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adopcja jest najlepszym Íozwiązaniem dla dziecka w przypadku, gdy nie może ono

wychowywać się w rodzinie biologicznej. Nowe, właściwie dobľane do potrzeb dziecka

śľodowisko rodzinne, gwarantuje dziecku wszechstľonny rozwój' zaspokojenie jego potrzeb

psychicznych, ťlzycznvch, społecznych, moľalnych i duchowych, co pozwala na pľawidłowe

ukształtowanie osobowości dziecka. Adopcja jest zdarzeniem prawnym' powodującym

powstanie takiego Samego stosunku, jaki istnieje między rodzicami biologicznymi i ich

dziećmi. Musi mieć charakteľ trwały, zapewniający odpowiednie dla konkretnego dziecka,

stabilne środowisko ľodzinne, dlatego tak duŻe znaczenie mają dobre pľawo' dobór ľodziców

adopcyjnych do dziecka oÍaz przestzeganie przewidzianych prawem procedur.

Rzecznik Praw Dziecka od wielu lat występował do ľőŻnych podmiotów, m.in.

Prezydenta RP, Sejmu RP, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki

Społecznej o podjęcie działań, w tym legislacyjnych, w celu zmiany lub uzupełnienia

obowiązujących ľegulacji pľawnych dotyczących adopcjit, a takŻe do pľezesów sądów
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apelacyjnych w spľawie Sprawnego pľowadzenia postępow'ań o uregulowanie sytuacji

pľawnej dziecka, przesyłania przez sądy postanowień o pozbawieniu władzy rodzicielskiej

do ośrodków adopcyjnych2.

Wiele ze zgłoszonych przez Rzecznika postulatów zostało uwzględnionych w pľzepisach

pfawa, w szczególności uľegulowano prawnie adopcję ze wskazaniem, uszczelniono

pľoceduľy adopcyjne, wprowadzono ochľonę tajemnicy adopcji na wokandach sądowych oraz

ochronę trwałości adopcji' Niektóľe Z pÍopozycji Rzecznika zostały ujęte w tľwających

obecnie pľacach 1egislacyjnych.

o jakości ochrony đziecka i rodziny w adopcji stanowi nie tylko ustanowione prawo'

ale takŹe jego stosowanie przez ustawowo upowaznione do tego podmioł - sąd orzekający.

ośrodek adopcyj ny i oľganizato ra píeczy zastępczej.

Adopcja dotyczy vĺyłącznie dzieci z uľegulowaną sytuacjąpÍawną, tj.gdy pľawomocne

pozbawiono władzy rodzicielskiej rodzicó*3 lub rodzice vĺyrazi\i zgodę na adopcję dzieckaa.

Sąd ma obowiązek ustanowić dla dziecka opiekę w terminie 7 dni od uprawomocnienia się
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postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej). Takze w terminie 7 dni sąd ma

obowiązek przesłania postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej do właściwego

ośrodka adopcyjnego6.

Zgodníe z art. |54 ust. l ustawy o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej7,

pľowadzenie procedur adopcyjnych oraz przygotowanie kandydatów na rodziców

adopcyj nych, stanowi v'ryłączną kompetencj ę ośľodka adopcyj ne go.

Do zadan ośrodka adopcyjnego naleŻy, w szczegő|ności: kwalifikacj a dzieci do adopcji,

dobóľ rodziny adopcyjnej właŚciwej ze względu na potrzeby dziecka, wywiad adopcyjny8,

sporządzanie karty dzieckag, wydawanie opinii kwalifikacyjnej dla kandydatów na rodziców

adopcyjnychlo oraz jej pľzesłanie do sądu' a także pomoc w pľZygotowaniu wniosku

o adopcję i zgromadzeniu niezbędnych dokumentówll.

Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie adopcyjne na wniosek adoptującegol2.

