
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 41. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 maja 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra w imieniu pani U. Ś. z prośbą o interwencję w sprawie przysposobienia 

pełnoletniego K. H.. Z przekazanych mi informacji wynika, iż starała się 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. W 2006 r. Sąd Rejonowy w Tychach ustanowił panią U. opiekunem 

prawnym K. 10 lipca 2011 r., w chwili orzeczenia o umieszczeniu go w rodzinie zastępczej, chłopiec 

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 założenia wniosku, czyli na dzień wpłynięcia takiego wniosku do sądu. 

Opisany stan faktyczny nie jest wynikiem zaniedbania ani winy pani U. Ś., gdyż w ustawowym terminie 

wysłała ona wniosek o przysposobienie wówczas małoletniego K. H. Jednak z przyczyn od niej niezależnych 

wniosek ten dotarł do sądu dopiero w 2014 r. i przysposobienie nie było już możliwe. Panie Ministrze, obecnie 

obowiązujące przepisy uniemożliwiają w ogóle przysposobienie dziecka pełnoletniego, co wydaje się  

w niektórych przypadkach rażąco niesprawiedliwe i godzące w dobro dziecka.  

Mając to na uwadze, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i rozważenie podjęcia 

stosownych działań zmierzających do zmiany obecnie obowiązujących przepisów i umożliwienia 

przysposobienia pełnoletniego dziecka w wyjątkowych, ściśle określonych i niezawinionych ze strony osób 

zainteresowanych sytuacjach z uwagi na dobro dziecka. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej 

sprawy są w posiadaniu sądu. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 

 


