
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 maja 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się pani U. Ś., zam. (…), prosząc o udzielenie pomocy prawnej.  

Z przekazanych przez nią informacji wynika, iż starała sią ona o adopcję dziecka – chłopca K. H. 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bytomiu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (sygn. akt III 

Nsm 580/03) z dnia 29 października 2003 r. pani U. wraz z mężem wychowywała K. jako rodzina zastępcza. 

K. urodził się 12 sierpnia 1993 r. 10 lipca 2011 r., w chwili orzeczenia o umieszczeniu go w rodzinie 

zastępczej, uczęszczał do II klasy szkoły podstawowej. Przed ukończeniem przez K. 18 lat pani U. wysłała do 

Sądu Rejonowego w Tychach wniosek o adopcję K. Jednak z przyczyn niezależnych od pani U. wniosek ten 

dotarł do sądu dopiero 1 sierpnia 2014 r., czyli już po osiągnięciu przez K. pełnoletniości. Z tego też powodu 

sąd odmówił przysposobienia, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 114 kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego) przysposobić można jedynie osobę małoletnią. Wymaganie dotyczące małoletniości powinno 

być spełnione w dniu złożenia wniosku, czyli na dzień wpłynięcia takiego wniosku do sądu. 

W związku z art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 

mandatu posła i senatora proszę Pana Prezydenta o interwencję w tej sprawie i rozpatrzenie następujących 

kwestii. 

1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w ramach przysługujących mu uprawnień może dokonać 

interwencji w sprawie pani U. Ś., tak aby złożony przez nią wniosek o przysposobienie został rozpoznany 

według daty jego wysłania do sądu, a nie daty wpływu? 

2. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie powinien pochylić się nad problemem braku regulacji 

prawnych w takich sytuacjach, jak sytuacja pani U. Ś., i podjąć działań zmierzających do zmiany przepisów 

prawa w tym zakresie oraz umożliwienia adopcji osób pełnoletnich w wyjątkowych, ściśle określonych  

i niezawinionych ze strony osób zainteresowanych sytuacjach? 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 