We wniosku naleŻy wskazać również ośľodek adopcyjny, w któľym wnioskodawca był objęty

postępowaniem adopcyjnyml3' Sąd ma obowiązek zwrócenia się do ośľodka adopcyjnego

wskazanego we wniosku, m.in. o opinię kwalifikacyjną o kandydatach do adopcji dzieckala.

o toczącym się postępowaniu w sprawie adopcji dziecka níezgłoszonego do ośrodka

adopcyjnego sąd zawiadamia prokuľatora'5. Sąd orzeka o adopcji po pľzeprowadzeniu

rozpľawy, na którą wzywa kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz osoby' których zgoda

na adopcję jest potrzebnal6. Przed wydaniem orzeczenia. sąd występuje o opinię do ośľodka

adopcyjnego, a w razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka moŻe zasięgnąć opinii innej

specj alistycznej placówki l 7.

Co do zasady, do adopcji potrzebna jest zgoda dziecka, które ukończyło i3 latl8, a jeŻeti

adoptowany nie ukończył 13lat' sąd powinien go wysłuchać,|9 ' Zgodnie z art' 216l Kodeksu

postępowania cywilnego, sąd ma obowiązek wysłuchania dziecka w Sprawach dotyczących

'Art. l45, alt. l49 $ 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
u Art. 578 $ 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
'Usta*a zdnia9 czerwca20 l l r. o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z20|8 r. poz.998).
' Art. l56 ust. l ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
n Aľt. l64 ust.2 pkt 2 ustawy o wspieľaniu rodziny isystemie pieczy zastępczej.

Art. l 14| $ l Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Art. 585 $ 22 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 585 $ l Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 585 $ 2l Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 585 $ 22 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 5852 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 585 $ l i 2 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. l20 Kodeksu ľodzinnego i opiekuńczego.
Art. 586 $ 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. l l8 $ l Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Aft. l l8 $ 2 Kodeksu ľodzinnego i opiekuńczego oraz arl.576 s 2 Kodeksu postępowania cywilnego
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jego osoby, jeŻeli pozwala na to ľozwój umysłowy dziecka' jego stan zdrowia i stopień

dojrzałości'

Przed oľzeczeniem adopcji sąd moze określic sposób i okres osobistej styczności

kandydatów na ľodziców adopcyj nych z dzieckiem2o. Pľzy wykonywaniu nadzoľu nad

pľzebiegiem osobistej styczności, sąd korzysta Z pomocy ośrodka adopcyjnego, a w tazie

poÍr zeby, oľganu pomocnicze go w sprawach opiekuńczych2 l'

Postępowanie adopcyjne kończy wydanie postanowienia o orzęczeniu adopcji albo

o umoľzeniu postępowania.

Powodem podjęcia przez Rzecznika Praw Dziecka analizy akt sądowych w spľawach

o adopcję były sygnały o występujących nieprawidłowościach w działalnoŚci sądów

i ośrodków adopcyjnych, które mogły zagraŻać, dobľu dziecka oraz rzutować negatywnie

na prawidłowość i spľawność przebiegu pľocesów adopcyjnych. W tym celu, Rzecznik

zwrőcił się do sądów rejonowych o przesłanie akt spraw sądowych z zakresu orzeczonych

adopcji za lata 2014-2017. Z danych statystycznych Ministeľstwa Sprawiedliwości wynika,

że we wskazanym okresie orzeczono łącznie 12 984 adopcje.

Do Biuľa Rzeczńika Praw Dziecka w miesiącach od stycznia do czerwca 2018 r.

przekazano z sądów akta 6 Ż62 spraw. Do badania wybľano losowo 740 akt.

Badanie obejmowało anaIizę: akt sądowych w opaľciu o zawarte w nich dokumenty

dotyczące dziecka i kandydatów na rodziców adopcyjnych; postępowania sądowego

pľowadzonego wobec dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej; postępowania sądowego

pľowadzonego po złoŻeniu wniosku o adopcję oraz postępowania adopcyjnego prowadzonego

wobec dziecka i kandydatów na rodziców adopcyjnych w ośľodkach adopcyjnych.

