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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
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przepisy ustawy

zdnia9

zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz.

ú-,ł.rS

&o,

czeľwca 201l roku o wspieľaniu ľodziny i systemie piecry

57

5) przewidują' Że kaŻde dziecko. które kwalif,rkuje się do

adopcji powinno być zgłoszone do ośľodkaadopcyjnego w celu poszukiwania dla niego
ľodziny adopcyjnej.

Aľt. 164 ust. 1 ww. ustawy stanowi, Że ,.rodzice, podmiot |eczniczy,

organizator

rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej
placówki opíekuńczo-terapeuĘcznej lub interwencyjnego ośrodkapreadopcyjnego oraz inna

insýtucja lub osoba, które powzięły informację o dziecku uzasadniającą zakwaliľrkowanie
dziecka do pľzysposobienia, zgłaszają tę infoľmację do ośrodkaadopcyjnego działającego na
terenie wojewódawa, w którym przebywa dziecko.'''

Z powyŻszego pľzepisu wynika,

Że nakaŻdym

ciąĘ obowiązek

zgłoszenia do ośrodka

adopcyjnego informacji o dziecku mającym uľegulowaną sytuację prawną' któľa pozwala na
adopcję.

Zgodnie z aft' 578 $ 2 k.p.c.. postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej sąd

ptzesyła do właściwegoośľodkaadopcyjnego' pľowadzącego wojewódzki bank danych
o

dzieciach oczekujących na adopcję.

w

terminie

7

dni od dnia upľawomocnienia

się

postanowienia.

Wpľawdzie. okľeślonyw powyższym przepisie tetmin ma charakteľ insĺ'ukcyjny, jednakże

w ocenie Rzecmika Praw Dziecka, postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej powinno
być wysłane rnoŻliwie szybko, a w kazdym pzie w takim czasie,

aĘ mogło zapewnić

ochľonę praw i dobľa dziecka, w tym pľawa do wychowania w rođzinie.

a

2ó ĺat Konwencji
o Pľarvach

l)ziecka

skutecmą

Do Rzecznika Praw Dziecka docieľają sygnaĘ, Że sądy nie stosują przepisu aľt. 578
$

2 k.p.c. W praktyce Biuľa odnotowano

Spľa\Áy.

w których postanowienia

o pozbawieniu

władzy rodzicielskiej nie zostaĘ wysyłane do ośľodkaadopcyjnego ptzez wiele ýgodni.
a nawet

miesięcy, co opóŹniło wszczęcie pľocedury adopcyjnej.

W ocenie Rzecznika Prarł' Dziecka jest to poważne uchybienie pľocesowe, które
skutkuje wydłuzeniem czasu oczekiwania małoletnich na adopcję, co w konsekwencji
prowadzi do opóŹnien

w

zabezpieczeniu dziecku prawidłowo funkcjonującego śľodowiska

rodzinnego.

Mając nawzględzie powyŻsze. na podstawie aľt. lOa ustawy z 6 sĘcznia 2000 ľoku
o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz'U. z2015 t. poz.2086), Rzecznik Praw Dziecka zwraca

zpľośbąo podjęcie dziaŁań

w celu

się

wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości

i uwraŹliwienie wszystkich sędziów orzekających w Spľawach rodzinnych na terenie Państwa
Apelacji na pľoblem dzieci oczekujących na adopcję.
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