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Jacek Mazurkiewicz
Uniwersytet Wrocławski

ZANIM POMYSŁY NASZE SCZEZNĄ WRAZ Z NAMI 
O ZAPOMNIANYCH PROJEKTACH  
REFORMY PRAWA RODZINNEGO

Streszczenie

Dawno temu kilku wrocławskich prawników przygotowało najmniej kilkadziesiąt 
projektów reformy polskiego prawa rodzinnego. Nieliczne z nich zostały uchwalone, 
także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele jednak zostało zapomnianych. 
W artykule przypomniano tylko pięć z tych propozycji. Przewidują one ochronę więzi 
uczuciowych dziecka, ochronę prawa do imienia przysposabianego dziecka oraz prawa 
do wyboru własnego imienia, dopuszczalność wszczęcia postępowania o adopcję przed 
narodzeniem dziecka oraz dopuszczalność wskazania przez rodzica osoby, która powin-
na być opiekunem dziecka po śmierci jego matki lub ojca.

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, więzi uczuciowe, prawo do imienia, adopcja prena-
talna, opiekun dziecka

Przemiany prawa rodzinnego, które nastąpiły w ciągu minionego półwie-
cza, choć głównie w ostatniej dekadzie, dotyczące relacji między rodzicami oraz 
innymi osobami sprawującymi pieczę a dziećmi, są oczywiście przedmiotem 
piśmienniczych analiz. W tym miejscu nie myślę do nich szerzej nawiązywać. 
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Wspomnę jednak o dwóch, ponieważ są wymowne i prowokują do refleksji da-
lece wykraczających poza szczegółową materię ich samych. 

W art. 76 § 2 k.r.o. umieszczony został przepis, zgodnie z którym, jeże-
li „dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może 
nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający 
oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż 
do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność”.

Tym, którzy zajmują się prawem rodzinnym, znane są okoliczności poprze-
dzające wprowadzenie tego koniecznego przepisu. Gdyby nie Mariusz Kaźmier-
czyk z Gdańska, najprawdopodobniej ani Trybunał Konstytucyjny nie orzekłby 
sprzeczności z Konstytucją wcześniejszego unormowania zakazującego uzna-
nia ojcostwa zmarłego dziecka, ani Sejm RP nie uchwaliłby, przymuszony doń, 
stosownej zmiany. A przecież w piśmiennictwie prawniczym nieliczni, w tym 
ja, wskazywali na absurdalność (nie tylko paradoksalność) unormowań wyklu-
czających ustalanie filiacji po śmierci dziecka. Nikogo poza nami to nie obcho-
dziło, parlamentarzystów w szczególności, innych badaczy prawa także. Tylko 
stanowczość i upór skrzywdzonego gdańszczanina wymusiły na „demokratycz-
nym państwie prawnym” usunięcie niesprawiedliwego i absurdalnego przepisu. 
Warto o tym pamiętać, żeby mieć jasność, gdzie żyjemy1.

I drugi przykład. Po kilku latach starań dodano w Kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym art. 961, który stanowi, że osobom „wykonującym władzę rodzi-
cielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stoso-
wania kar cielesnych”. 

Nie mam nic przeciw tej regulacji, ale pamiętam, że młode prawniczki2 
w znanym prawniczym miesięczniku zwracały wcześniej uwagę, iż w Konsty-
tucji znajduje się postanowienie, zgodnie z którym zakazuje „się stosowania kar 
cielesnych” (art. 40 zd. 2). Ich dociekliwa argumentacja, nieobca nie tylko jed-
nemu z poważanych konstytucjonalistów3, sprowadzała się do oczywistego i dla 
mnie stwierdzenia, że wskazany przepis Konstytucji ma uniwersalny charakter: 

1 Zob. szerzej J. Mazurkiewicz, Czego prawnicy mogą się nauczyć od pana Kaźmierczyka 
z Gdańska? O potrzebie dopuszczalności ustalania stosunków filiacyjnych post mortem, w: Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010, s. 43 i n. 

2 Zob. M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Spór wokół konstytucyjnego zakazu stosowania 
wobec małoletnich kar cielesnych, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7–8, s. 113 i n. 

3 Zob. piśmiennictwo przywołane przez R. Krajewskiego (Karcenie dzieci. Perspektywa 
prawna, Warszawa 2010, s. 68–71), który chyba nie znał najobszerniej przedstawiającego tę pro-
blematykę artykułu M. Zaporowskiej i Z. Zaporowskiej (Spór wokół konstytucyjnego zakazu...). 
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przewiduje zakaz stosowania kar cielesnych wobec wszystkich przez wszyst-
kich, z czego wynika, że powtarzać go gdziekolwiek, także w Kodeksie rodzin-
nym i opiekuńczym, nie ma istotnej potrzeby, jeśli znajduje się już w ustawie 
zasadniczej. Inni prawnicy nie podzielali tej argumentacji i uznali, że konieczne 
jest dodanie do kodeksu art. 961, bez tego postanowienia bowiem wykonujących 
władzę rodzicielską oraz sprawujących opiekę lub pieczę nad małoletnim nie do-
tyczyłby ponoć zakaz stosowania kar cielesnych. Absurdalność tej argumentacji 
widać w tym, że art. 40 zd. 1 Konstytucji przewiduje także zakaz stosowania tor-
tur, a w związku z tym, że podobnego postanowienia nie włączono do Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, można chyba zasadnie przypuszczać, że torturowa-
nie dzieci jest w Polsce dopuszczalne... 

Jeśli zatrzymałem się tu przy okolicznościach wprowadzenia art. 961 k.r.o., 
to tylko po to, żeby pokazać, co m.in. zajmowało czas prawnikom troszczącym 
się o reformę tego kodeksu, jakie towarzyszyły im dylematy, co ich zatrudniało, 
aby dalej, na tym tle ukazać, co przedmiotem refleksji parlamentarzystów się nie 
stało, choć mogło i – moim zdaniem – powinno. 

W artykule tym mogłem pomieścić tylko pięć, celowo zróżnicowanych co 
do ich doniosłości, pomysłów zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 
przedstawionych przed kilkunastu, a niekiedy nawet przed kilkudziesięciu laty. 
Opublikowanych i w niemałej części włączonych do senackiego projektu ustawy 
wniesionej do Sejmu, a doszczętnie dziś zapomnianych. 

W pracach nad nimi brałem udział razem z J. Zaporowską, A. Ciskiem 
i J. Strzebinczykiem, parokrotnie z J. Niedworokiem, choć nierzadko wersje, 
które tutaj przedstawiam, musiały zostać dziś nieco zmienione, za co tylko ja 
odpowiadam. 

Jest tych naszych propozycji dużo więcej, kilkadziesiąt najmniej. Dotyczą 
nie tylko prawa rodzinnego, cywilnego, ale także publicznego, nie tylko karnego, 
pracy, administracyjnego. Niektóre mają już walor archiwalny, lecz wiele, a na-
wet większość, jest nadal doniosłych. Dlatego do nich wracam.

„Kocham Ciebie ja”  
czyli o potrzebie ochrony więzi uczuciowych dziecka

Z problematyką ochrony dóbr osobistych dziecka wiąże się zagadnie-
nie uwzględniania przy wszelkich rozstrzygnięciach jego dotyczących więzi 
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uczuciowych łączących je z osobami, które wykonują pieczę nad dzieckiem, nie-
koniecznie jego krewnymi. Wykonywanie pieczy wynika najczęściej z władzy 
rodzicielskiej czy opiekuńczej, ale może być też następstwem pozbawienia wła-
dzy rodzicielskiej, jej ograniczenia lub zawieszenia, a nawet okoliczności czysto 
faktycznych.

Dziecko może znajdować się pod pieczą innych osób niż rodzice przez 
różny czas. I wtedy może się nawiązać silna oraz trwała więź emocjonalna ze 
sprawującym pieczę oraz innym niż wcześniej środowiskiem, często silniejsza 
aniżeli z własnym domem rodzinnym. Z punktu widzenia dobra dziecka więzi te 
nie powinny być ignorowane przez sąd opiekuńczy, który ma zamiar przywrócić 
władzę rodzicielską albo uchylić jej zawieszenie lub znieść jej ograniczenia, jeśli 
polegają one np. na umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzin-
nym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wymóg respekto-
wania więzi uczuciowych dziecka winien być – nie tylko dla mnie to oczywiste 
– doniosłym przede wszystkim przy podejmowaniu decyzji o ingerowaniu w sfe-
rę władzy rodzicielskiej poprzez jej ograniczanie lub pozbawianie. Dlatego na-
leżałoby rozważyć potrzebę wprowadzenia przepisu o następującym brzmieniu:

Art. 112a. Decydując o zmianie dotychczasowej formy prawnej pieczy 
nad dzieckiem, sąd opiekuńczy uwzględni także więzi uczuciowe łączące 
dziecko z jego bliskimi.

Celem postulowanego przepisu jest przeciwdziałanie ignorowaniu więzi 
uczuciowych, które łączą dziecko z osobami sprawującymi nad nim pieczę, co 
często bywa przyczyną tragedii dziecka. Co prawda, de lege lata, w przypadku 
pozbawienia władzy rodzicielskiej (inaczej niż w odniesieniu do jej zawieszenia) 
mówi się jedynie o możliwości jej przywrócenia w razie odpadnięcia przyczy-
ny pozbawienia tej władzy, istnieje więc zawsze możliwość odmowy wydania 
takiego orzeczenia, gdyby było to sprzeczne z dobrem dziecka. Jednak w wielu 
przypadkach ingerencji sądu w wykonywanie pieczy nad dzieckiem, celowe by-
łoby nakazanie respektowania postulowanego rozwiązania, które wymuszałoby 
uwzględnianie i ochronę więzi uczuciowych dziecka z osobami jemu bliskimi. 

Spodziewane głosy, że i de lege lata sąd powinien uwzględniać w takich 
sytuacjach więzi uczuciowe dziecka nie wytrzymują krytyki, wiele bowiem 
wskazuje na to, że wielokrotnie sądy nie dostrzegają albo deprecjonują zna-
czenie takich więzi. Stąd znaczenie proponowanej regulacji, która nakazuje 
uwzględnianie tych więzi. Jeśliby nawet uznać proponowany przepis za zby-
teczny w świetle nakazu respektowania dobra dziecka, to gdzie jak gdzie, ale 
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w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym taka doniosła, normatywnie szczegółowa 
aplikacja tej zasady, ma rację bytu. 

Ze względu na systematykę kodeksu przepis ten winien być ulokowany 
w oddziale 2b opatrzonym tytułem: „Znaczenie więzi uczuciowych dziecka”. 
Jest to rozwiązanie lepsze niż umieszczanie proponowanego artykułu wśród 
przepisów ogólnych, jako np. art. 911.

* * *

Realne przypuszczenie, przecież nie zwykła hipoteza, że podczas podejmo-
wania decyzji o prawnej formie pieczy nad dzieckiem brakuje czasami respektu 
dla więzi uczuciowych dziecka, zyskało na swej prawdziwości w chwili przygoto-
wywania tego artykułu do druku i nabrało dramatycznej wymowy. Potwierdziło 
się moje doświadczenie z kilkudziesięcioletniej pracy społecznej, że niedocenia-
nie, w szczególności bagatelizowanie tej więzi może spowodować śmierć dziecka. 
Bo choć nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, wiele wskazuje na to, że tak 
było w przypadku samobójstwa nastolatka w styczniu 2014 r. w Suwałkach4.

„Nie chcę być Żanetą!”  
czyli o prawie do zmiany własnego imienia

Imię, pełniące wraz z nazwiskiem funkcję indywidualizującą człowieka, 
przedstawia lub może przedstawiać także inną wartość: rodzinną, religijną, nie-
kiedy nawet ideową. Tak samo jak na nazwisko, które otrzymuje dziecko, ono 
samo nie ma żadnego wpływu na jego wybór. I choć niewymienione wśród dóbr 
wskazanych w art. 23 k.c. są bez wątpienia dobrem osobistym. W typowych 

4 Zob. TVN24/x-news, Dramat w Suwałkach – nastolatek popełnił samobójstwo w Miejskim 
Centrum Interwencji Kryzysowej, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Dramat-w-Suwalkach-
nastolatek-popelnil-samobojstwo-w-Miejskim-Centrum-Interwencji-Kryzysowej,wid,16320560,
wiadomosc.html (dostęp: 23.09.2014): „Decyzja sądu o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej podyktowana była ogólną sytuacją rodzinną, czyli faktem, że matka dzieci 
była niewydolna wychowawczo – tłumaczył Marcin Walczuk z SO w Suwałkach. Nastolatek, 
który nie chciał być rozdzielony z matką, popełnił samobójstwo w Miejskim Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Suwałkach. W ośrodku nikt nie zauważył, że dziecko ciężko przeżywało decyzję 
sądu o konieczności rozstania z matką”. To chyba pierwsza internetowa informacja o tym zda-
rzeniu, potem pojawiło się ich wiele i prawie wszystkie wskazywały, że powodem dramatycznej 
decyzji chłopca było oddzielenie od matki, a w kilku pojawiła się sugestia, że powodem mogło 
być także oddzielenie od rodziny, o którą się troszczył.
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sytuacjach wyboru imion dokonują rodzice. Rzadko czyni to kierownik urzędu 
stanu cywilnego (jeżeli rodzice nie dokonali wyboru) lub sąd opiekuńczy, nada-
jąc imię i nazwisko dziecku nieznanych rodziców (art. 50 ust. 2 i art. 52 ust. 2 
ustawy z dnia 29 września 1986 r. – prawo o aktach stanu cywilnego; dalej: 
p. o a.s.c.). Taki tryb postępowania przy nadawaniu dziecku imion jest zrozu-
miały, a i chyba jedynie możliwy, zważywszy, że następuje to zwykle tuż po 
urodzeniu dziecka. 

Inaczej niż w przypadku nazwiska, możliwość wyboru imienia dla dziecka 
jest bardzo szeroka. Nadający dziecku imiona uprawnieni kierują się własnymi 
przekonaniami czy upodobaniami. Zakres ich swobody został ograniczony je-
dynie przyznaniem kierownikowi urzędu stanu cywilnego prawa do odmowy 
przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka m.in. imienia ośmieszającego, 
nieprzyzwoitego czy w formie zdrobniałej (art. 50 ust. 1 p. o a.s.c.).

Pomijając w tym miejscu analizę pojęć imię ośmieszające5, nieprzyzwoite 
czy zdrobniałe oraz nie do końca oczywistą racjonalizację zakazu nadawania 
imion w formie zdrobniałej, wiadomo, że wskazane instrumentarium prawne 
nie zabezpiecza dziecka przed zagrożeniami jego dóbr i interesów w związku 
z możliwością wyboru imion przez jego rodziców. 

Zdarzały się i pewno nadal będą występować wypadki nadawania imion, 
których noszenie może się okazać kłopotliwe, niedogodne czy – najzwyczajniej 
– przykre dla tych, którym je nadano. Drugorzędne są przyczyny takich wybo-
rów imion, przede wszystkim brak elementarnej wrażliwości estetycznej, moda 
czy snobizm towarzyszące brakowi troski o przyszłe odczucia i potrzeby samego 
dziecka. 

Nie brakuje też wyborów imion dla dziecka, takich, które narażają je na 
mniej lub bardziej dolegliwe reakcje otoczenia (śmiech, drwiny, a czasem i szy-
kany) będące efektem dysharmonii nadanych dziecku imion z noszonym przez 
nie nazwiskiem. Arabella Żaneta Golonka bądź Wolfgang Amadeusz Waciak, 
to autentyczne przykłady (na potrzeby tego artykułu drugorzędnie zanonimi-
zowane) wymownie obrazujące wspomniane zjawisko. Takich niekorzystnych 
skutków można było w prosty sposób uniknąć, dokonując wyboru innych imion 
(np. Karolina Maria Golonka czy Paweł Adam Waciak). Przypuszczenie, że kie-
rownik urzędu stanu cywilnego zdecydowałby się na uznanie za ośmieszające 
imienia tylko ze względu na jego estetyczną dysharmonię z nazwiskiem, jest 

5 Zob. np. w najnowszym piśmiennictwie W.M. Hrynicki, Normatywne aspekty nadawania 
imion w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Ius Novum” 2013, nr 3, s. 207–208.
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wielce wątpliwe i budzić powinno zasadnicze zastrzeżenia prawne nie tylko dla-
tego, że nie sposób Arabelli Żanety czy Wolfganga Amadeusza uznać za imiona 
ośmieszające. 

Nawet jednak wówczas, gdy wyborowi, z reguły rodziców, nie można nic 
zarzucić, okazuje się niekiedy, że nadane imiona po prostu nie odpowiadają oso-
bie, która je nosi. Wtedy w swoich kręgach: rodzinnym, towarzyskim czy zawo-
dowym, używa ona imion innych niż wpisane w jej akcie urodzenia. Nie jest to 
zjawisko powszechne, ale też nie jest sporadyczne, jeśli sam znam kilka takich 
osób.

Przy przyjętym de lege lata i chyba jedynie możliwym trybie nadawania 
imion, wskazane niedogodności są chyba nieuniknione. Ale ponieważ mogą one 
godzić w jedno z dóbr osobistych, prawo powinno przewidywać sposób swobod-
nego korygowania kształtu imienia na odpowiadające zainteresowanemu. Obec-
nie nie jest to możliwe. 

Możliwość skorzystania z rozwiązania przyjętego w ustawie z 17 paź-
dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska6 jest bowiem ograniczona. Ko-
nieczność uzasadnienia wniosku ważnymi względami oraz uzależnienie (jakby 
sprawy nie oceniać) od uznania organu administracyjnego – to najistotniejsze 
przeszkody czy tylko bariery. W konsekwencji nie zawsze musi dojść do zmiany 
imienia we wspomnianym trybie, i to wbrew wyraźnie deklarowanej woli zain-
teresowanego, niemającego żadnego wpływu na jego pierwotny kształt.

Ochrona interesów dziecka zdecydowanie ustępuje tu sile ochrony intere-
sów rodziców. Ową preponderancję widać w zapisie art. 51 ust. 1 p. o a.s.c., który 
umożliwia rodzicom zmianę imion dziecka w okresie 6 miesięcy od jego urodze-
nia, zarówno wpisanych przez samego kierownika urzędu stanu cywilnego do 
aktu urodzenia, jak i korygując swój własny, uprzedni wybór. Przejawia się ona 
także w sposobie dokonywania zmiany imion małoletniego, o co może zabiegać 
jego przedstawiciel ustawowy w trybie powołanej już ustawy o zmianie imienia 
i nazwiska bez zgody dziecka, jeżeli nie ukończyło ono 13 lat (art. 9 ust. 2 w zw. 
z art. 8 ust. 2 zd. 2), a także omawiane przeze mnie niżej regulacje przewidujące 
możliwość zmiany imion przysposabianego dziecka. 