Choć każda z badanych spraw miała swoją specyťrkę, ana|iza akt pozwoliła dostľzec,

że postępowania o otzeczenie adopcji nie są prowadzone w sposób gwarantujący w pełni

ochronę dobra dziecka adoptowanego. ZastrzeŻenia budziły w szczególności niŻej

wymienione kwęstie:

1) średni okľes ustanowienia przez sąd opieki dla dzieci w przypadku pozbawienia ich

rodziców władzy rodzicielskiej wynosił l30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia,

a były także sprawy' w których ustanowienie opieki następowało w 1250 dniu.

W 64 sprawach sąd nie ustanowił opiekuna dziecka

4

'o Art. l20'Kodeksu ľodzinnego i opiekuńczego.
" Art. l20'$ 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.



2) w przypadku wytaŻenia zgody na adopcję na podstawie art. l19l Kodeksu ľodzinľlego

i opiekuńczego średni okres oczekiwania na ustanowienie dla dziecka opieki wynosił

26 dni, a maksymalny okľes po jakim sąd ustanowił opiekę to 365 dni. W 4 spľawach

sąd nie ustanowił opiekuna dziecka;

3) liczba adopcji ze wskazaniem stanowiła7Yo adopcji pozarodzinnych (do 17 wľześnia

2015 r. - oÍZeczono Ż3 adopcje' od 18 września 2015 r. - oÍZeczono 8 adopcji).

Po wprowadzeniu w Życie postulowanych przez Rzecznika Pľaw Dziecka zmian

przepisów ograniczających adopcję ze wskazaniem do kĺęgu osób spokľewnionych

z rodzicami dziecka22, Sądy orzekły w 8 sprawach adopcj ę ze wskazaniem spľzecznie

z obow iązującym prawem ;

4) tylko w 30%o spraw dotyczących adopcji pozarodzinnej do akt sądowych dołączono

dokument potwieľdzaj ący kwalilrkacj ę dziecka do adopcj i ;

5) aŻ w 6Ż%o spľaw dotyczących adopcji pozarodzinnej' dziecko, którego dotyczył

wniosek o adopcję nie zostało wcześniej zgłoszone ptzez podmiot uprawniony

do ośľodka adopcyjnego;

6) średnia Iiczba dni pomiędzy datą ustanowienia opiekuna dziecka

azakwalíťlkowaniem dziecka do adopcji pÍZez ośrodek adopcyjny wynosiła 45 dni.

Maksymalnaliczba dni pomiędzy tymi zdarzeniami wynosiła 77l dni;

7) w przypadku adopcji dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego, sąd wykonał

obowiązek wynikający z art. 5852 Kodeksu postępowania cywilnego tylko w l3%

Spľaw;

8) tylko w 90Á wszystkich oÍZeczonych adopcji sąd ustanowił kuratoľa procesowego dla

dziecka;

9) w l5oÁ spraw sąd orzekł adopcję dziecka przez rodzinę zastępczą. W spľawach tych

73% stanowiły bezdzietne niezawodowe ľodziny zastępcze, którym powierzono

pełnienie funkcji rodziny zasÍępczej. Adopcje te dotyczyły przede wszystkim dzieci

ponizej 1 roku Życia, rodziny te odbieľały dzieci bezpośľednio po urodzeniu

ze szpitala. W ten sposób pominięto przepisy dotyczące, m.in. doboľu kandydatów

na rodziców adopcyjnych oraz wymagań dla rodziców adopcyjnych. W większości,

ľodzicami adopcyjnymi małych dzieci zostały osoby powyżej 50. roku Życia;

