okres b dzie konieczne z uwagi na sytuacj  

matki (rodziców) lub potrzeby dziecka. 

Sytuacja dotycz ca powierzenia dziecka z zamiarem wyzbycia si  wszelkich wobec 

niego obowi zków w zwi zku z planowanym przysposobieniem dziecka jest 

jako ciowo odmienna od opisanej wy ej. 

W pierwszej kolejno ci nale y zaznaczy , e przekazanie pieczy potencjalnym 

rodzicom adopcyjnym co do zasady nie mo e (nie powinno) nast powa  przed 

up ywem 6 tygodni od urodzenia dziecka. 

Ograniczenie takim minimalnym terminem mo liwo ci wyra enia zgody na 

przysposobienie (art. 1192 k.r.o.), cho  dotyczy obojga rodziców, w istocie realizuje 

minimalny mi dzynarodowy standard ochrony matki dziecka przed decyzj , która 

mog aby nie by  wystarczaj co swobodna i wiadoma, gdyby by a wyra ona  

w okresie po ogu (trwaj cego nie krócej ni  6 tygodni od urodzenia dziecka). Kobieta 

pozostaje wówczas pod wp ywem porodu. Powy sze wynika z art. 5 ust. 4 

Europejskiej konwencji o przysposobieniu dzieci, sporz dzonej w Strasburgu 24 

kwietnia 1967 r.120. 

Wydanie w tym okresie dziecka przysz ym rodzicom adopcyjnym znacznie 

utrudni oby matce zmian  decyzji, a jednocze nie niweczy oby cel, dla którego 

                                            
120 Dz. U. z 1999 r., nr 99, poz. 1157. 
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realizacji zosta a, na mocy ustawy z 26 maja 1995 r121, wprowadzona aktualna 

regulacja zawarta w art. 1192 k.r.o. 

Od powierzenia po porodzie dziecka osobom trzecim, które jest w za eniu 

„preadopcyjne”, trzeba odró ni  powierzenie z przyczyn losowych (bez zamiaru 

przekazania dziecka do przysposobienia) na krótki okres – co wydaje si  

dopuszczalne, gdy jest uzasadnione okoliczno ciami stanu faktycznego i mo e, gdy 

zachodzi taka konieczno , nast pi  w ka dym czasie, w tym w okresie 

nast puj cym po porodzie. 

Je eli okres powierzenia pieczy nad dzieckiem (w tym niemowl ciem) przed  si , 

bowiem ocena sytuacji, jako stanu przej ciowego, krótkotrwa ego okaza a si  mylna, 

to uwa am, e takie zasz ci nie nadaj  ex post powierzeniu dziecka cechy 

bezprawno ci. Powinny natomiast uzasadnia  ingerencj  s du w wykonywanie 

adzy rodzicielskiej nad powierzonym osobie trzeciej dzieckiem. 

Wydanie dziecka przez rodziców jego potencjalnym rodzicom adopcyjnym nie budzi 

adnych zastrze , gdy nast pi o w wykonaniu orzeczenia s du, zapad ego 

zgodnie z art. 1201 § 1 k.r.o., a wiec dopiero po wszcz ciu post powania o 

przysposobienie i wyra eniu przez rodziców zgody na adopcj  przez 

wnioskodawców. 

W konkretnych okoliczno ciach poszczególnych stanów faktycznych, takie po dane 

„modelowe” ukszta towanie przekazania pieczy mo e by  trudne. Dopuszczalne 

wydaje si  tak e wydanie dziecka bez wskazanego orzeczenia s du, szczególnie 

gdy zwa y si  na ograniczon  zwykle wiedz  prawnicz  zainteresowanych osób. Nie 

mniej powierzenie dziecka przez rodziców osobom wybranym przez nich, jako 

przyszli rodzice adopcyjni, najwcze niej mog oby nast pi , po up ywie 6 tygodni od 

urodzenia dziecka (chyba, e zachodz  jakie  nadzwyczajne, szczególne 

okoliczno ci) i - co do zasady - powinno mu towarzyszy  skierowanie do s du 

wniosku o przysposobienie.  

                                            
121 Dz. U. nr 83, poz. 417. 
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Po wydaniu dziecka rodzice powinni nadzorowa  jego sytuacj  a  do 

uprawomocnienia si  orzeczenia o przysposobieniu, a wi c zachowa  kontakt z 

przysz ymi rodzicami adopcyjnymi i co najmniej uzyskiwa  od nich informacje o 

stanie zdrowia i rozwoju dziecka. Jakikolwiek sygna , e dobro dziecka mo e by  

zagro one w zwi zku z nieodpowiednim sprawowaniem nad nim bezpo redniej 

pieczy, b  innymi istotnymi okoliczno ciami mog cymi rzutowa  na ocen , i  

wybór rodziców adopcyjnych nie by  trafny, powinien wywo ywa  niezw oczna reakcj  

rodziców, w tym przej cie pieczy nad dzieckiem lub inne pilne uregulowanie jego 

sytuacji. 