Przedstawione wyżej powody skłaniają do zaproponowania następującego 
przepisu w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

6 Dz.U. nr 220, poz. 1414. 
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Art. 901. W ciągu roku po dojściu do pełnoletności można zmienić imio-
na, składając oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego”.

To oczywiste, że ta propozycja7 jest wzorowana na art. 59 k.r.o. W pełni 
doceniając znaczenie tego przepisu dla osób rozwiedzionych, uważam, że prze-
widziany w nim mechanizm należałoby tym bardziej dopuścić w celu zmiany 
imion dziecka. Małżonek, który dobrowolnie zmienił nazwisko, zawierając mał-
żeństwo, może po jego rozwiązaniu przez rozwód – w prosty i niepoddany czy-
jejkolwiek ocenie sposób – powrócić do nazwiska, jakie nosił przed zawarciem 
małżeństwa. Ma zatem możliwość dwukrotnego, świadomego i przemyślanego 
przejawienia odmiennych decyzji w tej samej kwestii. Nie ma tej szansy dziecko, 
bez którego udziału wyboru imion dokonała inna osoba. Ten oczywisty i krzyw-
dzący paradoks skutecznie może wyeliminować propozycja art. 901. 

Troska o ochronę prawa do wyboru własnych imion nie powinna być kon-
frontowana z pozornymi dolegliwościami dotyczącymi konieczności zmiany 
dokumentów stanowiących dowód tożsamości. Jest to przecież sytuacja ana-
logiczna do tej, jaka już teraz ma miejsce w związku z możliwością powrotu 
do poprzedniego nazwiska po rozwodzie. Zresztą osoba zabiegająca o zmianę 
imienia jest świadoma takich konsekwencji, a termin do złożenia stosownego 
oświadczenia w części zbiega się z tym, w którym najczęściej sporządzane są 
dowody osobiste8. Wbrew pozorom nie będą zbytnio kłopotliwe także inne kon-
sekwencje możliwej zmiany imion, stosowny odpis z ksiąg stanu cywilnego, 
potwierdzający ich zmianę, powinien skutecznie rozwiązywać ewentualne wąt-
pliwości dotyczące dokumentów, w których osoba ta występuje pod pierwotnym 
imieniem (imionami). Pomijając zupełnie to, że dominującym, jeśli nie jedynym, 
instrumentem ustalania tożsamości nie jest dzisiaj imię i nazwisko, ale PESEL. 
Oczywiste jest też, że nie należy się liczyć z nagminnością wykorzystywania 
proponowanego rozwiązania.

Nie widzę powodu, aby dyskusyjnym zagadnieniem było ustalenie najod-
powiedniejszej chwili, od której – do niedawna jeszcze małoletni – powinien 

7 Celowo ograniczam się do problematyki imienia. Zmiana nazwiska bowiem, które wska-
zuje na pokrewieństwo z rodziną pochodzenia, powinna podlegać ostrzejszym ograniczeniom. 
Takie stanowisko zdaje się też podzielać ustawodawca, dopuszczając ograniczoną przecież moż-
liwość zmiany, w zasadzie (bo poza nader restrykcyjną możliwością zmiany w trybie admini-
stracyjnym) dopiero wówczas, gdy człowiek opuszcza rodzinę pochodzenia, zakładając, przez 
zawarcie małżeństwa, nową rodzinę. 

8 Zob. art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobi-
stych, Dz.U. 2006, nr 139, poz. 993, ze zm. 
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być uprawniony do wykorzystania proponowanego rozwiązania. Osiągnięcie 
pełnoletności pozwoli zapewne, jeśli nie zupełnie wyeliminować, to przynaj-
mniej znacznie ograniczyć nieporozumienia między rodzicami a pełnoletnim 
dzieckiem pragnącym zmienić swe imiona.

Inna sprawa to termin, w ciągu którego stosowny wniosek powinien być 
złożony. Widzę powody, dla których mógłby być on stosunkowo długi, roczny. 
Uzyskanie rozwodu jest na tyle znaczącym wydarzeniem, że biegnący od upra-
womocnienia orzeczenia termin trzymiesięczny można uznać za dostateczny. 
Inaczej niż w przypadku uzyskania pełnoletności. Nie widzę też istotnych argu-
mentów, które przemawiałyby przeciw dopuszczalności przyjęcia proponowane-
go tutaj terminu. 

Dyskusję może również wywołać zaproponowane umiejscowienie zapisu. 
Praktyczne znaczenie tego przepisu przemawia za ujęciem go w ramach kodek-
sowych. Inne względy pozwalają jednak rozważać zasadność wprowadzenia sto-
sownych zmian w ustawie o zmianie imienia i nazwiska czy w prawie o aktach 
stanu cywilnego.

„Jesteś dla mnie ważniejszy niż ja dla siebie sam”9  
czyli o adopcji ratującej przed aborcją

Myślę, że nawet wielu znawców problematyki prawnorodzinnej zaskoczy ta 
łatwa do odszukania informacja10. Pierwszym, który w polskim piśmiennictwie 
prawniczym rozważał problem przysposobienia nasciturusa, był Z. Ziembiński. 
Widział on w prenatalnej adopcji wyraźne zalety, widział też donioślejsze od 
zalet wady11. Mimo to wskazywał, w szczególnie wymownym czasie i miejscu12, 

9 Jeśli mnie pamięć nie myli, jest to dosłowne sformułowanie E. Fromma z O sztuce miło-
ści, będące jednoznacznym kryterium miłości.

10 Podobnie jak zaskoczyła ona mnie. Por. J. Mazurkiewicz, Przysposobienie dziecka poczę-
tego, „Tygodnik Powszechny” 1985, nr 9, s. 7.

11 Zob. Z. Ziembiński, Podłoże społeczne przysposobienia dziecka w Polsce Ludowej, War-
szawa 1956, s. 177.

12 Autor publikował to bowiem w Polsce Ludowej, w roku ostrych, ideologiczno-politycz-
nych, partyjno-rządowo-medialno-kościelnych dyskusji o aborcji, w tym samym, w którym 
uchwalono ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży. Trzeba przywołać tu i teraz, w 2014 r., 
ostatnie słowa zawarte w dwóch ostatnich akapitach czterostronicowego zakończenia tej mono-
grafii: „w walce z nieuzasadnionymi z lekarskiego punktu widzenia przerywaniami ciąży po-
winno się uświadamiać kobiety również co do przepisów prawa, które mogą tu mieć znaczenie. 
Odpowiednio opracowana kilkustronicowa ulotka-pouczenie, którą położna czy lekarz miałby 
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na rolę, jaką powinna odegrać adopcja w walce z tzw. przerywaniem ciąży. 
To oczywiste, że owa walka (określenie użyte przez Z. Ziembińskiego) musi roz-
począć się wówczas, gdy nie wiadomo, czy nasciturus przerodzi się w natus. 

W dziesięć lat później nader szeroko ukazał ów problem B. Walaszek, naj-
znakomitszy w Polsce znawca prawnych aspektów filiacji, prawie nieobecny we 
współczesnym piśmiennictwie dotyczącym tej i w ogóle prawnorodzinnej pro-
blematyki. Przedstawiony tam13 dobitny głos14 za takim przysposobieniem, autor 
ten poparł przede wszystkim argumentami uzasadniającymi w tamtych czasach 
prawie odosobniony u nas pogląd o potrzebie ochrony oraz o zdolności prawnej 
dziecka poczętego, w szczególności zaś wskazując pokrewieństwo założeń owej 
adopcji ze znanym polskiemu prawu uznaniem ojcostwa nasciturusa. 

Niestety, podobnie jak wcześniejsza wypowiedź Z. Ziembińskiego 
i ta nie spotkała się, jak dotąd, prawie z żadnym rozsądnym odzewem. Jedy-
nie wytykaną, a tylko rzekomą niezwykłość15 owej kwestii powiększać mógł  

obowiązek wręczać kobiecie, u której stwierdza ciążę, w przypadku gdy kobieta odnosi się do 
ciąży negatywnie, powinna zawierać między innymi informację o instytucji przysposabiania 
i o tym, że łatwo znajdą się ludzie, którzy chcieliby przysposobić z d r o w e  niemowlę. Im więcej 
społeczeństwo Polski Ludowej będzie wiedziało o instytucji przysposobienia, im lepiej zrozumie 
jej problemy społeczne, tym lepiej instytucja ta spełniać będzie swą ważną rolę w służbie dziec-
ka” (tamże, s. 197–198).

13 Zob. B. Walaszek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim pra-
wie międzynarodowym prywatnym i procesowym. Dokonanie i skutki, Warszawa 1966, s. 86–89 
i 172. Zob. też tenże, w: M. Sośniak, B. Walaszek, E. Wierzbowski, Międzynarodowe prawo 
rodzinne, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 297, nadto s. 298. Por. S. Szer, Recenzja pracy 
B. Walaszka pt. „Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzyna-
rodowym prywatnym i procesowym”, „Państwo i Prawo” 1967, z. 11, s. 815.

14 W zasadzie, choć nie tylko, de lege ferenda. Por. B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, Warszawa 1971, s. 189.

15 A. Stelmachowski, przecież oddany idei prawa do życia dziecka poczętego, pisał w re-
cenzji pracy B. Walaszka: „zastrzeżenia mogą budzić niektóre rozważania autora, a ściślej rzecz 
biorąc – dobór ich tematyki. I tak na przykład szerszy wywód poświecił autor rozważaniom na 
temat możliwości przysposobienia nasciturusa, dochodząc do wniosku, że wprawdzie ze wzglę-
du na przepis art. 120 k.r. i op. sąd nie może orzec adopcji dziecka przed jego urodzeniem, można 
wszakże już wtedy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Nie mam nic przeciwko tego rodzaju 
konkluzji, o ile mi jednak wiadomo, problem taki nigdy w przeszłości nie powstał i gotów je-
stem zaryzykować twierdzenie, że w praktyce w przyszłości nie powstanie” (A. Stelmachowski, 
Recenzja prac B. Walaszka pt. „Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim 
prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym. Dokonanie i skutki”; „Rozwiązanie przy-
sposobienia w polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w polskim prawie międzynaro-
dowym prywatnym i procesowym”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, z. 1, 
s. 277). Zob. także A. Szpunar, Recenzja pracy B. Walaszka pt. „Przysposobienie w polskim pra-
wie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym. Dokonanie 
i skutki”, „Nowe Prawo” 1967, nr 2, s. 270.
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jeszcze16 fakt, że samotną chyba17 ustawą przewidującą dopuszczalność adopcji 
in utero jest (a może był?) kodeks cywilny etiopski18. Mimo kilkakrotnych publi-
kacji moich oraz A. Ciska i J. Strzebinczyka, przez kilkadziesiąt lat trwa dalej to 
uporczywe, nienaturalne w nauce milczenie.

16 Zob. jednak całkowicie odmienną, moim zdaniem słuszną, opinię, jak zawsze rozważne-
go i mądrze spolegliwego, też dziś prawie doszczętnie zapomnianego, B. Dobrzańskiego, Recen-
zja pracy B. Walaszka pt. „Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie 
międzynarodowym prywatnym i procesowym”, „Palestra” 1966, nr 11, s. 64.

17 Por. B. Walaszek, Przysposobienie..., s. 86; tenże, w: M. Sośniak, B. Walaszek, E. Wierz-
bowski, Międzynarodowe prawo rodzinne..., s. 297, zob. też s. 298. Nadto zob. J. Wróblewski, 
Studia prawnicze w Etiopii, „Państwo i Prawo” 1968, z. 2, s. 287.

18 W art. 799 ust. 1 tego kodeksu stwierdza się, że: „dziecko zaledwie [jedynie] poczęte 
może być przysposobione”, w ust. 2 zaś, iż „takie przysposobienie może być zawsze jednostron-
nie unieważnione [odwołane?] na żądanie matki, zarówno przed, jak i w ciągu trzech miesięcy 
po urodzeniu dziecka” (Art. 799 – „Adoption of child merely conceived. (1) A child merely con-
ceived may be adopted. (2) The adoption may, in such case, be revoked unilaterally at the will of 
the mother, before or within three months following the birth of the child”). Zob. Civil Code of 
the Empire of Ethiopia. Proclamation no. 165 of 1960, „Negarit Gazeta. Gazette Extraordinary”, 
19th Year no. 2, Addis Abab, 5th May 1960, s. 133. Nie mam żadnych konkretnych przesłanek, by 
sądzić, iż kodeks ów, w szczególności jego art. 799, został od tego czasu zmieniony lub przestał 
obowiązywać. Są jednak pewne względy ogólne, związane z historią pocesarskiej Etiopii, które 
takiego przypuszczenia nie czynią całkowicie bezzasadnym (por. także W. Sokolewicz, Między-
narodowe spotkanie prawników polskiego pochodzenia. Warszawa, 11–17 VIII 1978, „Państwo 
i Prawo” 1979, z. 3, s. 165). Pragnę dodać, iż mimo kilkakrotnych próśb kierowanych w przedin-
ternetowych jeszcze czasach do rządowych i uniwersyteckich instytucji etiopskich, dopiero dzię-
ki życzliwości Yetayala Tsedala, pochodzącego z Addis Abeby i studiującego przed laty prawo na 
Uniwersytecie Wrocławskim, zawdzięczam oryginalne angielskojęzyczne wydanie tego kodeksu 
z 1960 r. Osobna kwestia, czy art. 799 tego kodeksu miał jakieś, co nadzwyczaj wątpliwe, etiop-
skie (amharskie?) korzenie, czy był, co wielce prawdopodobne, autorską propozycją R. Davida, 
eksperta-doradcy Cesarskiego Rządu Etiopii, który przygotował wstępny projekt tego kodeksu, 
poprawiony przez Komisję Kodyfikacyjną Etiopii oraz etiopski parlament, zob. M.J. Kindred, 
Basic problems of minors’ contractuel capacity – Reform in England, France, Ethiopia and the 
United States of America, w: Ius Privatum Gentium. Festschrift für Max Rheinstein, Tübingen b.r. 
wyd., Bd. II, s. 524, przyp. 3 oraz tamże powołane piśmiennictwo, także dotyczące źródeł tego 
kodeksu oraz jego regulacji z zakresu prawa rodzinnego. Z artykułu, do którego dotarłem dzięki 
wskazówce K. Bagan-Kurluty (Adopcja dzieci. Rozwiązania prawne w wybranych państwach, 
Białystok 2009, s. 55, przyp. 2), zdaje się bowiem wynikać, że również koncept adopcji prenatal-
nej w etiopskim kodeksie cywilnym nie wyrastał z prawa zwyczajowego Etiopii, był on bowiem 
w ogóle opracowany „na podstawie europejskich wzorów”. Warto dodać, że w praktyce przynaj-
mniej pierwszych dziesięciu lat jego obowiązywania, kodeksowe przepisy o adopcji znajdowały 
szczątkowe zastosowanie przy nielicznych adopcjach krajowych (zob. J.H. Beckstrom, Adoption 
in Ethiopia ten years after the Civil Code, „Journal of African Law” 1972, vol. 16, s. 145 i n., zob. 
też: www.africabib.org/rec.php?RID=189572914&DB=p (dostęp: 23.09.2014). Na marginesie: 
o zwyczajowych adopcjach w etiopskim regionie Oromia zob. K. McCreery Bunkers, Domestic 
adoption practices in Ethiopia: The example of the Oromia region, „Monthly Review” 2013, 
no. 170, http://assets.fiomedia.nl/files/2013_03_Review_ENG.pdf (dostęp: 23.09.2014).
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* * *

To oczywiste, prawie banalne stwierdzenie, iż nadrzędnym celem adopcji 
jest dobro przysposabianego. Jeżeli jednak zwracam w tym miejscu uwagę na tę 
niewątpliwą ratio legis instytucji przysposobienia, to nie chodzi mi o retoryczny 
ozdobnik. Sądzę bowiem, że dopuszczenie możliwości wszczęcia postępowania 
adopcyjnego przed narodzeniem dziecka mogłoby w sposób dosłownie najdalej 
idący zrealizować ów właśnie najdonioślejszy cel adopcji19.

Przede wszystkim z badań demograficznych jednoznacznie wynika, że 
od dawna stale powiększa się, już dzisiaj bardzo duża, liczba małżeństw nie-
płodnych20. Zdaniem A. Kalus21 problem niepłodności dotyczy w Polsce „około 
1 miliona par, tj. 20–25% małżeństw. Oznacza to, że co piąta para ma trudno-
ści z poczęciem”; przy tym zauważyć „można (...) bardzo widoczny wzrost nie-
płodności”. I choć, inaczej niż przed ćwierćwieczem, powiększyła się dziś także 
ilość małżeństw bezdzietnych z wyboru22, co w znacznym stopniu jest skutkiem 

19 Kwestia tylko, czy tego rodzaju troska o możliwą ochronę nasciturusa usprawiedliwia 
konstruowanie specjalnych instytucji prawnych. Uważam, że tak. Z zasady, że prawo jest quod 
plerumque fit nie wynika przecież kategorycznie przeciwwskazanie dla formułowania donio-
słych, choć być może początkowo sporadycznie wykorzystywanych, rozwiązań prawnych. Nawet 
więc gdyby – w co poważnie wątpię – wszczęcie postępowania adopcyjnego przed narodzeniem 
dziecka znajdowało tylko kuriozalne zastosowanie, to niechby wśród rozwiązań pod tym wzglę-
dem doń podobnych (których nie brakowało i nie brakuje) było najcenniejsze wśród „niepotrzeb-
nych” (por. np. art. 31 k.k. z 1969 r. i 111 k.k.w. z 1969 r.).

20 Por. np. Kobieta w Polsce, GUS, Warszawa 1985, s. 61 (por. niezbyt przekonywujący, na 
pewno niepełny, komentarz na s. XVI, wiersze 5–8 od góry; zob. też s. XIV–XV). W Roczniku 
Statystycznym z 2012 r., wśród współczynników reprodukcji ludności, odnalazłem jedynie wska-
zanie na urodzenia w miastach i wsiach, zob. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 
Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2012, Warszawa LXXII, s. 202, zob. też s. 186–
187. Zob. także A. Romaszkan, Godzą się na wszystko, „Polityka” 1985, nr 13, 1.11; R. Klimek, 
F. Palowski, Powstawanie człowieka, „Życie Literackie” 1987, nr 51–52, s. 1; M. Szamatowicz, 
w: Spełnione nadzieje, „Służba Zdrowia” 1988, nr 3, s. 1. Por. E. Vielrose, Bezdzietność w Polsce, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 4, s. 284–285.