I})w 26% Spraw wystąpiła adopcja wewnątrzľodzinna (adopcja dziecka przez małżonka

jednego z rodzicőw dziecka). 82 % stanowiły adopcje dziecka żony adoptującego,

'' Art. l l9 lo Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - wejście w życie od dnia l8 wľześnia 20 l5 r
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l8%o to adopcje oľzeczone wobec Żony ojca dziecka. W tej ostatniej gľupie aŻ 9lYo

stanowiły adopcje dziecka pochodzącego ze związku męŻczyzny z inną kobietą

(tzw. zdrady małzeńskie). Małzonkowie przejmowali opiekę nad dzieckiem

bezpośľednio po poľodzie, za zgodą matki biologicznej, któľa w formie umowy, aktu

notaľialnego lub innego dokumentu przekazywała dziecko pod opiekę tych osób,

w1ltaŻając jednocześnie zgodę na adopcję dziecka. MęŻczyzna uznawał ojcostwo

dziecka pľzed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego' Taki stan rzeczy otwieľa drogę

do szybkiej i uproszczonej adopcji dziecka pÍZez Żonę męŻczyzny, któľy uznał

ojcostwo dziecka1'

ll)śľedni okres od złoŻenia do sądu wniosku o adopcję do dnia oľzeczenia o adopcji

wynosił 139 dni' Minimalny czas oľzekania to 7 dni' maksymalny to 87l dni.

W badaniu uwzględniono 735 Spraw, poniewaz w 5 sprawach bľak było daty złoŻenia

wniosku o adopcję do sądu;

l2)w 7l% Spraw Sąd zlec1ł kuľatorowi sądowemu przepľowadzenie wywiadu

środowiskowego dotyczącego kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ponadto sądy

zlecały przepľowadzenie wywiadów śľodowiskowych pÍzez Policję, pracowników

MOPS, PCPR, GOPS' a takŻe występowały do specjalistycznych psychiatrycznych

zespołów opieki zdľowotnej, centľów terapii i profilaktyki uzaleŻníen z zapytaniem,

czy kandydaci na rodziców adopcyjnych są tam zarejestrowani lub leczą się oraz

wskazaniem, Że zapyĄanie związane jest z postępowaniem o adopcję;

13)w 77% Spraw sąd wydał postanowienie o osobistej styczności kandydatów

na ľodziców adopcyjnych z dzjeckiem. Az w 5lo/o Spľaw sądy pomij ały nadzőr

ośrodka adopcyjnego nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziców

adopcyjnych z dzieckiem;

14)w sprawach prowadzonych po 18 września 2015 ľ., przedorzeczeniem adopcji, tylko

w 22Yo Spraw sąd wystąpił do ośľodka adopcyjnego o przesłanie opinii, o której mowa

w art. 586 $ 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

l5)tylko w 15 o/o spľaw dziecko zostało wysłuchane pÍZez sąd. W badaniu pľzyjęto

granicę wieku dziecka wysłuchiwanego po ukończeniu przez nie 5 roku Życia.;

|6)2l% kandydatów na rodziców adopcyjnych nie zgłosiło się do ośrodka adopcyjnego'

pomimo to sąd orzekł adopcję;

l7)Ż9% kandydatów na rodzicőw adopcyjnych nie przedłoŻyło wymaganej art. Il4|

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego opinii kwalifi kacyj nej ;

6



18)w ll% Spľaw załączono do akt spľawy kartę dziecka, zawietď1ącą informacje

dotyczące w szczególnoŚci sytuacji rodzinnej' w tym ľodziców biologicznych.

rodzeństwa dziecka, sytuacji prawnej dziecka, jego stanu zdrowia i rozwoju oľaz

pobytu dziecka w pieczy zastępczej i jej ťoľmach;

l9)tylko w 29Yo Spraw możliwe było ustalenie okĺesu pobytu dziecka w pieczy

zastępczej. Średni okľes pobytu dziecka w pieczy zastępczej do czasu orzeczenia

adopcji wynosił 533 dni. maksymalny okĺes to 3ó50 dni;

20)niektóre sądy przesyłały odpisy postanowień o osobistej styczności lub o adopcji,

zawierające dane ľodziny adopcyjnej do organizatora ľodzinnej pieczy zastępczej,

PCPR' MOPS, GOPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów

dziecka oraz rodzin Zastępczych, w których przebywało dziecko przed orzeczeniem

adopcji a nie będących opiekunem dziecka'