Co do ustanowienia przysz ych rodziców adopcyjnych rodzin  zast pcz  z ich 

asnej inicjatywy, b  na yczenie rodziców dziecka, jako etapu poprzedzaj cego 

enie wniosku o przysposobienie, nasuwaj  si  pewne uwagi. 

Osoby pragn ce, aby s d ustanowi  je rodzin  zast pcz  nie maj  w asnej 

legitymacji czynnej w tym zakresie. Po rednio takie stanowisko wspieraj  pogl dy 

wyra one przez S d Najwy szy w postanowieniu z dnia 13 grudnia 2013 r., III CZP 

89/13, w którym negatywnie oceniono dopuszczalno  wszcz cia na wniosek 

dziadków post powania o ustanowienie tych e rodzin  zast pcz  dla wnuka. 

d Najwy szy wskaza , mi dzy innymi, e o ile legitymacja czynna do z enia 

wniosku w sprawie opieku czej nie wynika wprost z brzmienia ustawy, to mo na j  

niekiedy wywie  z okre lonych unormowa . Post powanie o ograniczenie w adzy 

rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w rodzinie zast pczej mo e by  wszcz te 

z urz du (na podstawie art. 570 k.p.c.), a tak e na wniosek ka dego z rodziców 

ma oletniego dziecka. „Legitymacj  tych osób do zainicjowania post powania w tym 

zakresie nale y wywie  z natury w adzy rodzicielskiej, która przys uguje obojgu 

rodzicom (art. 93 § 1 k.r.o). (..) Uprawnienie do wszcz cia post powania w tym 

przedmiocie nie powinno by  jednak rozszerzane na inne osoby, chocia by czy  je 

z dzieckiem bliski stopie  pokrewie stwa. Po pierwsze, z tej przyczyny, e w adza 

rodzicielska przys uguje tylko rodzicom dziecka. Ingerencja s du opieku czego w to 

prawo nie wp ywa wi c na sfer  praw i obowi zków wzgl dem dziecka innych osób. 

Po drugie, ze wzgl du na konieczno  ochrony dobra dziecka” [podkre lenie E.H. ). 
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Akceptacja przytoczonego pogl du prowadzi do wniosku, e skoro S d Najwy szy 

nawet dziadkom (a wiec bliskim krewnym dziecka) odmówi  legitymacji czynnej do 

dania ustanowienia ich rodzin  zast pcz  dla dziecka, to tym bardziej takiej 

legitymacji nie mog  mie  zupe nie obce osoby, które po prostu chc  by  dla 

konkretnego dziecka rodzin  zast pcz , aby tym atwiej i szybciej przysposobi  

dziecko w nieodleg ej przysz ci, a niekiedy ju  sprawuj  nad dzieckiem 

bezpo redni  piecz  bez podstawy prawnej. 

Wniosek takich osób, o ile zosta by z ony, zapewne móg by by  potraktowany jako 

sygna  do wszcz cia z urz du post powania w celu zbadania, czy dobro dziecka nie 

jest zagro one. Jakie zarz dzenie, w ocenie s du, stan zagro enia usuwa oby (art. 

109 k.r.o.), tego z góry przewidzie  nie mo na. By  mo e w niektórych przypadkach 

d uzna by za uzasadnione powierzenie funkcji rodziny zast pczej dla dziecka tym 

osobom, które ów wniosek (mimo braku legitymacji) z y. Nie mo na jednak 

wykluczy , e wszcz te z urz du post powanie mog oby doprowadzi  do oceny,  

e rodziców dziecka nale y w adzy rodzicielskiej pozbawi , dziecko umie ci   

w pieczy zast pczej odbieraj c je osobie, która z a wniosek, oraz zawiadomi  

rodek adopcyjny o potrzebie poszukiwania dla dziecka rodziny adopcyjnej. 

Rodzice mogliby (wskazuj c na art. 100 k.r.o. lub 109 k.r.o.) z  wniosek  

o ustanowienie okre lonych osób rodzin  zast pcz  dla dziecka. S d jednak 

wyborem rodziców nie by by zwi zany. Je eli wniosek rodziców wynika by z woli 

powierzenia „preadopcyjnego”, to wydaje si , e powinien by  oddalony, bowiem 

powierzenie o takim charakterze powinno nast pi  w ramach post powania  

o przysposobienie na podstawie art. 1201 k.r.o. 

3. Próba oceny orzecznictwa w zbadanych sprawach 

Najbardziej zauwa aln  cech  orzecznictwa w zbadanych sprawach by a niewielka 

inicjatywa s dów w zakresie weryfikowania przedstawionego materia u dowodowego, 

ród którego dominuj  rol  odgrywa y dokumenty i opinie przygotowane na 

etapie przed-s dowym, oraz brak kontroli instancyjnej orzecze  (zaskar ono tylko 

jedno orzeczenie oddalaj ce wniosek). 
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d pe ni  rol  bardziej „organu zatwierdzaj cego” decyzje podj te wcze niej,  

w wi kszo ci przez pracowników o rodków adopcyjnych, ni  decyduj cego o istocie 

rozstrzygni cia. 