21 Bezdzietność w małżeństwie, Opole 2002, s. 5, zob. też s. 19–21.
22 Zob. np. M. Stasińska, Bezdzietni z wyboru, http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-

-zdrowie/bezdzietni-z-wyboru/9qbtk (dostęp: 23.09.2014); K. Ślusarczyk, Rośnie liczba bez-
dzietnych Polek, http://dziecisawazne.pl/rosnie-liczba-bezdzietnych-polek (dostęp: 23.09.2014); 
A. Agnieszka Wirtwein-Przerwa, PAP, Coraz więcej bezdzietnych Polek, www.edziecko.pl/
rodzice/1,102740,12164592,Coraz_wiecej_bezdzietnych_Polek.html (dostęp: 23.09.2014); por. 
K. Slany, I. Szczepaniak, Fenomen dobrowolnej bezdzietności we współczesnych wysoko roz-
winiętych społeczeństwach, „Małżeństwo i Rodzina” 2003, nr 5, www.psychologia.edu.pl/
czytelnia/58-maestwo-i-rodzina/674-fenomen-dobrowolnej-bezdzietnosci-we-wspolczesnych-
wysoko-rozwinietych-spoleczenstwach.html (dostęp: 23.09.2014).
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przemian społecznych i nade wszystko przymusu wynikającego z ekonomicznej 
mizerii naszej ojczyzny na początku trzeciego tysiąclecia, to duża część, jeśli nie 
większość, małżeństw niepłodnych pragnie i decyduje się przysposobić23 małe, 
z reguły bardzo małe, dziecko24. Nie brakuje wśród nich i takich, które, kierując 
się dość czytelnymi intencjami, z myślą o zamierzonej adopcji pozorują przed 
nią ciążę, poród i połóg25. 

Jednocześnie wiadomo, że istnieje podlegająca pewnym fluktuacjom, ale 
jednak dysproporcja między dużo większą liczbą owych małżeństw a stosunko-
wo niewielką liczbą dzieci, które w tym okresie życia mogą być bez trudności 
przysposobione26. I dlatego w ośrodkach adopcyjnych na takie właśnie dzieci 
czekało się dawniej kilka lat, a i dzisiaj czekać na nie z reguły trzeba, niekiedy 

23 Zob. A. Kalus, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 191, gdzie została 
zamieszczona informacja, że duży „procent małżeństw bezdzietnych decyduje się na adopcję”. 

24 Zob. H. Millerówna-Csorbowa, In loco parentis, „Opiekun Społeczny” 1947, nr 3–4, 
s. 122–123; K. Strażycowa, Wybór dziecka, w: Rodziny zastępcze Łodzi, Łódź 1948, s. 56; 
Z. Ziembiński, Zadania i technika wywiadu środowiskowego w sprawach o przysposobienie, 
„Nowe Prawo” 1955, nr 5, s. 112; A. Stelmachowski, System pełnej czy niepełnej adopcji?, „Nowe 
Prawo” 1955, nr 11, s. 28; Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 93 i 103; A. Stelmachowski, 
Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1957, s. 112–113, 117–118 i 262–263; 
tenże, Mówi prawnik, w: I. Bielicka, A. Stelmachowski, E. Sztekiel, O przysposobieniu (adopcji) 
dziecka mówią: lekarz, działacz społeczny, prawnik, Warszawa 1966, s. 85 i 91; B. Walaszek, 
Przysposobienie..., s. 206; tenże, Przekształcenie przysposobienia niepełnego na przysposobienie 
pełne w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Studia Cywilistyczne” 1969, 
t. XIII–XIV, s. 406; M. Wawiłowa, Glosa do postanowienia SN z dn. 22.06.1972 r., III CRN 
133/72, OSPiKA 1973, poz. 123, s. 267; E. Holewińska-Łapińska, Glosa do orzeczenia SN z dn. 
21.02.1973 r., III CRN 332/72, „Nowe Prawo” 1974, nr 5, s. 676.

25 Zob. H. Millerówna-Csorbowa, In loco parentis.., s. 130; A. Majewska i H. Radlińska, 
Wnioski, w: Rodziny zastępcze..., s. 135; Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 176–177; J. Ko-
pera, Jak zostać ojcem?, „Nowe Prawo” 1961, nr 11, s. 1424; K. Bielawska-Jackowska, Nowe 
elementy przysposobienia w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, „Palestra” 1968, nr 4, s. 32; 
Odpowiedzialność za czyjeś życie. Rozmowa z dr Wandą Klominek, „Gazeta Sądowa” 1975, nr 10, 
s. 4; W. Szyszkowska-Klominek, Adopcja. A co potem? Warszawa 1976, s. 26–27 (tu informacja, 
że na 100 badanych przypadków pozorowanie ciąży pojawiło się w 18).

26 Zob. Z. Ziembiński, Podłoże sporów sądowych o alimentację dziecka pozamałżeńskiego, 
Warszawa 1954, s. 185, przyp. 41; tenże, Podłoże społeczne..., s. 56, 104 i 107; A. Stelmachowski, 
Przysposobienie..., s. 103; B. Dobrzański, Przysposobienie w projekcie Kodeksu cywilnego, „No-
we Prawo” 1960, nr 5, s. 640 i 654; E. Sztekiel, Mówi działacz społeczny, w: I. Bielicka, A. Stel-
machowski, E. Sztekiel, O przysposobieniu..., s. 51; B. Dobrzański, Glosa do orzeczenia SN z dn. 
3.03.1970 r., I CR 11/70, „Nowe Prawo” 1971, nr 10, s. 1547; A. Patulski, Adopcja a sieroctwo 
społeczne, „Gazeta Prawna” 1977, nr 24, s. 7; A. Stelmachowski, Ochrona młodzieży (aspekty 
cywilnoprawne), w: Przestępczość przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży. Materiały VI Wro-
cławskiego Sympozjum Kryminologicznego 18–19 październik 1979, Wrocław 1979, s. 35; Robie-
nie dzieci, „Polityka” 1984, nr 38, s. 11. Por. J. Starczewski, O nową instytucję prawa, „Opiekun 
Społeczny” 1947, nr 5–6, s. 235 i 238.
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długo. Przyczyny tego stanu są różne (trudności w nawiązaniu kontaktu z matką, 
która po porodzie pozostawiła dziecko w szpitalu27, wcale niesporadyczna opie-
szałość we wszczynaniu postępowania o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej, 
zdarzająca się powściągliwość sądu w orzekaniu takich pozbawień)28 i choć na-
leży je zwalczać29, są także ważkie powody, dla których nie wolno na tym po-
przestać. 

Równocześnie bowiem głównym motywem podejmowanych przez młode 
kobiety dramatycznych decyzji o tzw. przerywaniu ciąży jest obawa o los własny 
związany z trudnościami wynikającymi z narodzin z reguły pozamałżeńskiego 
dziecka, niekiedy chęć pozbycia się „kłopotu”, czasami absurdalnie pojmowana 
obawa o późniejszy los nienarodzonego jeszcze dziecka30. 

I właśnie te ostatnie obserwacje prowokują do pytania: czy owych specy-
ficznych, tak przeciwstawnych, a zarazem tak zbieżnych interesów tych wszyst-
kich osób: matki, dziecka i kandydatów na adoptujących, nie można by skon-
frontować? Inaczej mówiąc: czy choćby proponowana poniżej dopuszczalność 
wszczęcia postępowania adopcyjnego przed narodzeniem dziecka nie mogłaby 
stanowić pewnego antidotum na owo „przerywanie ciąży”, chroniąc relatywnie 
dużo mniejsze interesy tych „dużych” i te niewątpliwie największe tych „naj-
mniejszych”?

Istnieje przecież niemałe prawdopodobieństwo, że osoby pragnące przy-
sposobić nowo narodzone dziecko roztoczyłyby pieczę nad jego matką już 
w okresie ciąży, ta ostatnia zaś, mając poniekąd sformalizowaną wizję przy-
sposobienia noszonego in utero dziecka, łatwiej zrezygnowałaby z aborcji, 
godząc się ze swym niezamierzonym, prenatalnym (i w ostateczności tylko  
 

27 Zob. także Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 127.
28 Zob. A. Strzembosz, A. Żmudzki, Przyczyny wieloletniego przebywania wychowanków 

domów małego dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w świetle badań nad reali-
zacją zasady dobra dziecka w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej), Zeszyty Naukowe 
IBPS 1979, nr 11, s. 208 i n.

29 Zob. np. A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebinczyk, Dajmy szansę tym dzieciom..., „Ga-
zeta Prawna” 1988, nr 11, s. 9.

30 Por. także Z. Ziembiński, Podłoże sporów..., s. 79–82, 84–85 i 179; M. Wawiłowa, Jesz-
cze o pracy Z. Ziembińskiego „Podłoże sporów sądowych o alimentację dziecka pozamałżeń-
skiego”, „Państwo i Prawo” 1955, z. 10, s. 634; Krótko. Nieszczęśliwa Ewa z Tych, „Przyjaciółka” 
1987, nr 34, s. 12.
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kilkumiesięcznym) macierzyństwem31. Nie tylko na podstawie kilkuna-
stoletnich doświadczeń biura pomocy prawnej matce ciężarnej i samotnej, 
najbardziej zapracowanej agendy nieistniejącego już Terenowego Komite-
tu Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu, można zasadnie przypuszczać, że 
liczba przysposabiających zainteresowanych dopuszczalnością wszczęcia po-
stępowania przed narodzeniem byłaby niemała. Niewątpliwie mniejsza, lecz 
bynajmniej nie znikoma byłaby też liczba matek, które już dzisiaj byłyby 
gotowe wyrazić zgodę na wszczęcie postępowania o adopcje ich poczętych  

31 Idea „adopcji zamiast aborcji” jest tylko jednym z nowszych refleksów wielowiekowej 
troski okazywanej ciężarnym i rodzącym matkom, płynącej chyba nie tylko dzisiaj przede 
wszystkim z obawy rozlicznych zagrożeń życia nienarodzonego lub dopiero co narodzonego 
dziecka (zob. np. A. Słomczyński, Dom ks. Boduena 1939–1945, Warszawa 1975, s. 19, 24, 25, 
30, 31, 40, 212). Zob. Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 205; A. Stelmachowski, O właściwe 
środki prawne w zakresie realizacji polityki rodzinnej, „Państwo i Prawo” 1976, z. 8–9, s. 68; 
P. Kłosiewicz, Ku ochronie prawnej dziecka jeszcze nie urodzonego, „Chrześcijanin w Świecie” 
1980, nr 95–96, s. 56; nawet E. Zielińska, O potrzebie zmiany przepisów dotyczących przery-
wania ciąży, „Nowe Prawo” 1982, nr 5–6, s. 111; M. Sienkiewicz, W obronie ludzkiego życia. 
Rozmowa z M. Krajewskim, „Tygodnik Polski” 1983, nr 50, s. 3; Kronika religijna. Ze świa-
ta, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 8, s. 7; R. Blodgett, Co się stało rasie ludzkiej. Wywiad 
z E. Schaefferem, „Znaki Czasu” 1984, nr 5, s. 4; Chrystus krzyżowany. O swoich przeżyciach 
związanych z ratowaniem dzieci nienarodzonych w Kalkucie, opowiada dr R.S. Smith, „Gość 
Niedzielny” 1985, nr 34, s. 6. Nadto T. Wołynowicz, Rodzina i przyszłość z 4 lipca 1981, b.m. 
wyd., s. 82; J. Moskwa, Spotkanie w Laskach. Matka Teresa z Kalkuty w Polsce, „Tygodnik Po-
wszechny” 1983, nr 34, s. 2; K. Jackowski, Ubóstwo jest piękne, „Ład” 1983, nr 34, s. 2. Zob. 
także Adhortacja apostolska Familiaris consortio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, ka-
płanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym, Częstochowa 1982, pkt 41, 71 i 130; Karta praw rodziny, „Ład” 1984, nr 4, art. 4, 
pkt f, zd. 2, s. 2. Zob. też informację o czymś niezwykłym, odrażającym i kołtuńskim, o posta-
borcyjnej adopcji, zawartą w reportażu T. Robaka, I nic już o nich nie wiemy, „Odra” 1979, nr 4, 
s. 18 („Samotna, nie widzi perspektyw na małżeństwo, ale chciałaby mieć dziecko. Szansa adop-
cji słaba, zbyt wiele bezdzietnych małżeństw dających gwarancję stworzenia przyjętemu dziecku 
naturalnych warunków czeka w kolejce. Zaczęto jednak z nią rozmowy, siłą rzeczy na wszelkie 
tematy, także te intymne. I oto wyszło na jaw, że bardzo niedawno ta sama osoba, która chce 
adoptować dziecko, własnowolnie przerwała ciążę! – Jak to? – pyta zbaraniała ze zdziwienia pani 
Zenobia – to pozbyła się pani własnego dziecka, narażając zdrowie, a teraz robi pani starania, by 
przyjąć na wychowanie cudze?! Odpowiedź też była pełna zdumienia: – Oczywiście. Przecież 
to będzie zupełnie inna sytuacja. Czy pani nie wie, jak mnie przyjmą wśród moich znajomych, 
a jak by mnie przyjęli wtedy? No tak. Zjawi się w aureoli pełnej poświęcenia samarytanki. Cóż 
za gest, przyjąć cudze dziecko do domu! A wychować własne, w sytuacji, gdy jak to się mówi, 
„chłop od niej uciekł” – tylko wstyd. Jest to właściwie coś gorszego niż przypadek z ciążą u pani 
Dulskiej”), zob. także s. 21 oraz histeryczną polemikę z postulatem „adopcja zamiast aborcji”, 
będącą owocem całkowitego niezrozumienia tej idei, zafałszowania, a nawet odwrócenia, do-
kładnie à rebours tego, czym jest dobro poczętego dziecka: K. Dębek, Trzymamy czy usuwamy?, 
„Sprawy i Ludzie” 1983, nr 49, s. 6; podobne, oczywiście cudze głosy przytacza W. Fijałkowski, 
Dar rodzenia, Warszawa 1983, s. 91–93.
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dzieci32. Nietrudno zauważyć, że taka dopuszczalność byłaby próbą norma-
tywnego przeciwdziałania dramatycznemu zjawisku aborcji, które bez wzglę-
du na optykę światopoglądową musi być uważane za złe (choćby to miało być 
tzw. mniejsze zło) we wszystkich wymiarach: najdonioślejszym – moralnym, 
ale także zdrowotnym, psychicznym, społecznym.

Wartość rozważanego tu postulatu de lege ferenda nie ogranicza się do 
– niewątpliwie bezcennej – troski o przeżycie nasciturusa33. Wspomniałem 
bowiem, że przecież tego rodzaju rozwiązanie zachęcałoby też, może nawet 
skłaniało, przysposabiających do roztoczenia (na pewno szczególnej, lecz bynaj-
mniej niewyimaginowanej) pieczy nad przysposabianym dzieckiem już w okre-
sie jego życia prenatalnego. A nie wymaga nadmiaru wyobraźni to, by potrze-
bę takiej pieczy zauważyć już – czy nawet przede wszystkim – wówczas. I to 

32 Warto tu zacytować obserwację, będąca zresztą źródłem wprowadzenia ówczesnego 
art. 120 k.r.o., zawartą w sprawozdaniu z posiedzeń sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwo-
ści w dniach 3 i 7 lutego 1964 r.: „przedstawiciel Komisji Zdrowia wskazał, że zachodzą liczne 
przypadki udzielania zgody rodziców na adopcję jeszcze przed urodzeniem, bądź bezpośred-
nio po porodzie” (Informacja o pracach Sejmu i jego organów – luty 1964 rok, Biuro Sejmu 
– Wydział Prasowy, marzec 1964, rok VII, nr 3/51, cz. I: Kronika, s. 27). Zob. J. Kiepurska-
-Zdzienicka, Charakterystyka matek oddających dzieci do adopcji, „Problemy Rodziny” 1967, 
nr 6, s. 9 („Podjęcie decyzji oddania dziecka do adopcji nastąpiło u 82 matek [na 102] w czasie 
ciąży lub tuż po porodzie”); Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 97 i 105–106; E. Sztekiel, 
Mówi działacz społeczny..., s. 47; A. Patulski, Przysposobienie anonimowe w świetle badań 
aktowych, Warszawa 1978, s. 123; T. Robak, I nic już o nich nie wiemy..., s. 20; Irena, w: Rady 
prawnika. Przysposobienie, „Przyjaciółka” 1987, nr 34, s. 12; nadto R. Rymaszewski, Handel 
dziećmi, straszliwszy od horroru, „Gazeta Prawna” 1988, nr 4, s. 7. Zob. też uzasadnienie po-
stanowienia SN z dn. 20.11.1974 r., III CRN 355/74, OSPiKA 1975, poz. 179; W. Fijałkowski, 
Dar rodzenia..., s. 30.

33 Można zasadnie przypuszczać, że jego uwzględnienie odegrałoby też znaczącą rolę 
w zapobieganiu porzuceniom nowo narodzonych dzieci, nie pozostałoby zapewne bez wpływu 
i na zdarzające się poporodowe dzieciobójstwa (por. B. Walaszek, Przysposobienie..., s. 172). Zob. 
też T. Hanausek, Z problematyki dzieciobójstwa, „Państwo i Prawo” 1962, z. 4, s. 684; orzeczenie 
SN z dn. 14.10.1960 r., III K 787/60, „Państwo i Prawo” 1962, z. 7, s. 199 i n. wraz z glosą T. Ha-
nauska, tamże, s. 200 i n.; M. Tarnawski, Dzieciobójstwo w polskim Kodeksie karnym, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1972, z. 4, s. 43 i n. oraz powołana tam literatura; 
orzeczenie SN z dn. 11.06.1974 r., IV KR 89/74, OSPiKA 1975, poz. 148 wraz z glosą K. Daszkie-
wicz, tamże, s. 277–278; K. Daszkiewicz, Zabójstwo dziecka w okresie porodu, „Nowe Prawo” 
1976, nr 9, s. 1225–1228; J. Majer, Wykorzystać wszystkie możliwości. Wywiad z dr M. Łopatko-
wą, „Gazeta Prawna” 1980, nr 9, s. 4; M. Dzięcielski, Wpływ przebiegu porodu jako ustawowe 
znamię dzieciobójstwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, z. 2, s. 90 i n.; 
E. O., Dziecko na umowę, „Sprawy i Ludzie” 1983, nr 49, s. 15. Por. uwagi J. Gwiazdomorskiego, 
Dochodzenie i zaprzeczenie macierzyństwa, „Studia Cywilistyczne” 1974, t. XXIV, s. 4, bardzo 
dlań charakterystyczne, zadziwiające w kontekście religijnego światopoglądu tego wybitnego 
autora.
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w sytuacji, gdy ciężarna matka przysposabianego będzie z reguły młodą34, nie-
kiedy bardzo młodą, kobietą niezamężną35, jej dziecko zawsze będzie dzieckiem 
„niechcianym”, a sytuacja życiowa ich obojga chyba nigdy nie będzie odpo-
wiadać ich potrzebom36. Dotyczy to nie tylko mniej lub bardziej dramatycznej 
sytuacji mieszkaniowej części ciężarnych matek pozamałżeńskich37, ale też ich 
sytuacji ekonomicznej wynikającej z braku jakichkolwiek szans na uzyskanie 
w tym okresie pracy38. 

