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         Warszawa, 30 lipca 2015 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(druk nr 1026) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa ma na celu zmianę przepisów ustawy – Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej w zakresie przysposobienia małoletniego ze wskazaniem. 

Z uzasadnienia załączonego do projektu przedmiotowej ustawy wynika, że „zmiana 

przepisów jest potrzebna, aby ograniczyć zagrażające prawom i dobru dzieci tzw. podziemie 

adopcyjne”. 

W związku z tym w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy został wprowadzony 

przepis ograniczający krąg rodziców adopcyjnych. W świetle przyjętych rozwiązań 

biologiczni rodzice dziecka będą mogli wskazać przed sądem opiekuńczym, jako osobę 

przysposabiająca, wyłącznie krewnego lub małżonka jednego z rodziców. 

Zmiany wprowadzone w ustawie – Kodeks postępowania cywilnego powodują, że sąd 

opiekuńczy w sprawach o przysposobienie będzie występował do wskazanego ośrodka 

adopcyjnego o świadectwo ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów 

do przysposobienia dziecka oraz opinię o tego rodzaju kandydatach. 

Ponadto doprecyzowano, że wskazanie osoby przysposabiającego przez rodziców, 

o którym mowa w art. 119
1a

 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy będzie następowało 

przed sądem opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być 

przysposobioną. 
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Nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) stanowi konsekwencję zmian wprowadzonych w wyżej 

wymienionych ustawach. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2015 r. w efekcie rozpatrzenia 

komisyjnego projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu 

postępowania cywilnego (druk nr 2361). Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 

5 czerwca 2015 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt ustawy został skierowany 

do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Projekt ten był także 

przedmiotem pracy podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego. Efekt tych prac 

został zawarty w sprawozdaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach 

(druk nr 3631). W odniesieniu do przedłożenia komisyjnego między innymi: 

1) zrezygnowano z wprowadzania procedury składania przez przysposabiającego wniosku 

do sądu opiekuńczego za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego; 

2) rozszerzony został zakres zmian wprowadzanych w ustawie – Kodeks postępowania 

cywilnego; 

3) wprowadzone zostały zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 lipca 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 296 posłów, 1 był przeciw, a 136 posłów 

wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W myśl art. 585 § 2
2 

(art. 2 pkt 1) sąd zwraca się do wskazanego ośrodka 

adopcyjnego o opinię kwalifikacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka. 

Jednocześnie z treści art. 586 § 5 (art. 2 pkt 3 lit. b) wynika, że opinia ta jest jednym 

z elementów, jakie zawiera opinia ośrodka adopcyjnego, o którą sąd opiekuńczy występuje 

przed wydaniem orzeczenia. W związku z powyższym pojawia się wątpliwość dotycząca 
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zasadności wprowadzania rozróżnienia między opinią kwalifikacyjną o kandydatach 

do przysposobienia dziecka oraz opinią ośrodka adopcyjnego, o której mowa w art. 586 § 5. 

Sąd opiekuńczy przed wydaniem orzeczenia musi zapoznać się z opinią ośrodka 

adopcyjnego, o której mowa w art. w art. 586 § 4, która zawiera jednocześnie opinię 

kwalifikacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka. 

W związku z powyższym wydaje się, że zbędnym jest precyzowanie w art. 585 § 2
2
, że 

sąd zwraca się do wskazanego ośrodka adopcyjnego o opinię kwalifikacyjną o kandydatach 

do przysposobienia dziecka. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 1 § 2
2
 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2
2
. Sąd opiekuńczy zwraca się do ośrodka adopcyjnego wskazanego we wniosku, 

o którym mowa w § 1, o świadectwo ukończenia przez przysposabiającego szkolenia 

dla kandydatów do przysposobienia dziecka, z uwzględnieniem art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”; 

2. W art. 585 § 2
2 

 doprecyzowano, że sąd zwraca się o świadectwo ukończenia przez 

przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz opinię 

kwalifikacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka do ośrodka adopcyjnego 

wskazanego we wniosku przysposabiającego. W związku z tym należy rozważyć możliwość 

wprowadzenia doprecyzowania w tym samym zakresie art. 586 § 4. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2 w pkt 3 w lit. a po wyrazach „ośrodka adopcyjnego” dodaje się wyrazy 

„wskazanego we wniosku, o którym mowa w art. 585 § 1,”; 

3. Propozycja poprawki redakcyjnej: 

– w art. 3 w pkt 2, w ust. 1 po wyrazach „kandydatach do przysposobienia” dodaje się 

wyraz „dziecka”. 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