Analiza badanych akt sądowych dostarczyła waŻnych informacji i pozwoliła dostľzec

następujące uchybienia, które naruszają dobro dziecka lub jego inteľes oraz powodują,

Że dzieckojest niewłaściwie ľeprezentowane w postępowaniu sądowym:

o pľzewlekłość postępowania sądowego w sprawach o ustanowienie opiekuna dziecka

po pozbawieniu jego rodziców władzy ľodzicielskiej' po wyľażeniu ptzez rodziców

zgody na adopcję dziecka oraz przewlekłość prowadzenia postępowania o orzeczenie

adopcji;

o bľak bieŻącej analizy sytuacji dzieci umieszczonych w píeczy zastępczej, co powoduje

nieuzasadnione długie okresy ich przebywania w pieczy

o orzekanie przez sądy o adopcji ze wskazaniem sprzeczníe z obowiązującym art. 1l9lu

Kodeksu ľodzinnego i opiekuńczego;

. orzekanie przez sądy w przedmiocie adopcji z pominięciem pľzepisów ustawy

o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczĄ;

o orzekanie przez sądy o adopcji z pominięciem ośrodka adopcyjnego;

o niewykonywanie przez podmioty uprawnion€23' W tym sądy, obowiązku zgłoszenia do

właściwego ośľodka adopcyjnego dziecka. które ma uľegulowaną sýuację prawną

i mogłoby zostać, zakwalifikowane do adopcji pozarodzinnej;

o niewykonywanie pÍZeZ Sądy obowiązku, o którym mowa w art. 5852 Kodeksu

postępowania cywilnego, dotyczącego zawiadomienia prokuratora o toczącym się

" Art. 164 ust' l ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
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postępowaniu w sprawie adopcji pozarodzinnej dziecka niezgłoszonego do ośľodka

adopcyjnego;

. bľak właściwej ľepľezentacji dzieci adoptowanych w postępowaniu sądowym (opiekun

dziecka, kurator procesowy) ;

o pomijanie ptzez sądy pomocy ośrodka adopcyjnego lub innych organów pomocniczych,

o któľej mowa w art. l20l $ 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przy wykonywaniu

nadzoľu nad pľzebiegiem styczności kandydatów na rodziców adopcyjnych

z dzieckiem;

o niewykonywanie pÍZęZ Sądy obowiązku wynikającego z art. 585 $ 4 Kodeksu

postępowania cywilnego, dotyczącego Żądania pľzesłania opinii ośrodka adopcyjnego;

o brak wysłuchanía dziecka adoptowanego;

o brak naleŻytej staľanności w gromadzeniu i pľzeprowadzaniu dowodów oraz orzekanie

ptzez sądy o adopcji bez wymaganych pľawem dokumentów;

o brak analizy zasadności i wielokľotnoŚć orzekania o tymczasowym powieľzeniu funkcji

ľodziny zastępczej, o którym mowa w art. ll25 s 2 Kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego:

o brak naleŻytej staranności w ocenie dobra dziecka pÍZy orzekaniu o adopcji

wewnątrzrodzinnej;

o naruszanie zasady poufności w postępowaniu o orzeczenie adopcji;

o przewlekłość w czynnościach ośrodków adopcyjnych w kwalifikowaniu dzieci

do adopcji.

Mając powyŻsze na uwadze, na podstawie art. lOa i art' ll ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw DzieckaŻa, zwÍacam się do Państwa z prośbą o analizę

zasygnalizowanych problemów oraz wynikőw przeprowadzonego przez Rzecznika Praw

Dziecka badania akt sądowych, a takŻe o podjęcie działań w zakľesie posiadanych

kompetencji, w celu skuteczniejszego zabezpieczenia praw dzieci adoptowanych

w sprawach o orzeczenie adopcji.

Wa-LĄ^LĄ!-^-"
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