Nie sposób bagatelizować tych oraz podobnych obserwacji pamiętając 
i o tym, co współczesna medycyna i psychologia prenatalna mówią o wpływie 
okresu życia płodowego na konstytucję fizyczną oraz psychiczną dziecka tym-
czasem tylko poczętego39. Jest to więc niewątpliwie okres, w którym potrzeba 
rzetelnej troski o jego zdrowie jest tak samo, a może nawet bardziej aktualna niż 
kiedykolwiek później. 

34 Zob. także Z. Ziembiński, Podłoże sporów..., s. 35–36.
35 Zob. A. Dokowska, Przysposobienie a życie, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 

1947, nr 7, s. 34–35; Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 185, przyp. 39; tenże, Podłoże spo-
łeczne..., s. 91–92 i 169; E. Sztekiel, Mówi działacz społeczny.., s. 47 i 52; A. Stelmachowski, 
Mówi prawnik..., s. 85; A. Patulski, Przysposobienie anonimowe..., s. 117–118. Zob. także A. Stel-
machowski, Przysposobienie..., s. 61. 

36 Zob. E. Manteuffel, Walka z podrzucaniem dzieci, „Opiekun Społeczny” 1937, nr 15, 
s. 24 i 27; M. Orzęcki, Rodzina dziecka nieślubnego, „Opiekun Społeczny” 1937, nr 15, s. 37; 
Z. Ziembiński, Podłoże sporów..., s. 194–196; W. Szyszkowska-Klominek, Adopcja..., s. 13; 
J. Majer, Wykorzystać wszystkie możliwości..., s. 11; A Patulski, Przysposobienie anonimowe..., 
s. 112 i 121–123; T. Robak, I nic już o nich nie wiemy..., s. 17–18; Barbara M., Spójrzmy prawdzie 
w oczy!, „Gość Niedzielny” 1984, nr 6, s. 7; E. Szopa, Uchronić największy skarb, „Katolik” 1984, 
nr 6, s. 7.

37 Zob. J. Mazurkiewicz, Brzemienna matka szuka mieszkania, „Ład” 1988, nr 8, s. 1 i 8.
38 Zob. J. Mazurkiewicz, Brzemienna matka szuka pracy, „Ład” 1987, nr 21, s. 10–11.
39 Por. M. Alterman, J. Kubicki, Przebieg ciąży i porodu u kobiet stanu wolnego,  

„Ginekologia Polska” 1967, nr 2, s. 133 i n.; K. Bieńkiewicz, A. Komorowska, Kobieta nieza-
mężna i jej dziecko, „Ginekologia Polska” 1972, nr 1, s. 110–111; W. Fijałkowski, Sprawozda-
nie z V Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego zajmującego się psychologią 
okresu prenatalnego (Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale Psychologie – ISPP), 
które odbyło się w Salzburgu w dniach 28 III–1 IV 1978 r., „Ginekologia Polska” 1978, nr 9, 
s. 831; R. Osuch-Jaczewska, J. Tomala, Wpływ pracy zawodowej kobiet na przebieg ciąży i po-
rodu oraz na stan, dojrzałość, dystrofię i umieralność noworodków, „Ginekologia Polska” 1979, 
nr 2, s. 135 i 141; W. Fijałkowski, VI Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego 
zajmującego się psychologią prenatalną (Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale 
Psychologie – ISPP), Bazylea, 2–6 IX 1979 r., „Ginekologia Polska” 1980, nr 3, s. 269 i n.;  
M. Motyka, Ż. Golańska, Psychologiczna charakterystyka kobiet leczonych z powodu zaburzeń 
płodności na podstawie badań kwestionariuszem MPI Eysencka, „Ginekologia Polska” 1981, 
nr 1, s. 51 i n.
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Oto normatywna postać40 uzasadnionego powyżej postulatu de lege feren-
da41 polegająca na dodaniu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 1181 oraz 
zmiany art. 1192 k.r.o., co uzasadniam poniżej.

Art. 1181. Postępowanie o przysposobienie może się toczyć przed uro-
dzeniem się dziecka, jeżeli wyrażają na to zgodę jego rodzice.

Art. 1192 § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę 
na przysposobienie dziecka dopiero po jego urodzeniu. 

§ 2. Jeżeli zgoda przewidziana w § 1 została wyrażona w ciągu sześciu 
tygodni od urodzenia się dziecka, orzeczenie o przysposobieniu nie może 
zapaść wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od wyrażenia zgody. 

§ 3. Jeśli rodzice wyrazili zgodę przewidzianą w § 1 w ciągu sześciu 
tygodni od urodzenia się dziecka, mogą ją odwołać w ciągu sześciu tygodni 
od chwili jej wyrażenia42.

Jak widać, sformułowane propozycje nie wyłączają ochrony praw matki 
i ojca zarówno przed narodzeniem, jak i po urodzeniu dziecka. Wręcz odwrot-
nie: przeciwdziałają jakimkolwiek krokom podejmowanym przez kogokolwiek 

40 Jest ona owocem wspólnej pracy A. Ciska, J. Strzebinczyka i mojej, podjętej na forum 
Komisji Projektów Legislacyjnych TKOPD we Wrocławiu. Zob. tychże, O rozszerzenie ochrony 
prawnej kobiety ciężarnej i dziecka poczętego, „Ład” 1987, nr 14, s. 3 i 15 oraz O rozszerzenie 
ochrony dóbr osobistych dziecka i macierzyństwa prenatalnego, „Nowe Prawo” 1988, nr 10–
12, s. 82–83. Zob. też moje wcześniejsze opracowania: Przysposobienie..., s. 7; Cywilnoprawna 
ochrona dziecka poczętego, „Chrześcijanin w Świecie” 1986, nr 155–156, s. 104–105; Stare oraz 
nowe propozycje rozszerzenia prawnej ochrony kobiety ciężarnej i dziecka poczętego, „Z Pomo-
cą Rodzinie” 1986, nr 4–5, s. 24–26; Zadania stojące przed polskim prawem w świetle „Karty 
praw rodziny”, w: Jan Paweł II, „Familiaris consortio”. Tekst i komentarze, Lublin 1987, s. 266 
oraz tamże głos w dyskusji, s. 314; Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, w: W imieniu 
dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski i J. Gula, Rzym–Lublin 1988, s. 93–94 oraz to samo: Cy-
wilnoprawna ochrona dziecka poczętego, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski 
i J. Gula, Rzym–Lublin 1991, s. 94. 

41 Inna sprawa, czy de lege lata polski sąd mógłby orzec adopcję prenatalną wówczas, 
gdyby prawo wskazane w art. 57 ust. 1 p.p.m. możliwość taką przewidywało? Sądzę, że tak, gdyż 
nie zawsze przeszkodą byłby tu wymóg przewidziany w art. 58 p.p.m. w zw. z art. 1192 k.r.o. 
(zob. B. Walaszek Przysposobienie..., s. 86 i 88–89). Inaczej sądził H. Trammer, Recenzja pracy 
B. Walaszka i M. Sośniaka pt. „Zarys prawa międzynarodowego prywatnego”, „Nowe Prawo” 
1970, nr 2, s. 248. Daleko idącą przesadą byłoby kwestionowanie dopuszczalności orzeczenia 
takiej adopcji ze względu na art. 7 p.p.m. Por. W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, 
Warszawa 1979, s. 177–178; postanowienie SN z dn. 2.06.1980 r., I CR 124/80, OSPiKA 1981, 
poz. 103 wraz z glosą K. Potrzobowskiego, tamże, s. 267–268 oraz B. Gneli, OSPiKA 1982, 
poz. 212, s. 457 i 460.

42 Stosowna zmiana powinna również nastąpić w Kodeksie postępowania cywilnego, w je-
go art. 589 § 1 należałoby skreślić zdanie drugie w jego dotychczasowym brzmieniu oraz dodać 
nowe zdanie drugie w brzmieniu następującym: „Jej odwołanie może nastąpić tylko przed sądem 
opiekuńczym, przed którym zgoda ta została wyrażona”.
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wbrew woli rodziców dziecka poczętego43. Postępowanie prenatalne jest możli-
we tylko za ich zgodą, zgoda na przysposobienie może zaś być wyrażona jedynie 
zgodnie z art. 1192 § 1 k.r.o.

Kilka jest powodów, dla których zgoda na samą adopcję może być wyrażo-
na dopiero po narodzeniu dziecka44. Wzgląd na doniosłe wartości etyczne, psy-
chiczne i społeczne przemawia przeciw podejmowaniu z a s a d n i c z e j  decyzji 
o zgodzie na adopcję, czyli w istocie o pozostawieniu (oddaniu) własnego dziec-
ka jeszcze przed jego urodzeniem. Taka rozstrzygająca decyzja (inaczej aniżeli 
zgoda na wszczęcie postępowania, co samej adopcji nie umożliwia) nie powinna 
zapadać w trakcie ciąży także dlatego, by decyzja ta była pokłosiem i tego, co 
dla organizmu oraz psychiki kobiety niesie ze sobą poród. Na wszelki wypadek 
dodam: pokłosiem tego, co jest w darze rodzenia dobre, czyli – wbrew pozorom 
i rozpowszechnianym przez lata poglądom – prawie wszystkiego, co w nim jest, 
nawet bólu, wtedy, gdy towarzyszy mu świadomość, że jest on nieuchronnym 
udziałem narodzin własnego dziecka i współtowarzyszy jego bólowi, tego, kto 

43 Łatwo chyba zauważyć, że w rozważaniach dotyczących adopcji nasciturusa zakładam 
istnienie prawnego stosunku pokrewieństwa także między ciężarną matką i jej jeszcze niena-
rodzonym dzieckiem. Dodać można, że jest to pogląd, który przed laty irytował i prawników, 
i laików. Pierwszych dlatego, że się z nim prawie nigdy nie zgadzali. Drugich, bo uważają go za 
oczywisty. Sam, jak widać, reprezentuję pogląd tych drugich. Gdzie indziej udowodniłem już, że 
pierwsi – nie po raz pierwszy zresztą – postrzegają niektóre zjawiska nieco opacznie (Ochrona 
dziecka poczętego w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985, s. 5 i n.). 

44 Zob. B. Dobrzański, Jakie zmiany wprowadzi Kodeks rodzinny i opiekuńczy?, „Palestra” 
1964, nr 6, s. 19; S. Piotrowska, Przysposobienie w nowym Kodeksie rodzinnym, „Prawo i Życie” 
1964, nr 13, s. 7; A. Zieliński, O nowym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Warszawa 1965, 
s. 78; B. Dobrzański, Przysposobienie, Katowice 1965/1966, z. 40, wyd. Centralnego Zaocznego 
Studium Nowego Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego, s. 13 i 15; B. Walaszek, Przy-
sposobienie..., s. 87, 171–172, 178, por. s. 15, przyp. 10, s. 180–181; A. Stelmachowski, Mówi praw-
nik..., s. 85; tenże, L’adoption, b. m. i r. wyd., wyd. Société de Législation Comparée. Sixièmes 
Journées Juridiques franco-polonaises (Varsovie–Wroclaw, 16–22.05.1966), s. 7; K. Bielawska-
-Jackowska, Nowe elementy przysposobienia..., s. 33; S. Szer, Prawo rodzinne w zarysie, War-
szawa 1969, s. 219; uzasadnienie orzeczenia SN z dn. 17.11.1969 r., II CR 465/69, OSPiKA 1971, 
poz. 117, s. 255; W. Stojanowska, Przysposobienie, „Prawo i Życie” 1976, nr 37, s. 5. Nadto J. R., 
Nowe przepisy o adopcji w NRF, „Palestra” 1962, nr 6, s. 83–84; J. Ciszewski, Nowe prawo 
adopcyjne w Republice Federalnej Niemiec, „Palestra” 1978, nr 2, s. 36 i 39; K. Potrzobowski, 
Adopcja w ustawodawstwie szwedzkim, „Nowe Prawo” 1980, nr 5, s. 95. Dodam jeszcze w tym 
miejscu niezbyt oryginalną wypowiedź A. Zielińskiego: „nie jest dopuszczalne przysposobienie 
dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego. Wynika to z generalnej zasady polskiego prawa, 
że – jeżeli ustawa inaczej nie stanowi – nasciturus nie jest podmiotem prawa (art. 8 k.c.), a do-
datkowo także z art. 120 k.r.o.” (Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 
1975, s. 238). Zauważę też, iż czytelna ratio legis art. 1192 k.r.o. w pełni usprawiedliwia opinię, że 
wówczas, gdy zgoda rodziców na adopcję jest w ogóle zbyteczna, także de lege lata można orzec 
przysposobienie nawet natychmiast po urodzeniu. 
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się rodzi, kogo ten ból nie boli mniej i dla kogo jest on bez wątpienia zaskocze-
niem (choć nie jestem pewien czy ma rację Poetka, że „rodzimy się bez wprawy”, 
jeśli mimo rozdzierającego własnego krzyku, rodzimy się zazwyczaj nadzwy-
czaj roztropnie, zręcznie, przemyślnie). 

To proponowane rozwiązanie jest także wyrazem nadrzędnej troski, aby 
– o ile są na to szanse – matka nasciturusa pozostała jednak na zawsze matką 
natusa45. 

Jak widać, towarzyszy mi przekonanie o zaletach dopuszczalności wszczę-
cia postępowania adopcyjnego przed narodzeniem dziecka oraz wadach możliwo-
ści orzeczenia adopcji in utero. Co prawda zadośćuczynić owym przekonaniom 
można byłoby i w inny sposób (nawet przyjmując dopuszczalność wyrażenia 
zgody na adopcję przed narodzeniem), lecz przedstawiona propozycja, uwzględ-
niając wspomniane zalety, unika tamtych wad i stąd też jest taka, jaka jest.

Przeciwdziała ona również pochopnym, nie do końca przemyślanym decy-
zjom o pozostawieniu (oddaniu) własnego dziecka. I dlatego umożliwia – w roz-
sądnym okresie – zmianę tej, wszak dramatycznej, decyzji46. 

Inna sprawa, że unormowanie zawarte w obecnym art. 1192 k.r.o. (poprzed-
nio oznaczonym jako art. 120 k.r.o.) miało i ma prawo budzić zasadnicze, czy-
li fundamentalne, oraz zarazem praktyczne wątpliwości47. Dopuszcza bowiem 

45 Na marginesie: taką samą troskę zawiera wymowna wypowiedź M. Łopatkowej, doty-
cząca losu ciężarnej i młodej matki przebywającej w hotelu robotniczym, domu dziecka itp.: „jak 
dotąd w tych placówkach nie ma miejsca dla przyszłej matki, która chce wychowywać swoje 
dziecko. W tej najtrudniejszej sytuacji życiowej ciężarnej dziewczyny stosuje się aktualnie trzy 
wyjścia: przerwanie ciąży, usunięcie z placówki, oddanie dziecka do DMDz. Wszystkie trzy 
wyjścia są antywychowawcze” (Samotność dziecka, Warszawa 1983, s. 167). Zob. też M. Roba-
kiewiczowa, Pomoc matce nieślubnej i opuszczonej, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 6, s. 36.

46 Doświadczenia biura pomocy prawnej matce ciężarnej i samotnej TKOPD we Wrocła-
wiu pozwalały przypuszczać, że takie odwołania nie zdarzałyby się często. Słyszałem jednak 
o odmiennych doświadczeniach członków ruchu Gaudium Vitae. Zob. też J. Starczewski, Handel 
niemowlętami wczoraj i dziś, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1948, nr 4, s. 32; Z. Ziem-
biński, Podłoże sporów..., s. 189, por. jednak s. 93. Por. nadto K. Potrzobowski, Adopcja w usta-
wodawstwie francuskim, „Nowe Prawo” 1977, nr 9, s. 1262.

47 Dlatego nie sposób zgodzić się ze stanowczą opinią Z. Radwańskiego, iż także ówcze-
sny art. 120 k.r.o. uzasadnia poprawnościowy pogląd, jakoby „zdecydowanie interesom dziecka 
podporządkowana została w prawie polskim instytucja przysposobienia (art. 114–127)” (Pojęcie 
i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Studia Cywilistyczne” 
1981, t. XXXI, s. 7). Por. nadto A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebinczyk, O pełną ochronę 
interesów dziecka. Pod rozwagę legislatora, „Gazeta Prawna” 1988, nr 3, s. 7. Właściwa była-
by tu raczej ogólna, mądra i wyjątkowa, chyba jedyna w naszym piśmiennictwie adopcyjnym 
uwaga rozważnego (oraz powściągliwego nawet w pisaniu) A. Woltera: „przysposobienie jest 
instytucją społecznie tak doniosłą i pożyteczną, że zbytnia sztywność jakichkolwiek rozwiązań 
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możliwość wyrażenia zgody na adopcję dopiero po upływie sześciu tygodni od 
urodzenia dziecka48. A część matek pozamałżeńskich, pozostawiwszy w szpi-
talach swoje nowonarodzone dzieci49, po prostu przepada. Niektóre, wiem to 
z praktyki, starają się, niekiedy skutecznie, zatrzeć za sobą jakikolwiek ślad 
(np. nie przedstawiają dowodu osobistego ani paszportu, mówiąc, że został im 
ukradziony, zgubiony). Adoptowanie tych dzieci jest praktycznie możliwe do-
piero po wielu miesiącach i pokonaniu niemałych trudności, o czym już wspo-
mniałem. 

Zalet przedstawionej propozycji jest więcej. I tak prawie całe postępowanie 
dowodowe, dotyczące przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, przysposabiają-
cych, w sprawach adopcyjnych nierzadko długotrwałe50, będzie mogło być prze-
prowadzone jeszcze przed narodzeniem dziecka51. To zaś zasadniczo skróci czas 
jego trwania po narodzeniu. I choć będzie to wymagało sięgnięcia po instrumen-
tarium zawarte w art. 1201 k.r.o., proponowane tu rozwiązanie ułatwi też, by już 
przez najwcześniejszy, pourodzeniowy, tak dla dziecka ważny okres przebywało 

może prowadzić do ograniczenia sfery jej działania ze szkodą dla dobra dziecka, które zawsze 
i wszędzie powinno mieć znaczenie decydujące” (Kierunki zmian polskiego prawa rodzinnego, 
„Państwo i Prawo” 1958, z. 8–9, s. 288). Sztywność formuły dawnego art. 120 k.r.o. i jego obec-
nego odpowiednika warto porównać choćby z art. 4 zd. 2 k.r.o. Zob. przekonywujące zarzuty pod 
adresem art. 120 k.r.o. sformułowane przez Z. Ziembińskiego, Prawo rodzinne Polski Ludowej 
po dwudziestu latach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1964, z. 4, s. 89; tamże, 
przyp. 15. Por. B. Walaszek, Przysposobienie..., s. 128 i 172; A. Małachowski, Szybciej, dziecko 
czeka, „Ład” 1984, nr 6, s. 3. Zob. nadto uzasadnienie orzeczenia SN z dn. 2.06.1966 r., II CR 
167/66, OSNCP 1967, poz. 55.