Zapewne ró ne s  przyczyny powy szego stanu. Konieczne jest podkre lenie,  

e ewolucja rozwi za  ustawowych zmierza a do nadania ustaleniom poczynionym 

przez o rodki adopcyjne szczególnej roli w post powaniu o przysposobienie. Zakres 

swobody s du zosta  ograniczony w unormowaniach ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zast pczej. 

Ustawa ta wprowadzi a do art. 1141 k.r.o. wymaganie posiadania przez 

przysposabiaj cego „opinii kwalifikacyjnej” i „ wiadectwa uko czenia szkolenia 

organizowanego przez o rodek adopcyjny”, jako niemal e równorz dne pe nej 

zdolno ci do czynno ci prawnych oraz kwalifikacjom osobistym wnioskodawcy 

uzasadniaj cym przekonanie, e b dzie nale ycie wywi zywa  si  z obowi zków 

przysposabiaj cego, a art. 586 § 4 k.p.c. zmodyfikowa a w taki sposób, aby opini  

kwalifikacyjn , której s d musi zasi gn  przed wydaniem orzeczenia, sporz dza   

z regu y o rodek adopcyjny, a tylko wyj tkowo, gdy jest to uzasadnione dobrem 

dziecka, inna placówka specjalistyczna. 

O ile zrealizowane zosta yby zamierzenia zmian proceduralnych przewidziane  

w projekcie ustawy Sejmu RP VII kadencji, nr 2361 i aden wniosek  

o przysposobienie nie móg by by  z ony w s dzie „samodzielnie” przez 

przysposabiaj cego, ale obowi zkowo za po rednictwem o rodka adopcyjnego  

i z jego opini , ta tendencja zosta aby jeszcze wzmocniona. 

Tym bardziej wi c nale oby oczekiwa  aktywno ci s du w weryfikacji 

przedstawionego dania przysposobienia. 

Budzi zastrze enia praktyka orzekania o powierzeniu wnioskodawcom osobistej 

styczno ci z dzieckiem „automatycznie”, bez post powania dowodowego na 

posiedzeniu niejawnym, na które cz sto nawet nie s  wzywani wnioskodawcy. 

Co wi cej, a  w 89 % przypadków orzeczenia o osobistej styczno ci w sprawach 

krajowych ma ona trwa  „do zako czenia post powania w sprawie” i cho  oczywi cie 

zmiana takiego rozstrzygni cia jest mo liwa, to zdecydowanie lepsza wydaje si  

ostro no  i precyzja rozstrzygni . 
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Decyzja o styczno ci stron, gdy przyjmuje form  powierzenia bezpo redniej pieczy 

nad dzieckiem, powinna zapada , gdy s d przeprowadzi  istotne dowody i wst pnie 

oceni , e przysposobienie przez wnioskodawców jest uzasadnione. Celowe by oby 

tak e precyzyjne okre lenie okresu styczno ci, a jego ewentualne przed enie 

mo liwe, gdy ocena realizacji styczno ci w ramach nadzoru nad ni  wypad a 

pozytywnie. 

Rol  o rodków adopcyjnych w doborze stron przysposobienia i ich kompetencje do 

oceny kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych s  oczywiste, a ich 

donios  wydaje si  bezdyskusyjna, jednak e to s d orzeka przysposobienie  

i powinien weryfikowa  zasadno  wniosku ró nymi rodkami i podejmowa  swe 

decyzje bez zdawania si  wy cznie na os d o rodka adopcyjnego. 

Rzadko wykorzystywane by y rodki weryfikuj ce trafno  doboru stron 

zamierzonego przysposobienia, a zawarte w aktach informacje o przysposabianym 

dziecku, jego stanie zdrowia, rozwoju, rodzinie i rodze stwie by y bardzo 

ograniczone. Warto w tym kontek cie przypomnie , e karta dziecka by a dowodem 

w 17,9 % spraw, wynik badania stanu psychicznego dziecka w 6,2 %, opis stanu 

zdrowia dziecka w 6,5 %, opinia o dziecku w 7,3 % spraw. Takiego stanu nie 

usprawiedliwia przypuszczenie, e przysposabiaj cy uzyskali pe ne informacje  

o dziecku i zaakceptowali je. Informacje te powinien zna  s d i upewni  si , e s   

w pe ni znane wnioskodawcy. 

Relacjonowane badanie jest kolejnym, które ujawni o sporadyczne wykonywanie 

obowi zku wys uchania dziecka. (S d mia  bezpo redni  styczno  z dzie mi 

zaledwie w 19 sprawach - 5,6 %). 

Zaobserwowano, e s dy nie by y szczególnie dociekliwe w badaniu, czy 

przysposabiane dziecko ma rodze stwo i jaka jest jego sytuacja faktyczna i prawna. 

Nie uleg a te  wyeliminowaniu praktyka o rodków adopcyjnych dzielenia licznych 

rodze stw, „sankcjonowana” orzeczeniem przysposobienia. 

Podobnie nie uleg o poprawie orzecznictwo w sprawach z elementem 

mi dzynarodowym odno nie do stosowania prawa obcego. Mo na nawet broni  tezy, 

e s dy praktycznie w ogóle nie stosuj  prawa ojczystego wnioskodawców. 

Instytut W
ym

iaru Sprawiedliwo
ci