48 Andrzej Stelmachowski zauważa wszakże, iż „samo wszczęcie postępowania o przy-
sposobienie może nastąpić przed upływem miesiąca. Sąd jednak nie może odebrać od rodziców 
oświadczenia o zgodzie na przysposobienie przed upływem miesiąca od chwili urodzenia się 
dziecka. Dotyczy to również tzw. zgody blankietowej, o której mowa w art. 118 § 2” (A. Stel-
machowski, w: Kodeks rodzinny i opiekunczy – komentarz, red. B. Dobrzański i J. Ignatowicz, 
Warszawa 1975, s. 723). À propos, w podobny sposób, już de lege lata, można chyba wszcząć 
postępowanie o adopcję przed narodzeniem dziecka (zob. B. Walaszek, Przysposobienie..., 
s. 127–128). Dalej A. Stelmachowski słusznie dodaje: „przepis art. 120 dotyczy wyłącznie zgody 
rodziców jako ich prawa osobistego. Nie ma on natomiast zastosowania, nawet w drodze analogii, 
do zgody wyrażonej przez opiekuna”. 

49 Zob. też I. Bielicka, Mówi lekarz, w: I. Bielicka, A. Stelmachowski, E. Sztekiel, O przy-
sposobieniu..., s. 33; uzasadnienie orzeczenia SN z dn. 5.06.1968 r., II CR 164/68, OSPiKA 1971, 
poz. 137, s. 309–310; A. Patulski, Przysposobienie anonimowe..., s. 85 i 120–123; B. Kawecka, 
Przechytrzyć los, „Ład” 1983, nr 9, s. 3; A. Małachowski, Szybciej, dziecko czeka..., s. 3. Zob. nad-
to uzasadnienie postanowienia SN z dn. 18.01.1954 r., L. C. 1538/53, „Nowe Prawo” 1954, nr 5–6, 
s. 187; J. Konieczna, Staramy się raczej zniechęcać, „Prawo i Życie” 1987, nr 47, s. 6.

50 Zob. Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 150.
51 Por. B. Walaszek, Przysposobienie..., s. 128.
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ono (gdy tylko jego matka wyrazi i nie odwoła swojej zgody) z przysposabiają-
cymi52, w ich rodzinnym domu, nie zaś, jak to nierzadko działo się wcześniej, 
w szpitalu lub domu małego dziecka53. 

52 Zob. I. Bielicka, Mówi lekarz.., s. 42–44; H. Filipczuk, Kontakt z matką – jedną z najważ-
niejszych potrzeb psychicznych dziecka, „Chrześcijanin w Świecie” 1980, nr 89, s. 53 i n. Por. wy-
raźne postulaty zmierzające do zabierania nowo narodzonych dzieci przez rodziny preadopcyjne 
wprost ze szpitali, zawarte w wypowiedziach przytoczonych przez M. Łopatkową, Samotność 
dziecka..., s. 143–144, zob. też s. 111, 238 oraz A. Małachowskiego, Szybciej, dziecko czeka..., 
s. 3. Zob. nadto A. Stelmachowski, Przysposobienie..., s. 132; B. Walaszek, Przysposobienie..., 
s. 42, przyp. 1; I. Bielicka, Mówi lekarz..., s. 6, 28 i 42–45; E. Sztekiel, Mówi działacz społecz-
ny..., s. 62–65; W. Szyszkowska-Klominek, Adopcja..., s. 19–20, 23 i 32; M. Safjan, Podstawowe 
kierunki rozwoju opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, „Państwo i Prawo” 1980, z. 1, 
s. 91, przyp. 33; M. Gilewicz, Przysposobienie całkowite w polskim prawie rodzinnym, „Studia 
Cywilistyczne” 1981, t. XXXI, s. 159; A. Strzembosz, System sądowych środków ochrony dzieci 
i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym, Lublin 1985, s. 271 i 273; I. Kaltenbergh, Ludzie 
na sztuki, „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 15, s. 7. Por. jednak Z. Ziembiński, Podłoże społecz-
ne..., s. 168; I. Bielicka, Mówi lekarz..., s. 36 i 40; E. Sztekiel, Mówi działacz społeczny..., s. 67; 
Lekarz – i w b, O adopcji, „Kobieta i Życie” 1978, nr 6, s. 21. 

53 Opracowany w kilku zróżnicowanych wersjach projekt, wcześniej zaś jego zarys, był 
przedstawiany i oceniany na forum m.in. Koła Naukowego Prawników UAM, wszechnicy oraz 
na sesji Wrocławskie projekty reformy prawa rodzinnego zorganizowanej 30 maja 1987 r. przez 
wrocławski TKOPD, na posiedzeniach Zarządu Krajowego KOPD, zespołu naukowego w Insty-
tucie Prawa Cywilnego UWr., sekcji psychologii prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego, konwersatorium Instytutu Jana Pawła II KUL i podczas sesji Prawo do życia, miłości, 
godności... zorganizowanej 13 stycznia 1988 r. przez Koło Naukowe Prawników KUL. Tylko 
z opinii sformułowanych pisemnie odnotowuję tutaj pełną aprobatę W. Fijałkowskiego oraz 
w uchwale ZK KOPD. Natomiast A. Strzembosz wyraził obawę, że proponowane rozwiązanie 
zachęci do różnorakich form handlu dziećmi (nawet zachodzenia w ciążę z pobudek merkan-
tylnych) i uczyni niepopularną bezinteresowną zgodę na adopcję, „stworzy ogromne pole do 
szantażu”, rolę „sądu czy instytucji kwalifikujących kandydatów do adopcji” sprowadzi do zera, 
będzie przeciwne interesom przysposabiających, którzy „optują za tajemnicą adopcji”. Dezapro-
batę dla naszego projektu wyraził również TKOPD w Stargardzie Szczecińskim. W jej uzasad-
nieniu podkreślono: brak ochrony przysposabiających w wypadku odwołania zgody przez matkę, 
prowokowanie przymusu psychicznego zrzeczenia się poczętego dziecka oraz jego prenatalnego 
odrzucenia i sieroctwa, możliwości szantażu, wątpliwości co do nadziei zmniejszenia aborcji 
(„faktem bardziej wstydliwym jest bowiem w naszym społeczeństwie nieślubna ciąża i pozo-
stawienie dziecka niż urodzenie i wychowywanie nieślubnego potomstwa”). Większości tych 
obaw nie podzielam, zresztą prawie każde z przytoczonych tu zagrożeń w nie mniejszym stopniu 
dotyczyć może adopcji postnatalnej. Projekt nasz został również przesłany sędziom rodzinnym 
okręgu wrocławskiego. Wiele z nadesłanych przez nich opinii było zdecydowanie krytycz-
nych. Wynikałoby z tego, że niewiele zmieniły się owe poglądy od czasu ankiety sędziowskiej 
przeprowadzonej przez Z. Ziembińskiego (Podłoże społeczne..., s. 177). Pragnę dodać, że opi-
nie te zawdzięczamy życzliwości ówczesnego wiceprezesa SW we Wrocławiu J. Cagary, który 
zresztą uczestniczył i we wspomnianej ankiecie przed ponad trzydziestu laty. I tak sędziowie 
ze Strzelina uznali, że wprowadzenie takiego przepisu nie jest celowe, jego uzasadnienie „nie 
jest przekonywające i wielce wątpliwe wydaje się, by przepis ten mógł wpłynąć na ograniczenie 
liczby zabiegów przerywania ciąży. Wpłynąłby natomiast niewątpliwie na znaczną przewlekłość 
postępowania w tych sprawach”. Podobnie sędziowie ze Środy Śląskiej uznali nasz projekt za 
niezasadny, podkreślając, że intencją krytykowanego przez nas ówczesnego art. 120 k.r.o. „jest 
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Z tych powodów uważam, że zalety proponowanego rozwiązania są oczy-
wiste, dla dziecka zaś ratowanego także przed tzw. chorobą sierocą54, chorobą 
nierzadko bardzo ciężką i długotrwałą, byłby to najczęściej ratunek jedyny55. 

* * *

Są ważne i szerzej uzasadnione powody, abym na marginesie wspomniał 
osobiste doświadczenie związane z wydłużeniem terminu, o którym kiedyś była 

właśnie ochrona dziecka”. Dodali jeszcze, że „nie można na siłę dążyć do tego, aby zapewnić 
dzieci wszystkim oczekującym bezdzietnym małżeństwom”. Sędziowie z Wrocławia-Fabrycznej 
swoją dezaprobatę uzasadnili następująco: „pierwsze, nie tylko pierwszy, miesiące życia dziec-
ka są niezwykle ważne również dla jego matki, zdarza się, że dopiero wówczas matka zmienia 
wcześniejszy zamiar wyrażenia zgody na przysposobienie. Proponowane uregulowania zabez-
pieczały[by] nie tyle interes dziecka, ile kandydatów na rodziców przysposabiających”. Za nieza-
sadny uznali nasz projekt również sędziowie z Wrocławia-Krzyków, lecz uzasadnili to w sposób 
niezbyt zrozumiały (podnosząc sprzeczność z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, 
w szczególności z jego art. 586 § 3 w pierwotnej postaci). Generalnie natomiast zaaprobowali 
nasz postulat de lege ferenda sędziowie z Oleśnicy. Zaproponowali jednak, aby zgodę na przy-
sposobienie można było odwołać w ciągu miesiąca (nawiązując do terminu w ówczesnym art. 120 
k.r.o.) od jej wyrażenia, z czym zgodziliśmy się. Przytoczę tu też in extenso krótką ocenę sędziów 
z Oławy: „takie unormowanie może okazać się bardzo korzystnym społecznie rozwiązaniem, 
obecnie trudno jednak ocenić efekty”. W tym, z natury rzeczy ograniczonym miejscu, zauważę 
tylko, iż także większość przytoczonych krytyk sędziowskich nie przekonuje mnie. Niewątpli-
wie wydłużenie postępowania o czas prenatalny zaowocuje wszak daleko idącym skróceniem 
postępowania postnatalnego, a długotrwałość tego ostatniego jest najistotniejsza z punktu widze-
nia interesów przysposabianego dziecka. Adopcja prenatalna w żadnym stopniu nie przypomina 
próby rozwiązania czegokolwiek „na siłę”, główny jej motyw wiąże się przede wszystkim z tro-
ską o życie przysposabianych, nie przede wszystkim o różnorakie potrzeby przysposabiających 
(inna sprawa, że poprawnościowym, lecz absurdalnym poglądem, jest opinia, że przysposobienie 
nie ma i nie powinno mieć na względzie także interesów przysposabiających; problem tylko, 
by interesy przysposabianego dziecka, bez wątpienia najważniejsze, były zbieżne z potrzebami 
przysposabiających). Zdając sobie sprawę z wysokiej ceny, jaką płaci dziecko matki wahającej 
się po porodzie, co z nim zrobić, także tutaj uznaję za najdonioślejszy interes samego dziecka, 
prawa matki chroniąc tylko dopóty, dopóki nie będą przeciwstawne interesom tego pierwszego. 

54 Por. W. Szyszkowska-Klominek, Adopcja..., s. 51; K. Neugebauer, Potrzeby emocjonalne 
człowieka w pierwszej fazie życia, „Chrześcijanin w Świecie” 1980, nr 95–96, s. 36 i 41; M. Gile-
wicz, Przysposobienie całkowite.., s. 159; E. Romaniuk, Sytuacja prawna dziecka umieszczonego 
w domu małych dzieci, maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet 
Wrocławski 1983, s. 38, 47 i 49; M. Łopatkowa, Samotność dziecka..., s. 5, 108 i n. i 141. Zob. też 
Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 95.

55 Dodam, że przedstawiony tutaj projekt jest w znacznym stopniu tylko rozwinięciem sta-
rej propozycji B. Walaszka, Przysposobienie..., s. 127–128. Podobne rozwiązanie prawne było też 
poważnie dyskutowane w RFN. Z propozycją B. Walaszka miała związek również, co prawda 
postnatalna, propozycja M. Łopatkowej, Samotność dziecka..., s. 143. Zob. też A. Małachowski, 
Szybciej, dziecko czeka..., s. 3.



336 Jacek Mazurkiewicz

mowa w art. 120 k.r.o.56, a teraz w art. 1192 k.r.o. W pierwotnej postaci w art. 120 
k.r.o. była mowa o terminie czterech tygodni,57 gdy zaś w Sejmie zaprojektowano 
jego wydłużenie do sześciu tygodni, zapytałem o motywy senator Marię Łopat-
kową, z którą przez wiele lat współpracowałem. Jako senacki ekspert prawny 
zostałem przez nią skierowany do posłanki, która była sprawozdawczynią tego 
projektu. Najpierw uslyszałem, że powody, dla których wydłużono ten termin, są 
oczywiste, a gdy odpowiedziałem, że dla mnie nie są one oczywiste, usłyszałem 
dobitnie i tylko, że taki sam przepis jest w Europejskiej konwencji o przysposo-
bieniu dzieci58. Wówczas Polska jeszcze tej konwencji nie ratyfikowała, na co 
zwróciłem pani poseł uwagę, i natychmiast usłyszałem, że niedługo tę kon-
wencję ratyfikujemy59. Z czego wynika, że w rozmowie tej, krótkiej zresztą, nie 
uslyszałem jakiegokolwiek merytorycznego argumentu. To jeden z rozlicznych 

56 O motywach tej regulacji, która miała rzekomo przeciwdziałać pochopnemu podejmo-
waniu decyzji o zgodzie na adopcję, zob. J. Ignatowicz, Przysposobienie, w: System prawa ro-
dzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, 
cz. 1, s. 940–941; J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999, s. 408; 
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 316. Nadto zob. J. Ignatowicz, w: Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993, s. 561–562; 
M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 106; J. Winiarz, J. Gajda, Prawo 
rodzinne, Warszawa 2001, s. 227; J. Ignatowicz (oprac. K. Pietrzykowski), w: Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 1015–1016; J. Ignaczewski, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 689–690; H. Ciepła, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 877; A. Zieliński (zaktu-
alizował G. Jędrejek), Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 222; H. Dolecki, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz LEX, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 
2013, s. 845; zob. nadto K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2004, 
s. 825 i 842; M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny ko-
mentarz z orzecznictwem, Warszawa 2006, s. 287; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, Warszawa 2013, s. 633.

57 Zob. także J. Panowicz-Lipska, Zgoda na przysposobienie, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 1985, s. 1, s. 66; J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1995, s. 234.

58 Przepis art. 5 ust. 4 tej konwencji (Dz.U. 1999, nr 99, poz. 1157) jest inny („Nie można 
uznać zgody matki na przysposobienie jej dziecka, jeżeli została ona wyrażona przed upływem 
określonego w prawie okresu od urodzenia dziecka, nie krótszego jednak niż sześć tygodni, al-
bo – jeżeli prawo takiego terminu nie przewiduje – przed upływem czasu, który jest zdaniem 
właściwego organu niezbędny do odzyskania przez matkę dostatecznego stanu równowagi po 
urodzeniu dziecka”), ale oczywisty jest związek tej regulacji ze zmianą wprowadzoną wówczas 
w polskim prawie rodzinnym. 

59 O tym, że „najprawdopodobniej unormowanie tej kwestii w Europejskiej konwencji 
o przysposobieniu dziecka z 1967 r.” spowodowało wydłużenie tego terminu do sześciu tygodni 
w prawie polskim zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, War-
szawa 2001, s. 427–428; tegoż, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 267; zob. też 
E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne 
i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2003, s. 511, 566.
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szczegółowych przykładów bezdroży części rodzimej działalności legislacyj-
nej po 1989 r.60 i powszechnego, chyba nie tylko w tzw. sferach decyzyjnych, 
ciężkiego okcydentalnego uzależnienia61, które – jak każde uzależnienie – jest 
niebezpieczne. 

* * *

Pamięć o tym naszym pomyśle zachowuje do dziś w kolejnych wydaniach 
swego frapującego, bo bogatego w twórcze dyskursy i roztropne krytyki, pod-
ręcznika J. Strzebinczyk. Na marginesie informacji, że niezależnie „od formy, 
rodzice mogą wyrazić swoją zgodę na adopcję – jeśli jest wymagana – naj-
wcześniej po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka (art. 1192k.r.o.)” 
oraz, że ten „swoisty okres »karencji« ma z założenia zapobiegać pochopnym 
decyzjom rodziców, zwłaszcza matki, która – jak się uważa – mogłaby udzielić 
zgody pod wpływem tzw. szoku poporodowego”, Jurek dodaje: „Zagadnienie 
nadaje się do dyskusji. Niektórzy lekarze kwestionują wprost obiektywny fakt 
istnienia takiego zjawiska, a już z pewnością adekwatność sześciotygodniowego 
okresu do czasu trwania ewentualnego szoku poporodowego. Wydłużenie przez 
ustawodawcę terminu, w ciągu którego zgoda rodziców nie może być udzielona 
(dawniej wynosił on tylko miesiąc), przedłuży w konsekwencji całą procedurę 
adopcyjną. Spotęguje się jeszcze bardziej już realnie obserwowane w praktyce 
orzeczniczej zjawisko utrudnionego kontaktu z rodzicami, zwłaszcza z samotną 
matką, która powierza dziecko innym podmiotom, a sama zmienia miejsce po-
bytu, utajniając je przed otoczeniem. Starania o jego ustalenie, bez podjęcia któ-
rych sądy nie decydują się na ogół pominąć zgody matki na adopcję jej dziecka, 
albo wszczęcie postępowania o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej, to kolejne 
przeszkody na drodze do orzeczenia przysposobienia. W celu uniknięcia przed-
stawionych negatywnych zjawisk postulowano zmianę przepisów adopcyjnych 
w kierunku przyspieszenia poszczególnych etapów procedowania. Propozycja 

60 Wymowne, że w poprzedzającym wydłużenie terminu miesięcznego do sześciotygo-
dniowego poselskim projekcie ustawy „O zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy i innych 
ustaw (druk nr 118) z 10.11.1993 r. nie było takiej propozycji; więcej, z uzasadnienia tego projek-
tu wynikało, że zaproponowano w nim odstąpienie od jakiegokolwiek terminu w odniesieniu 
do zgody blankietowej (zob. E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie – projekty nowelizacji, 
„Państwo i Prawo” 1994, z. 2, s. 62).

61 Dlatego nie bez powodu zatytułowaliśmy, J. Zaporowska i ja, nasz artykuł dotyczący 
tego zagadnienia: Niewola europejskich standardów, „Rzeczpospolita” 1996, nr 40, s. 180.
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zasadzała się na następujących podstawowych założeniach. Wszczęcie postę-
powania o przysposobienie mogłoby już nastąpić w czasie ciąży matki za jej 
zgodą oraz za zgodą ojca, jeśli uznał on ojcostwo dziecka. Zgodę na samo przy-
sposobienie rodzice wyrażaliby jednak dopiero po urodzeniu się dziecka, za to 
bez żadnego okresu »karencji«. Orzeczenie adopcyjne mogłoby zapaść jednak 
dopiero po upływie wyznaczonego okresu, zakreślonego przez ustawodawcę 
w celu umożliwienia rodzicom odwołania zgody na przysposobienie wyrażonej 
pochopnie, bez należytego przemyślenia swojej decyzji”62.

* * *

Od ponad czterdziestu lat powtarzam za B. Walaszkiem, że podstawową 
przesłanką jakichkolwiek rozwiązań dotyczących sytuacji prawnej dziecka po-
czętego winna być – moim zdaniem oczywista – potrzeba ochrony jego dobra63. 
I to nie potrzeba ochrony „specyficznej” czy też ochrony „w pewnych sytu-
acjach”, lecz ochrony pełnej, całkowitej. Ochrony i interesów, i – nade wszystko, 
by uniknąć absurdu – ochrony życia64. A więc ochrony i na gruncie prawa pry-
watnego, i na gruncie prawa publicznego65. 

Sądzę, że właśnie na tle adopcji in utero łatwo można dostrzec ten uniwer-
salny charakter postulatu ochrony praw człowieka in statu nascendi. Zauważmy 
również, że proponowana tu dopuszczalność wszczęcia postępowania o przy-
sposobienie umożliwiałaby także taką, pożądaną wszak, imitationaturae66, dla 

62 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 325. Na marginesie dodałbym, że 
także w okresie prenatalnym zgodę na wszczęcie postępowania o przysposobienie mógłby wy-
rażać mąż matki dziecka, jeśliby to za nim przemawiało domniemanie pater est..., uważałem 
bowiem zawsze, że domniemanie to skuteczne powinno być także w odniesieniu do dziecko 
poczętego i to nie dopiero ze skutkiem wstecznym po jego urodzeniu; wiem też z własnych do-
świadczeń z działalności społecznej, że choć rzadko, ale oddanie dziecka do adopcji przez mał-
żeństwa się zdarza.

63 Por. w szerszym kontekście np. A.N. Schulz, Prawo dziecka do szacunku (Kolokwium 
naukowe, Louvain-la-Neuve, 7 XII 2012), „Państwo i Prawo” 2013, z. 9, s. 125. 

64 Przed laty posłowie z Koła Poselskiego „Znak” sformułowali tę myśl dobitnie i krót-
ko: „jest [...] oczywistą niekonsekwencją, jeżeli z jednej strony zabezpiecza się prawo dziecka 
nienarodzonego do dóbr materialnych, a z drugiej strony dopuszcza się naruszenie jego prawa 
do życia” (Interpelacja w sprawie przepisów dotyczących przerywania ciąży, „Chrześcijanin 
w Świecie” 1979, nr 7, s. 109). 

65 Por. J. Mazurkiewicz, Instrukcja nr 11/81, „Ład” 1988, nr 34, s. 6–7.
66 Por. też J. Ignatowicz, Doniosłe zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, „Nowe 

Prawo” 1976, nr 4, s. 554–555.
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której granicą byłaby już tylko bariera biologiczna67. Dodam też jeszcze to, co 
dzisiaj można sądzić o nieuniknionych obawach tych, którzy – jak to już mia-
ło miejsce – dostrzegą „zasadnicze” niebezpieczeństwa wynikające z przyjęcia 
owej dopuszczalności. Niebezpieczeństwa te bowiem zdają się, wbrew pozorom, 
prawie dokładnie takie same, jakie mogą się pojawić przy przysposobieniu do-
konywanym już po narodzeniu się dziecka, co – jak wiemy o losach tej instytu-
cji – w zasadzie w niczym nie przesądziło. Warto byśmy i o tym pamiętali, gdy 
– jak to się zdarza nierzadko – bagatelizując sprawy zasadnicze, przejdziemy 
do „prawników rozmowy o szczegółach”. Inna sprawa to, czy kiedykolwiek do-
czekamy się w Polsce takiej rozmowy? Przyznam się, że sam całą swoją nadzie-
ję pokładam raczej w tzw. życiu, ów niby czysto akademicki problem adopcji 
nasciturusa nie jest bowiem czymś niepojętym dla laików: mamy wystarczające 
dowody nie tylko społecznych oczekiwań w tej mierze, ale także paraprawnych 
zwyczajów68, które ową lukę w prawie – mniej lub bardziej skutecznie – starają 
się wypełnić69.

67 Trudno tu powstrzymać się od refleksji, że przysposobienie chroniące przed aborcją 
znaczy więcej od biologicznego rodzenia. To ostatnie to „tylko” dzielenie się życiem, adopcja 
zamiast aborcji to ratowanie życia. Choć nie wiąże się to z ową kwestią bezpośrednio, por. jednak 
J. Gwiazdomorski, Recenzja pracy A. Stelmachowskiego pt. „Przysposobienie w polskim prawie 
rodzinnym”, „Państwo i Prawo” 1959, z. 5–6, s. 1021.

68 Zob. Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 105–106 („Najprzezorniejsze małżeństwa 
starały się nawiązać kontakt z jakąś dziewczyną w ciąży, przyrzekając jej pomoc w czasie połogu 
i decydując się przysposobić dziecko, jakie się jej urodzi, bez względu na płeć, wygląd itp.”), 
s. 176–177, 199, 205, zob. też s. 206–207; J. Kopera, Jak zostać ojcem..., s. 1424 („Znane są umowy 
o oddanie dziecka jeszcze w czasie ciąży matki [...]. Uważać te tendencje należy za społecznie 
słuszne i uzasadnione i należy w tym kierunku poprzeć je odpowiednimi przepisami, tak by 
dziecko nie było w stanie, o ile jest wychowane jako dziecko przysposabiających i w tym prze-
konaniu rośnie, odkryć prawdy o swoim pochodzeniu”); Dzieci z „probówki”, „Problemy” 1979, 
nr 1, s. 47; T. Robak, I nic już o nich nie wiemy..., s. 21; M. Gilewicz, Przysposobienie całkowite..., 
s. 160, przyp. 15; Z. Rożkowicz, Fabrykantka bajbusów, „Magazyn Polski” 1985, nr 10, s. 28.

69 Prenatalne aspekty adopcji nie ograniczają się tylko do adopcji prenatalnej. Wspomina 
o tym A. Stelmachowski (Przysposobienie..., s. 228, przyp. 21): „rozwiązanie przysposobienia 
z mocy samego prawa przewiduje także Kodeks brazylijski (art. 377) w wypadku, gdy okaże się, 
że dziecko własne przysposabiającego było już poczęte w chwili przysposobienia: wiąże się to już 
jednak raczej z zakazem przysposabiania w razie istnienia własnych zstępnych, w myśl zasady: 
nasciturus pro iam nato habetur”. O innych przejawach owej zasady, tym razem właśnie w związ-
ku z przesłankami dopuszczalności dokonania adopcji, zob. B. Walaszek, Przysposobienie..., 
s. 225 oraz tegoż, Rozwiązanie przysposobienia w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 
oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym, „Studia Cywilistyczne” 
1966, t. VII, s. 126. Niewątpliwie wyjątkowe sytuacje, gdy i u nas de lege lata adopcja będzie mieć 
swój doniosły prawnie aspekt prenatalny (np. przy ustalaniu przesłanek nakazujących powołanie 
kuratora ventris nomine dla ochrony praw spadkowych dziecka poczętego przysposobionej, dzie-
dziczącego po przysposabiającym lub jego krewnych) wystąpią w przypadku przysposobienia 
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małoletniej ciężarnej lub – co już do wyjątków nie należy – zajścia w ciążę przysposobionej 
w okresie jej małoletniości (por. M. Neugebauer, J. Mazurkiewicz, Gdy uczennica powie „tak”, 
„Prawo i Życie” 1987, nr 32, s. 7) albo potem (czy też analogicznej sytuacji dziecka poczętego 
przysposobionego mężczyzny lub teoretycznych praw spadkowych nasciturusa przysposabiają-
cych dziedziczącego po przysposobionym). Poza tą problematyką pozostaje zaś przyszła skutecz-
ność adopcji wobec jeszcze niepoczętego potomstwa przysposobionego (zob. A. Stelmachowski, 
w: Kodeks rodzinny – komentarz, red. M. Grudziński i J. Ignatowicz, Warszawa 1955, s. 345; te-
goż, w: Kodeks rodzinny i opiekunczy – komentarz, red. B. Dobrzański i J. Ignatowicz, Warszawa 
1975, s. 736). Tylko marginalnie zwracam tutaj uwagę i na rozliczne sugestie zastosowania adop-
cji prenatalnej przy regulowaniu skutków prawnych niektórych rodzajów sztucznego zapłodnie-
nia oraz implantacji człowieka, w tym także tzw. zastępczego macierzyństwa, a nawet możliwość 
adoptowania zamrożonego embrionu ludzkiego. Zob. O.W. Pilecki, Problem niezwykle delikatny. 
AIG AID, „Prawo i Życie” 1967, nr 22, s. 5; B. Walaszek, Inseminatio artificialis a przepisy Ko-
deksu rodzinnego (z problematyki filiacyjnej), „Palestra” 1960, nr 5, s. 34–35 (tu krytyka poglądu 
ujmującego zgodę męża na AID żony jako sui generis adopcji), zob. także s. 37, 37–38, przyp. 18 
i s. 48, przyp. 26; tegoż, Przysposobienie..., s. 51–52, przyp. 7; także Tallin, w: Sztuczne zapłod-
nienie, „Prawo za Granicą” 1957, nr 1, s. 36; por. o istniejących tutaj związkach z przysposobie-
niem, wszelako wbrew oczekiwaniom, które inspiruje lektura, tylko postnatalnym, co zresztą jest 
karkołomną próbą wtłoczenia w ów gorset problematyki w istocie prenatalnej, dokładniej prekon-
cepcyjnej: S. Piechocki, Aspekty prawne sztucznego zapłodnienia i implantacji embrionu, „Nowe 
Prawo” 1983, nr 6, s. 65–68 (zob. podobnie G.I. Litwinowa, Sztuczne zapłodnienie i wątpliwości 
prawne, „Gazeta Prawna” 1982, nr 1, s. 10). Zob. nadto: S. Piechocki, Jeszcze o sztucznym za-
płodnieniu, „Gazeta Prawna” 1982, nr 6, s. 9. Wykraczając poza dokumentację bibliograficzną, 
warto chyba przytoczyć tu wypowiedz P. Czerskiego: „z obyczajowego i moralnego punktu wi-
dzenia osobiście (jako członek i obywatel, a nie jako przedstawiciel zawodu) nie widzę powodu, 
aby sztuczne unasiennienie i w przyszłości wszczepienie »obcej« zapłodnionej komórki jajowej 
traktować odmiennie niż adopcję, tyle że »adopcję wczesną«” (Ryzyko musimy podjąć, „Polityka” 
1978, nr 34, s. 15). Najistotniejszy problem moralny dotyczy tutaj jednak nie aspektów prawnych 
owych zabiegów, lecz samej ich istoty, techniki ich przeprowadzania (por. też J. Gwiazdomorski, 
Sztuczna inseminacja problemem społecznym, „Prawo i Życie” 1962, nr 22, s. 4), nade wszystko 
zaś losu licznych dzieci poczętych, które z góry są skazane na śmierć, poza ciałem lub w ciele 
matki. To wystarczający powód, by (poza AIH i AID) owe zabiegi uznać za w znacznym stopniu 
tożsame antyimplantacji i aborcji. I tak je też oceniać. Zob. dalej M. Iłowiecki, Dziewczynka z Ol-
dham, „Polityka” 1978, nr 32, s. 14. Por. też z najwcześniejszego naszego piśmiennictwa M. So-
śniak, Prawo i eksperymenty genetyczne, „Problemy” 1979, nr 1, s. 10 i 13; K. Krzekotowska, 
Sytuacja prawna dziecka urodzonego wskutek sztucznego zapłodnienia, „Nowe Prawo” 1982, 
nr 5–6, s. 101; R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Lublin 1984, s. 43; Robienie dzieci, 
„Polityka” 1984, nr 38, s. 11; M. Skwara, Geny, klony i chimery, „Prawo i Życie” 1987, nr 2, s. 1 
i 12; zob. też Rodzicielka do wynajęcia, „Panorama” 1980, nr 32, s. 19; Brzuchy do wynajęcia, 
„Veto” 1984, nr 37, s. 12; zob. nadto G. Gałuszczyńska, Ojcowie z probówki, „Prawo i Życie” 
1967, nr 19, s. 4; M. N., IV Światowy Kongres Prawa Medycznego (Manila 16–19 VII 1976), 
„Państwo i Prawo” 1976, z. 12, s. 156. Przypomnę tu też tę część uzasadnienia uchwały składu 
siedmiu sędziów SN z dn. 27.10.1983 r. (III CZP 35/83, „Gazeta Prawna” 1984, nr 12, s. 8), w któ-
rej stwierdzono: „wprawdzie wyrażenie zgody na sztuczne zapłodnienie nie może być traktowane 
jako jednoznaczne z uznaniem dziecka, ale na pewno takie oświadczenie może być rozumiane 
jako przyjęcie na siebie obowiązków ojcowskich”. Wydaje się bowiem, że doszukiwano się tutaj 
związków wątpliwych (por. A. Flatau-Kowalska, „Dzieci z probówki” a prawo, „Nowe Prawo” 
1961, nr 3, s. 394; Z. Radwański, Stanowisko prawne dziecka poczętego w następstwie sztucznego 
unasiennienia matki, Studia Iuridica Silesiana t. 5, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach nr 314, s. 175–176). Uznanie ojcostwa winno dotyczyć tylko dziecka własnego, nadto nie 



341„Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami”...

* * *

Przed kilkudziesięciu laty na konferencji naukowej odbywającej się na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim przedstawiałem propozycję dopuszczalności 
wszczęcia postępowania adopcyjnego przed narodzeniem dziecka na tle szersze-
go zagadnienia adopcji prenatalnej. Moje wystąpienie zostało dobrze przyjęte, 
ale gdy wróciłem na miejsce, zauważyłem powściągliwą, bynajmniej nie nie-
życzliwą, minę siedzącej obok mnie Krystyny Neugebauer. „Coś nie tak?” – za-
pytałem. I usłyszałem: „To nic nowego. Takiej adopcji dokonał już święty Józef”. 
Zbity z pantałyku zapytałem głupio: „Jaki święty Józef?” – „A co to, wielu znasz 
świętych Józefów? Wystarczy otworzyć Ewangelię, żeby mieć pewność, iż Jezu-
sa adoptował prenatalnie, zanim się Jezus narodził” – dokończyła pani Krystyna. 
I dopiero wtedy olśnienie oczywistą obserwacją: Święta Rodzina, biblijny wzór 
chrześcijańskiej rodziny, była w części rodziną adopcyjną. Także ze wszystkich 
jej ikonograficznych przekazów wynika, że nie ma cienia wątpliwości, co do roli 
Józefa jako głowy rodziny i ojca. Choć zaproszony z owym wykładem przez ojca 
T. Stycznia do rodzinnego Lublina byłem wówczas osobą niereligijną, jasne stało 
się wówczas dla mnie, że owa obserwacja to ważny znak, nie tylko konfesyjne 
przesłanie, dla niektórych duchowe wsparcie, może dla innych zachęta?

jest możliwe przed poczęciem (a jak dotąd zgoda męża na inseminację żony nie jest wyrażana ex 
post) ani nie może dotyczyć nasciturusa, za którym w istocie przemawia domniemanie ojcostwa 
małżeńskiego (zob. J. Mazurkiewicz, Uznanie dziecka poczętego, „Studia Prawnicze” 1975, z. 4, 
s. 78 i n. oraz tegoż, Uwagi o ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa małżeńskiego przed urodzeniem 
dziecka, „Przegląd Prawa i Administracji” 1976, t. VIII, s. 174–175). Czyżby więc owo „przyjęcie 
obowiązków ojcowskich” nie było raczej tożsame adopcji? Na pozór tak. Czyżby więc miała tu 
miejsce adopcja prenatalna? Oczywiście nie, albowiem brakowało wówczas przysposabianego, 
nawet in statu nascendi. Pozostaje nam albo zawieszone w teoretycznej próżni praktyczne roz-
strzygniecie zawarte w słusznej sentencji owej uchwały, albo majaczenie o dokonaniu semi ad-
opted. Wbrew pozorom nie czynię zarzutu z tego, że owej teoretycznej łamigłówki sędziowie SN 
w nikłym nawet stopniu nie wyjaśnili (inna sprawa, że jeszcze bardziej ją zagmatwali). Uważam 
bowiem, że de lege lata nie sposób tego dokonać. Jedyne rozwiązanie de lege ferenda wyma-
gałoby wyjątku od zasady domniemania ojcostwa małżeńskiego i stworzenia nowej, niewątpli-
wie skomplikowanej instytucji prawnej (zgoda męża na AID żony byłaby tutaj odpowiednikiem 
wniosku dotyczącego adopcji osoby tymczasem przyszłej, owa „adopcja w związku z AID” na-
stępowałaby ipso iure z chwilą zapłodnienia, co mogłoby zresztą być później deklaratoryjnie 
i ze skutkiem wstecznym stwierdzone w orzeczeniu sądowym). Z takiej perspektywy postawa 
ustawodawcy stającego ponad tymi dywagacjami i wynikającymi z nich pytaniami, wyrażona 
w art. 68 k.r.o., wydaje się niezamierzonym, ale roztropnym przecięciem węzła gordyjskiego, 
niezamykającym tu zresztą pola do badawczych dociekań. 
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„Przyjmij mnie takim, jakim jestem”  
czyli nie pozbawiaj mnie mojego imienia

To wymowne, że uregulowanie zawarte w art. 122 § 3 k.r.o. wywołało za-
strzeżenia chyba jedynie A. Ciska, J. Strzebinczyka i moje. 

Przepis ten stanowi, że na „wniosek przysposabiającego sąd może w orze-
czeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego”, jeżeli 
jednak „przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za jego 
zgodą”, przy czym „art. 118 § 2 stosuje się odpowiednio”. 

Odpowiednie odniesienie do zmiany imienia czy imion przysposabianego 
art. 118 § 2 k.r.o. wskazuje, że w przypadku, gdy przysposabiany nie ukończył lat 
trzynastu, sąd opiekuńczy powinien go w związku z wnioskiem o tę zmianę wy-
słuchać, jeżeli dziecko może pojąć to, na czym zmiana imienia (imion) polega. 

Podobnie jak dawno temu z wymienionymi kolegami, tak i dzisiaj uważam, 
że regulacja ta pozostaje w jawnej sprzeczności z fundamentalną dla adopcji 
zasadą dobra dziecka (art. 114 § 1 k.r.o.).

Artykuł 122 § 3 k.r.o. zdominowany jest bowiem troską o potrzeby przy-
sposabiających70, którym w istocie podporządkowane są w nim potrzeby dziec-
ka. I to dziecka, które w dramatyczny najczęściej sposób doświadczyło tragedii 
odrzucenia, którego elementarne prawo do miłości i więzi zostało pogwałcone, 
które nierzadko bardzo boleśnie doświadcza poczucia bycia gorszym. Respekto-
wane przez ustawodawcę i niebudzące zastrzeżeń badaczy potrzeby przysposa-
biających, które ma na względzie ten paragraf, mają zaś prawo budzić wątpliwo-
ści i prowokować do poważniejszych pytań. 

Warto przywołać tu opinię E. Holewińskiej-Łapińskiej, która przestrze-
ga, że wniosek o zmianę imienia przysposabianego, „o ile dziecko wyszło już 
z okresu niemowlęcego, powinien być uwzględniany ze szczególną ostrożno-
ścią i rozwagą. Identyfikacja dziecka z określonym imieniem następuje znacz-
nie wcześniej, niż identyfikacja z nazwiskiem”, i dodaje bardzo ważną uwagę: 

70 O tym tylko, że zmiana imienia przysposabianego dziecka ma na względzie „upodobania 
przysposabiającego oraz jego dążenie do maksymalnego ukrycia faktu przysposobienia” wspo-
minali J. Ignatowicz i M. Nazar, zob. J. Ignatowicz (zaktualizował i uzupełnił M. Nazar), Prawo 
rodzinne, Warszawa 2000, s. 288; zob. też J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 
2012, s. 326. 



343„Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami”...

„Dla uzasadnienia zmiany imienia przysposobianego dziecka nie można przyto-
czyć żadnego z argumentów przemawiających za zmianą nazwiska”71. 

Inna sprawa, że art. 122 § 3 k.r.o. w obecnie obowiązującej postaci, uzupeł-
niony o zdanie 3, w minimalnym stopniu – i przede wszystkim jedynie na pozór 
– uwzględnia nasze zastrzeżenie sprzed lat. 

Dopuszczając najmniej trzynastoletniego przysposabianego do udzia-
łu w akcie zmiany jego imion, kierowano się zapewne granicą wieku ustalo-
ną w Kodeksie cywilnym dla osiągnięcia ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych. To ostatnie rozwiązanie, które powinno zresztą wzbudzać dzisiaj do-
niosłe wątpliwości (i tak jak wiele podobnych, a ważnych kwestii – chyba niedy-
skutowane), jest zupełnie nieadekwatne przy określaniu granicy wieku przyspo-
sabianego dziecka, którego imiona mają być zmienione.

W Polsce niezmiernie rzadko (o ile w ogóle) dochodzi do przysposobienia 
dziecka trzynastoletniego lub starszego. W praktyce więc rozważany tu przepis 
oznacza, że zmiana imion przysposabianego dokonuje się praktycznie niemal 
zawsze bez jego zgody. Unormowanie zawarte w art. 122 § 3 zd. 3 k.r.o. zawiera 
zaś tylko nakaz wysłuchania72 (i to ze sprzecznym z art. 72 ust. 3 Konstytucji RP 

71 E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 584, 
s. 652. Zob. też H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przysposobienie. Komentarz, Toruń 
1996, s. 154, gdzie – po błędnej sugestii, że sąd uwzględnia wniosek o zmianę imienia, gdy „do-
bro przysposabianego przemawia za zmianą jego imienia” – dodaje uwagę, w której pobrzmiewa 
troska o prawo dziecka do zachowania swojego imienia: „może mieć znaczenie np. to, jak długo 
posługuje się on już swoim dotychczasowym imieniem”. Por. J. Ignatowicz (oprac. K. Pietrzy-
kowski), w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 1035–1036; A. Zieliński (zaktualizował G. Jędre-
jek), Prawo rodzinne..., s. 226; H. Ciepła, Komentarz do spraw o przysposobienie, w: Komentarz 
do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012, s. 419; H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 893; zob. nadto K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., 
s. 637.

72 Por. art. 2161 k.p.c. („§ 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wy-
słucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłu-
chanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. § 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju 
umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życze-
nia”) oraz jego art. 576 § 2 („Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha 
je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając 
w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń są-
dowych”). Zob. także A. Rydzewski, Problematyka uczestnictwa małoletnich w postępowaniu 
przed sądem opiekuńczym w sprawach z zakresu „władzy rodzicielskiej”, „Rejent” 1997, nr 11, 
s. 86 i n.; M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. (Dziecko – rodzina 
– państwo), Zakamycze 2003, s. 274–275; P. Jaros, Status dziecka w postępowaniu o przysposo-
bienie, „Rodzina i Prawo” nr 7–8, s. 87; A. Czerederecka, Psychologiczne kryteria wysłuchania 
dziecka w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, „Rodzina i Prawo” nr 14–15, s. 22 i n. oraz powo-
łane tam orzecznictwo i piśmiennictwo; R. Zegadło, Dziecko w postępowaniach sądowych i ad-
ministracyjnych, „Rodzina i Prawo” nr 19, s. 57–58; J. Zajączkowska, Głos dziecka na wokandzie 
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zastrzeżeniem: „jeżeli przysposabiany może pojąć to na czym zmiana imienia 
[imion] polega”), co, zważywszy kontekst okoliczności przysposobienia, czyni 
z tego zastrzeżenia prawie nieskrywany pozór troski o interesy przysposabia-
nego. 

Są więc powody, aby powtórzyć, że dziecko już od wczesnego dzieciństwa 
przywiązuje się przecież do swego imienia, ma świadomość jego istnienia i zna-
czenia. Bez wątpienia nie dopiero wtedy, gdy kończy trzynaście lat. Nieliczni 
psycholodzy przyjmują tu jako granicę piąty rok życia. Większość jednak uważa 
– także ja, ojciec czworga dzieci – że granica ta jest dużo niższa, może trzy lata, 
choć wydaje mi się, że w indywidualnych przypadkach taką granicą może być 
wiek około dwóch lat. Przy tym wszyscy się zgadzają, że we wczesnych stadiach 
rozwoju imię ma dla dziecka o wiele większe znaczenie identyfikujące je w gru-
pie rówieśniczej niż nazwisko. Należy więc respektować wolę, a nie tylko wysłu-
chiwać małoletniego przy zmianie jego imion w toku orzekania przysposobienia 
znacznie wcześniej niż określono to w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Po-
minięcie jego zgody w wieku odpowiednim do jej wyrażenia narusza bowiem 
przede wszystkim jego dobro w ogóle, nie tylko dobro osobiste73.

Możliwą do rozważenia jest więc propozycja następującej regulacji74:
Art. 122 § 3. Na wniosek przysposabiającego sąd może w orzeczeniu 

o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposabianego. Jeżeli przy-
sposobiony ukończył trzy lata, może to nastąpić tylko za jego zgodą.

W dyskusjach z udziałem psychologów i pedagogów podniesiono jednak 
przeciwko tej propozycji zastrzeżenia. Dotyczą one trudności, jakie mogą po-
wstać podczas próby uzyskiwania zgody małoletniego (chodzi o praktyczny spo-
sób poznawania jego woli). Podkreślono przy tym podatność dzieci na wpływy 
i manipulacje dorosłych, co mogłoby zafałszowywać przejaw woli małoletniego. 

– o instytucji wysłuchania małoletniego, „Palestra” 2013, nr 7–8, s. 56 i n.; nadto postanowienie 
SN z dn. 22.06.2012 r., V CSK 283/11, Izba Cywilna. Biuletyn Sądu Najwyższego 2013, nr 10, 
s. 50–51 oraz K. Borkowska, Prawo dziecka do wypowiedzi w prawie międzynarodowym i krajo-
wym, „Rodzina i Prawo” nr 19, s. 67 i n. 

73 Zob. istotne uwagi dotyczące zgody dziecka na przysposobienie, które można odnieść 
do zgody na zmianę imienia: M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010, 
s. 194–195. 

74 Wspomina o tym naszym projekcie J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne..., s. 333. Dawno te-
mu nawiązywały do tego i innych naszych postulatów E. Czyż, J. Szymańczak, Prawa dziecka 
w rodzinie, w: Wokół praw dziecka. Część I, pr. zbior., Warszawa 1993, s. 5–6, http://webcache.go-
ogleusercontent.com/search?q=cache:v1G8lGb3UZ0J:www.hfhrpol.waw.pl/pliki/ElzbietaCzyzWo-
kolPrawDziecka.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at&lr=lang_de|lang_pl (dostęp: 23.09.2014).
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Podzielając wagę tych argumentów i uwzględniając wcześniej podniesione wąt-
pliwości, za lepszą i wolną od takich zagrożeń uważam inną propozycję tego 
przepisu: 

Art. 122 § 3. Na wniosek przysposabiającego sąd może w orzeczeniu 
o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego, jeżeli nie 
ukończył on trzech lat.

Obawy tych, którzy podniosą, że brak możliwości zmiany imion dziecka 
starszego będzie odstręczać od zamiaru adopcji niektórych przysposabiających, 
nie są warte poważnego traktowania. Bo jeśli takie motywy miałyby dla nich 
aż tak doniosłe znaczenie, trudno o bardziej wyrazisty dowód, że na przyspo-
sobienie dziecka w ogóle nie zasługują, bo swoje, a nie jego dobro mają przede 
wszystkim na względzie. 

„A Ewusię zapisuję ukochanej siostrze”  
czyli o największej trosce umierającej matki

Różne są przyczyny wykonywania władzy rodzicielskiej samodzielnie 
przez jednego z dwojga żyjących rodziców, przy minimalnej tylko pomocy – 
a bywa, że i bez najmniejszych oznak zainteresowania – ze strony drugiego 
rodzica, któremu również przysługuje w pełni taka władza. Najczęściej ma to 
miejsce w sytuacji opuszczenia dotychczasowej rodziny przez małżonka, który 
wiąże się z inną osobą w konkubinacie, od wielu lat także wskutek emigracji 
zarobkowej. 

Takie negatywne dla losów dziecka zjawiska chyba rzadko powodują inge-
rencję sądu opiekuńczego w postaci ograniczenia, zawieszenia bądź pozbawie-
nia władzy rodzicielskiej rodzica niewywiązującego się należycie – czy w ogóle 
– z obowiązków wynikających z przysługującej mu władzy rodzicielskiej. Być 
może doszłoby do takiej ingerencji, gdyby rodzic wykonujący władzę rodziciel-
ską o to zabiegał. Dzieje się tak jednak rzadko, nie bez znaczenia jest niekiedy 
nadzieja, że obojętny rodzic zmieni się, czy też niechęć do zaogniania stosunków 
w sytuacji, gdy obojętny na los dziecka rodzic, co prawda w wykonywaniu wła-
dzy rodzicielskiej nie pomaga, ale też czynnie nie przeszkadza. 

Szczególna sytuacja występuje wtedy, gdy w opisanych okolicznościach 
rodzic, który de facto sam wykonywał władzę rodzicielską, umiera. Bo choć 
wygasa władza rodzicielska zmarłego rodzica, dalej istnieje w pełni taka władza 
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rodzica, który żyje, choć władzy swej nie wykonywał albo wykonywał szcząt-
kowo. 

Współczesna mizeria badań z zakresu socjologii prawa rodziny w Polsce nie 
pozwala domniemywać, jak często w takiej sytuacji losem de facto osieroconego 
dziecka zajmuje się sąd opiekuńczy. Choć, gdy członkowie rodziny zmarłego ro-
dzica okażą troskę o jego dziecko i zechcą uzyskać tytuł prawny do sprawowania 
nad nim pieczy, sąd taki zapewne wszcznie postępowanie dotyczące tej pieczy. 
Oczywiste jest jednak, że rozstrzygając taką sprawę, sąd nie może ignorować, że 
pełnia tej władzy przysługuje żyjącemu rodzicowi. Lecz jeśli nawet zdecyduje 
się choćby tylko na ograniczenie jego władzy, najdonioślejszy okaże się wybór 
osoby, która nad dzieckiem będzie sprawowała pieczę. Nie można wykluczyć, 
a nawet jest to prawdopodobne, że w takiej sytuacji, poprzestając na deklaracjach 
pozostałego przy życiu rodzica i nie uwzględniając należycie jego dotychczaso-
wej nagannej postawy, sąd ograniczy się do stwierdzenia, że władza mu przy-
sługuje oraz np. zobowiąże go do określonego zachowania wobec dziecka. Nie 
można mieć pewności, czy sąd weźmie wtedy pod uwagę to, że nierzadko już 
dużo wcześniej de facto osierocone teraz dziecko nawiązało intensywne więzi 
uczuciowe z innymi bliskimi mu osobami, najczęściej z dziadkami czy z siostrą 
lub bratem zmarłego rodzica, którzy nieformalnie, lecz sprawują nad nim pieczę.

Nie zawsze, ale też wbrew pozorom nierzadko, rodzic, który de facto sa-
motnie wykonuje uprawnienia płynące z władzy rodzicielskiej przysługującej 
obojgu rodzicom, w obliczu mniej lub bardziej rychłej śmierci chce wskazać 
i niekiedy wskazuje osobę, która powinna sprawować pieczę nad dzieckiem po 
jego śmierci. Oczywiście nie można wykluczyć, że wskazanie takiej osoby bę-
dzie przejawem chęci sui generis ukarania rodzica niewykonującego czy zanie-
dbującego wykonywanie rodzicielskich obowiązków, jego swoistego stygmaty-
zowania. Ale też wówczas, gdy ten rodzic (a tylko taką sytuację tu rozważam) 
rzeczywiście nie wywiązywał się należycie czy w ogóle z obowiązków wynika-
jących z przysługującej mu władzy rodzicielskiej, wskazanie innej osoby, która 
powinna sprawować pieczę nad dzieckiem po jego śmierci, będzie czymś natu-
ralnym, jeśli nie oczywistym, a także sprawiedliwym. 

Najistotniejsze jest jednak to, że rodzic świadom swej rychłej śmierci, czy 
też tylko przewidując ją, najczęściej, jeśli nie prawie zawsze, wskaże osobę, któ-
ra jego zdaniem najbardziej gwarantuje prawidłowe wykonywanie pieczy nad 
dzieckiem. Takie wskazanie będzie owocem obserwacji, doświadczeń, nierzad-
ko wieloletnich, dotyczących zarówno sfery uczuciowej, jak i możliwości oraz 
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troskliwości dotyczącej wychowywania dziecka. Nierzadko takie wskazanie bę-
dzie dotyczyć osoby, z którą wskazujący rodzic i jego dziecko są blisko spokrew-
nione czy spowinowacone. Będą to więc okoliczności dużo bardziej zasługujące 
na wiarę75 niż deklaracje składane przed sądem po śmierci jednego z rodziców 
przez rodzica, który swoich rodzicielskich obowiązków nie podjął lub wypełniał 
je w niewielkim zakresie. 

De lege lata wskazanie podobne do tego, o którym piszę, nie ma jednoznacz-
nej doniosłości prawnej. Unormowanie zawarte w art. 149 § 1 k.r.o., zgodnie 
z którym, gdy „wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na prze-
szkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim 
osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzi-
cielskiej”76, dotyczy bowiem sytuacji, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje 
już władza rodzicielska. Czyli sytuacji odmiennej od tej, którą rozważam. 

Oczywiście, unormowanie zawarte w art. 149 § 1 k.r.o. byłoby użyteczne 
także w okolicznościach, które przedstawiam, gdyby konsekwencją unormowa-
nia losów dziecka osieroconego przez rodzica, który de facto sam wykonywał 
władzę rodzicielską, było najpierw pozbawienie drugiego rodzica władzy rodzi-
cielskiej. I na użytek takiej sytuacji oraz wszystkich innych sytuacji, gdy oboje 
rodzice mający władzę rodzicielską osierocili dziecko, przepis ten byłby uży-
teczny i oczywiście powinien zostać zachowany. 

Rozpatrywana przeze mnie sytuacja dotyczy jednak nie tylko potrzeby 
ustanowienia opiekuna dla dziecka, ale również ustanowienia dla niego pieczy 

75 Zob. J. Ignatowicz, Opieka, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego..., s. 1149–1150; 
L. Kociucki, Opieka nad małoletnim, Warszawa 1993, s. 63–64. 

76 Zob. także pkt XIV. 3 uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN z dn. 9.06.1976 r., 
III CZP 46/75, OSNC 1976, poz. 184, s. 24: „Zgodnie z unormowaniem ustawowym (art. 149 
k.r.o.) i odpowiadającym temu unormowaniu doświadczeniem życiowym z reguły najlepszymi 
kandydatami na opiekunów są osoby wskazane przez ojca lub matkę [...]. Co do tych osób można 
bowiem przypuszczać, że będą one darzyły dziecko uczuciem, które w jakimś stopniu wyrówna 
mu brak miłości rodzicielskiej”) oraz J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komenta-
rzem..., s. 676–677; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza..., s. 427–428; H. Haak, 
Wielki zbiór pism, t. 3: Prawo rodzinne – wzory pism z prawa materialnego i procesowego z obja-
śnieniami oraz CD, Warszawa 2005, s. 298; M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy..., s. 348; M. Andrzejewski, Prawo rodzinne..., s. 238; J. Ignatowicz (oprac. J. Gajda), 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 1160; J. 
Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 399; S. Kalus, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 1025; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuń-
cze, Warszawa 2012, s. 321; H. Ciepła, Komentarz do spraw o ustanowienie opieki, w: Komentarz 
do spraw rodzinnych..., s. 690; T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, 
s. 270; nadto zob. A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000, s. 399; 
K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 697 i 701. 
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zastępczej, jest więc szerzej zorientowana niż uregulowanie zawarte w art. 149 
§ 1 k.r.o. 

Sytuacja, której unormowanie uważam za potrzebne, ma więc charakter 
szczególny i dlatego przemawia za uzupełnieniem art. 149 § 1 k.r.o., pomiesz-
czonym w osobnej jednostce redakcyjnej, najlepiej w art. 1491 k.r.o. Oto jego 
proponowany kształt77:

Art. 1491 § 1. Rodzic, który sam wykonuje władzę rodzicielską, może 
wskazać osobę, która po jego śmierci powinna sprawować pieczę, albo pieczę 
zastępczą nad dzieckiem, jeżeli drugi rodzic nie przejawiał troski o dziecko, 
albo z własnej winy poważnie zaniedbywał wykonywanie władzy rodziciel-
skiej nad dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy uwzględni wolę zmarłego rodzica, chyba że byłoby 
to sprzeczne z dobrem dziecka, ustalając stosowną formę prawną pieczy nad 
dzieckiem.

§ 3. Do oświadczenia przewidzianego w § 1 stosuje się odpowiednio 
przepisy o formie testamentu.

Podstawowym walorem proponowanej nowelizacji powinno być – z przy-
czyn wcześniej określonych – wyraźne nadanie znaczenia prawnego oświadcze-
niu złożonemu w kwestii często dla umierającego ważniejszej nawet od rozrzą-
dzenia majątkiem. 

Wspomniałem wcześniej, że dlatego, iż trzeba się liczyć z niebezpieczeń-
stwem podjęcia próby wykorzystania zaproponowanego przepisu do wewnętrz-
nych rozgrywek między rodzicami, z pominięciem lub nawet wbrew dobru 
dziecka, dostatecznym zabezpieczeniem wydaje się być przewidziana w § 2 kon-
trola przez sąd opiekuńczy tego, czy oświadczenie zmarłego nie jest sprzeczne 
z dobrem dziecka.

Należy jeszcze wyjaśnić dowodowe w gruncie rzeczy znaczenie § 3. Użycie 
kwalifikowanych form testamentowych (do rozważenia pozostawiam ewentual-
ność ograniczenia do zwykłych form testamentu) pozwoli uniknąć sporów (jakże 
trudnych do rozstrzygnięcia po śmierci zainteresowanego), co do samego faktu 
złożenia oświadczenia, jak i jego treści. Mogłoby ono zostać ujęte w testamencie 
w normatywnym znaczeniu tego określenia. Nawet jednak brak w stosownym 
dokumencie rozrządzenia majątkowego (z pominięciem jego nazwy) nie prze-
kreślałby przydatności samego oświadczenia dla osiągnięcia celu założonego 

77 Zob. o tym naszym projekcie: J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne..., s. 378. 
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w art. 1491 k.r.o., jeżeli zostałyby spełnione wszystkie wymagane przez prawo 
spadkowe dla ważności testamentu przesłanki formalne78.

Zanim sczeźniemy...

Propozycje, które przedstawiłem, były dyskutowane jedynie wówczas, gdy 
o to – wspólnie z J. Zaporowską, A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem – zabiegaliśmy. 
Potem przepadały z kretesem, w zasadzie bez merytorycznej dysputy, w opar-
ciu o czytelnie fałszywą lub z innych powodów bezwartościową argumentację, 
w czym celowali prawnicy, co widać wyraźnie w świetle powodów podnoszo-
nych przez posłów, którzy przed laty odrzucili zawierający nasze propozycje se-
nacki projekt reformy prawa rodzinnego79. 

Nigdy nie twierdziliśmy, że nasze propozycje są bez wad, więc oczywiste 
było, że można nad nimi dyskutować. Nasza troska o te propozycje nie płynęła 
przede wszystkim z nierzadkiego przeświadczenia o wartości własnych pomy-
słów, lecz ze społecznej doniosłości problemów, których one dotyczyły i dotyczą. 
Rodziły się te pomysły w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych minionego wieku, w części w czasach wielkich społecznych emocji, 
w przekonaniu o potrzebie troski o dobro wspólne i groteskowego dziś prze-
świadczenia, że za pracę dla kraju wynagrodzenie się nie należy.

Po kilkudziesięciu, niekiedy kilkunastu latach, pomysły te doszczętnie 
przysypał przecież nie biblioteczny kurz80. Żadnych szans na ich skuteczne 

78 O tym, że także de lege lata, czyli nie w sytuacji przeze mnie rozważanej, wskazanie, 
o którym mowa w art. 149 § 1 k.r.o., „może być przekazane w każdy sposób, a więc – zgodnie 
ze zwyczajem – w testamencie” – J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 
1987, s. 312; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 444. Zob. także J. Winiarz, Prawo 
rodzinne..., s. 281; J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 516; J. Winiarz, J. Gajda, Prawo 
rodzinne..., s. 271; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza..., s. 428; J. Strzebin-
czyk, Opieka nad małoletnim, w: System prawa prywatnego, t. 12..., Warszawa 2003, s. 773; 
tegoż, Opieka nad małoletnim, w: System prawa prywatnego, t. 12..., Warszawa 2011, s. 847; 
H. Dolecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 854. Nadto zob. H. Haak, Opieka i kuratela. 
Komentarz, Toruń 2004, s. 40. 

79 J. Mazurkiewicz, Odrzucenie senackiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego w świetle argumentacji poselskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, 
t. XXXIX, s. 141 i n.

80 Z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione. Kto dzisiaj wie o tych, którzy pierw-
si w Polsce zabiegali m.in. o konstytucyjny nakaz respektu dla wolności sumienia i wyznania 
dziecka (zob. art. 48 ust. 1 zd. 2 i art. 53 ust. 3 zd. 2 Konstytucji RP), o powołanie Rzecznika 
Praw Dziecka (zob. art. 72 ust. 4 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzecz-
niku Praw Dziecka, Dz.U. nr 6, poz. 69 ze zm.), o ustawową ochronę praw ciężarnych uczennic 
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przypomnienie nie widać dzisiaj, gdy pomysły prawodawcze dotyczące prawa 
rodzinnego powstają nierzadko w legislacyjnych, hermetycznych laboratoriach, 
z pozorami tzw. społecznych dyskusji, z prawie żadnym wpływem autsajderów, 
choćby byli doświadczonymi praktykami i przejętymi społecznikami. W miarę 
„rozwoju demokracji”, demokracji najwyraźniej ubywa. 

Widać to także w wielu innych miejscach. Na przykład tam, gdzie się pub-
licznie zwraca uwagę na bezsensowne, niesprawiedliwe i niemoralne przepisy, 
na co posłowie i senatorzy reagują zainteresowaniem, którego starcza na na-
pisanie interpelacji, żeby potem, po otrzymaniu bezwartościowej odpowiedzi 
np. ministra sprawiedliwości, zamilknąć z ostentacją na amen, nawet nie trudząc 
się o zamiecenie brudów pod dywan81.

Zjawisko to ma szeroki społeczny kontekst. Dotyczy nie tylko tworzenia 
prawa, społecznej roli mediów, ale i postawy badaczy prawa. Czytam dużo, 

(zob. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkie-
go i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. nr 17, poz. 78, ze zm.). Wspominam 
o tym, bo mizeria etosu obserwowana na łamach części współczesnego polskiego piśmiennictwa 
prawniczego nie pozwala żywić nadziei, że wspomni o tym ktoś inny. Zob. np. M. Neugebauer, 
J. Mazurkiewicz, Gdy uczennica powie „tak”..., s. 7; J. Mazurkiewicz, Ciężarne uczennice, „Ga-
zeta Szkolna” 1991, nr 13, s. 1 i 4; J. Mazurkiewicz, Ciężarne uczennice, „Pomost” 1992, nr 14, 
s. 14; J. Mazurkiewicz, Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, „Rzeczpospolita” 1995, nr 29, 
s. 17; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, Obronić dziecko. Głos w dyskusji nad ustawą o rzeczniku 
praw dziecka, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 25, s. 5; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, Sumie-
nie pod zarządem, „Rzeczpospolita” 1995, nr 65, s. 15; J. Mazurkiewicz, Baśniowa wizja Króla 
Maciusia stała się faktem, „Rzeczpospolita” 1997, nr 169, s. 14; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, 
Król Maciuś zmienił skórę, „Rzeczpospolita” 1998, nr 33, s. 16; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, 
Będzie, ale jaki. Rzecznik praw dziecka, „Rzeczpospolita” 1998, nr 39, s. 16; J. Mazurkiewicz, 
Czy Janusz Korczak mógłby zostać Rzecznikiem Praw Dziecka. Nad poselskim projektem usta-
wy, „Rzeczpospolita” 1998, nr 300, s. 12; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, Janusz Korczak nie 
miałby szans. Rzecznik Praw Dziecka, „Rzeczpospolita” 1999, nr 77, s. 19. Nb. na szczecińskiej 
konferencji M. Nazar pocieszał mnie, że badacze prawa w lubelskim UMCS o naszych pomysłach 
nie zapomnieli i wtedy sobie przypomniałem, że był on jedynym, który dawno temu, bodajże 
w którymś wstępie do edycji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o wrocławskich pomysłach 
reformy prawa rodzinnego życzliwie wspominał. 

81 Zob. przede wszystkim dokumentację opublikowaną w książce Egzamin powinien mieć 
sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, apli-
kantów, doktorantów i innych prawników. Konferencja międzynarodowa 14 grudnia 2012 r., 
Wrocław, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013, s. 243–279 i 305–314, a także J. Mazurkiewicz, 
Bezsensownie. Niesprawiedliwie. Niemoralnie. O egzaminach wstępnych na aplikację nota-
rialną, w: tamże, s. 53–69; Orędzie do posłów i senatorów RP oraz do Ministra Sprawiedliwo-
ści, w: tamże, s. 239–241; M. Królikowski [Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na Orędzie], 
w: tamże, s. 281–288; A. Bogut, K. Lwowski, D. Karkut, M. Kopacz, R. Marczak, K. Maślicki, 
T. Nowicki, M. Polowczyk, P. Skurska, U. Wójcik, M. Załucki, M. Zaporowska i Z. Zaporowska, 
Nieprawda, Panie Ministrze! Nasza odpowiedź na odpowiedź Ministra Sprawiedliwości, w: tam-
że, s. 289–303. 
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przeglądam zaś chyba wszystkie, także niszowe i prowincjonalne, polskie praw-
nicze periodyki, ale nieczęsto, bo rzadko kiedy, jestem ich lekturą ubogacony. 
Nagminne pozory komentarzy, doniosła dysproporcja między analizami regu-
lacji drugo- i trzeciorzędnych z wyraźnym stronieniem od kwestii najdonioślej-
szych, nierzadko fundamentalnych, przez to uznanych chyba za niebezpieczne, 
może nawet groźne?

To zresztą tylko nasze prawników poletko z kąkolem nie do wyplewienia. 
Bo prawie na nic, co od nas bezpośrednio nie zależy, nie mamy wpływu. Poczy-
nając od udziału w wojnach napastniczych z Afganistanem i Irakiem, a kończąc 
na kilkuletnich, bezowocnych staraniach o naprawę chodnika przed domem, 
w którym mieszkam w centrum Wrocławia.

Tak jest. 
Pewnie więc ze starczej naiwności wyrasta moje przeświadczenie, żeby się 

zawczasu, dopóki dech w piersi, nie poddać. I choć sił coraz mniej, nie mogę za-
pomnieć, że o ważne sprawy tu chodzi. Stąd pewnie zawarta w tym artykule re-
petycja starych pomysłów. I dowód resztek wiary, że a nuż ktoś, kiedyś, może...82

82 I po to wskazuję część, nie wszystkie, z publikacji, których jestem autorem lub współau-
torem i w których rozważane w tym artykule lub tylko w nim ogólnie wzmiankowane krytyki de 
lege lata czy propozycje de lege ferenda, dotyczące sytuacji prawnej dzieci, rodziców, kobiet, 
zostały przedstawione (pomijam tu publikacje wcześniej w tym artykule powołane): Dopuszczal-
ność sądowego ustalenia ojcostwa dziecka poczętego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 1974, z. 4, s. 147 i n.; wspólnie z J. Niedworokiem, Ochrona macierzyństwa w polskim 
prawie penitencjarnym, „Państwo i Prawo” 1975, nr 10, s. 75 i n.; Wołanie o zasadę, „Tygodnik 
Powszechny” 1983, nr 38, s. 3; Zadania stojące przed polskim prawem w świetle karty praw ro-
dziny, „Rodzina Katolicka” 1985, nr 1, s. 19 i n.; Zasiłek ciążowy, „Tygodnik Powszechny” 1986, 
nr 3, s. 2; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Prawo do godności, prawo do miłości, 
„Gazeta Prawna” 1987, nr 7, s. 3 i 11; O ochronę praw i życia dziecka poczętego, „Przegląd Prawa 
i Administracji”, t. XXVII, s. 151 i n.; Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, w: W imieniu 
dziecka poczętego..., s. 83 i n.; Przedstawiciel ustawowy dziecka poczętego, „Państwo i Prawo” 
1988, z. 1, s. 100 i n.; Szkoła jakiego życia?, „Prawo i Życie” 1988, nr 25, s. 4 i n.; wspólnie 
z J. Niedworokiem, Matka za więziennym murem, „Gazeta Prawna” 1989, nr 11, s. 5 i 8; Recenzja 
pracy A.M. Nieczajewej pt. „Prawowaja ochrana dietstwa w SSSR”, „Państwo i Prawo” 1989, 
z. 11, s. 136 i n.; Recenzja pracy E.G. Azarowej pt. „Probliemy rawno prawija żienszcziny i muż-
cziny w socialnomobiespieczienii w SSSR”, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. XXX, s. 267 i n.; 
wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Propozycje zmian legislacyjnych. SOS – Dziecko!, 
III Materiały Informacyjne KOPD, Warszawa 1989, s. 3 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebin-
czykiem, Wrocławski projekt rozszerzenia prawnej ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, 
„Słowo Powszechne” 1989, nr 148, s. 8 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocław-
ski projekt rozszerzenia prawnej ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, „Z Pomocą Rodzi-
nie” 1990, nr 1–2, s. 15 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt 
ustawy o rozszerzeniu ochrony dziecka poczętego i jego matki, „Integracje” 1990, nr 14, s. 25 i n.; 
wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony 
dziecka poczętego i jego matki, „Słowo Powszechne” 1990, nr 116, s. 9 i n.; wspólnie z A. Ciskiem 
i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony macierzyństwa i dziecka 
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poczętego, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1989–1990, t. 44–45, se-
ria A, s. 58 i n.; Adopcja zamiast aborcji, w: Prace prawnicze ofiarowane prof. J. Kosikowi, red. 
J. Frąckowiak, E. Gniewek, A. Śmieja, Wrocław 1990, s. 197 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strze-
binczykiem, O zmiany w prawie rodzinnym w celu wzmocnienia ochrony dobra dziecka, „Nowe 
Prawo” 1990, nr 10/12, s. 70 i n.; Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony dóbr osobi-
stych i innych praw dziecka oraz jego rodziców, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, 
t. XXXVI, s. 47 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt ustawy 
o rozszerzeniu ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, Acta Universitatis Wratislaviensis, 
Prawo, t. XXXVI, s. 65 i n.; Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, w: W imieniu dziecka 
poczętego..., s. 83 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt karno-
prawnej ochrony dziecka poczętego i jego matki, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego 1992, t. 47, seria A, s. 81 i n.; Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa prywatnego mię-
dzynarodowego, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Warszawa, luty 1993, z. 118 (0-93/92), 
s. 1 i n.; Abyście mogli pomóc. Z myślą o dziecku i rodzinie, „Rzeczpospolita” 1993, nr 233, s. 10; 
Wrocławskie projekty rozszerzenia prawnej ochrony dziecka, w: Prawa dziecka. Deklaracje 
i rzeczywistość, red. J. Bińczycka, Warszawa 1993, s. 271 i n.; Czytając projekt prawa o adop-
cjach zagranicznych, „Rzeczpospolita” 1993, nr 261, s. 12; Czytając ciążowe rozporządzenie, 
„Pomost” 1994, nr 2, s. 15–16; Jak pomóc małym żebrakom, „Rzeczpospolita” 1994, nr 37, s. 12; 
Zasiłki ciążowe po zmianach, „Rzeczpospolita” 1994, nr 96, s. 12; Krytyka rządowego projektu 
ustawy o separacjach i adopcjach zagranicznych, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego 1994, t. 48, seria A, s. 58 i n.; Przyczynek do historii sowieckiego prawa rodzinnego, 
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1994, t. 49, seria A, s. 71 i n.; wspólnie 
z J. Zaporowską, Czy dziecko może powiedzieć „nie”, „Rzeczpospolita” 1995, nr 3, s. 17; 
wspólnie z J. Zaporowską, Dyżurujący sędzia opiekuńczy, „Rzeczpospolita” 1995, nr 47, s. 12; 
wspólnie z J. Zaporowską, Władza czy piecza, „Rzeczpospolita” 1995, nr 167, s. 12; wspólnie 
z J. Zaporowską i J. Niedworokiem, Przestępstwo czy dobry uczynek. Opieka i nadzór wymagają 
reorientacji, „Rzeczpospolita” 1995, nr 173, s. 12; wspólnie z J. Zaporowską i J. Niedworokiem, 
Ciąża pod kluczem, „Rzeczpospolita” 1995, nr 195, s. 12; wspólnie z J. Zaporowską, Uczucia pod 
ochroną, „Rzeczpospolita” 1995, nr 196, s. 14; wspólnie z J. Zaporowską, Adopcja prenatalna, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 202, s. 14; wspólnie z J. Zaporowską, Arabella, Wolfgang Amadeusz, 
Solidariusz, „Rzeczpospolita” 1995, nr 206, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Zaskakująca luka, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 217, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Dobro pojemne jak krzywda, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 220, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Ciężarna na bruk, „Rzeczpospo-
lita” 1995, nr 225, s. 17; wspólnie z J. Zaporowską, Dywagacje bez końca, „Rzeczpospolita” 1995, 
nr 228, s. 14; wspólnie z J. Zaporowską, Rozwód z brzuchem, „Rzeczpospolita” 1995, nr 230, s. 14; 
wspólnie z J. Zaporowską, Ustalenie ojcostwa przed narodzeniem dziecka, „Rzeczpospolita” 
1995, nr 235, s. 12; wspólnie z J. Zaporowską, Sprawa ważniejsza niż testament, „Rzeczpospolita” 
1995, nr 241, s. 14; wspólnie z J. Zaporowską, Przeciw ograniczeniu kontaktów z dzieckiem, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 245, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Nie wylewać dziecka z kąpielą. 
Adopcje zagraniczne, „Rzeczpospolita” 1995, nr 261, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Coś zrób-
my, coś zaróbmy, „Rzeczpospolita” 1995, nr 263, s. 17; wspólnie z J. Zaporowską, Brzemienna 
dyskryminacja, „Rzeczpospolita” 1995, nr 265, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Zastrzeżenie do 
zastrzeżenia, „Rzeczpospolita” 1995, nr 276, s. 17; wspólnie z J. Zaporowską, Ciężarna na bruk, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 225, s. 17; wspólnie z J. Zaporowską, Żebraczy rekwizyt, „Rzeczpo-
spolita” 1995, nr 283, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Wydanie dziecka, „Rzeczpospolita” 1996, 
nr 10, s. 18; Wrocławski projekt rozszerzenia prenatalnego macierzyństwa w polskim prawie 
małżeńskim, w: Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowi-
ce 1996, s. 413 i n.; wspólnie z J. Zaporowską, Sytuacja prawna dziecka w publikacjach prawnych 
J. Zaporowskiej i J. Mazurkiewicza, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, kwiecień 1996, 
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ABOUT THE FORGOTTEN PROJECTS OF THE FAMILY LAW REFORM

Summary

Long time ago, some of the Wroclaw’s lawyers have prepared at least tens of pro-
jects of the family law reform. A few of them have been enacted, also in the Polish Con-
stitution. However, many of them have been forgotten. Only five of these proposals are 
pointed out in this article. They provide protection of the emotional ties, protection of 
the right to the name of the adopted child, acceptability of the proceedings for adoption 
before child’s birth and acceptability of the indication by a parent guardian of a child 
after mother̀ s or father’s death.
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