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Dekret ogólny
Konferencji Episkopatu Polski
dotyczący sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu
w związku z przysposobieniem

Na podstawie kan. 877 § 3 i 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konferencja Episkopatu
Polski na 375. Zebraniu Plenarnym, w dniu 14 marca 2017 r. postanowiła ustalić zasady
sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z przysposobieniem, w brzmieniu
następującym:
1. Wpisów dotyczących przysposobienia dokonuje się wyłącznie na wniosek
przysposabiających lub na wniosek pełnoletniej osoby przysposobionej, skierowany do
ordynariusza miejsca za pośrednictwem proboszcza parafii, w której został sporządzony
lub ma zostać sporządzony akt chrztu. Decyzję o dokonaniu wpisu oraz jego formie
podejmuje ordynariusz miejsca i tylko on wydaje stosowne polecenie proboszczom,
których sprawa dotyczy.
2. Do wniosku winny zostać dołączone dokumenty cywilne potwierdzające dane osobowe
oraz fakt przysposobienia (sądowe orzeczenie przysposobienia i odpis zupełny aktu
urodzenia).
3. W przypadku, gdy przysposobienie nastąpiło po chrzcie, należy dołączyć świadectwo
chrztu. W wypadku trudności z przedstawieniem tego dokumentu, kuria diecezjalna
winna nakazać przeprowadzenie stosownej kwerendy w oparciu o dostępne dane osoby
przysposobionej, jej rodziców naturalnych i informacji na temat miejsca ich
zamieszkania.
4. Jeżeli chrzest następuje po przysposobieniu, do aktu chrztu wpisuje się aktualne dane
osobowe osoby, z zaznaczeniem na marginesie, że dziecko zostało przysposobione.
Jeżeli jest to możliwe należy wpisać także dane rodziców biologicznych.
5. Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy nie został sporządzony nowy
akt urodzenia, należy wpisać do aktu chrztu nowe dane osobowe osoby ochrzczonej,
bez zacierania danych oryginalnych, z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko
zostało przysposobione.
6. Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy został sporządzony nowy akt
urodzenia, możliwe jest sporządzenie nowego aktu chrztu, do którego wpisuje się,
zgodnie z brzmieniem dokumentów cywilnych: imiona i nazwiska ochrzczonego, datę
i miejsce urodzenia, dane przysposabiających, datę i miejsce chrztu (lub na wniosek
przysposabiających miejsce sporządzenia nowego aktu), imię i nazwisko szafarza, dane
rodziców chrzestnych lub ich zastępców (substytutów) ustanowionych zgodnie z p. 8,
z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko zostało przysposobione oraz podaniem
miejsca i numeru dotychczasowego aktu chrztu. Jeżeli jest to możliwe, należy wpisać
także dane rodziców biologicznych. Nowy akt chrztu sporządza się w parafii
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zamieszkania przysposabiających. Na marginesie dotychczasowego aktu chrztu,
na polecenie ordynariusza miejsca, umieszcza się klauzulę zabraniającą jego
ujawnienia, w brzmieniu: „Akt z racji przysposobienia nie podlega ujawnieniu”
i opatrzoną datą.
7. Na marginesie modyfikowanego lub sporządzanego na nowo aktu chrztu należy podać
podstawę prawną dokonywanych zmian, czyli powołać się zarówno na reskrypt z kurii
diecezjalnej, jak i stosowny dokument cywilny, który powinien być archiwizowany.
8. W każdym przypadku przysposabiający mogą zwrócić się do biskupa diecezjalnego
o ustanowienie zastępczych (substytutów) rodziców chrzestnych dla przysposobionego
dziecka. Ich imiona i nazwiska wpisuje się do aktu chrztu. Wybór nowych chrzestnych
można połączyć z odpowiednio dostosowanym obrzędem liturgicznym odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem małego dziecka przewidzianym
w księdze liturgicznej Obrzędy błogosławieństw.
9. W wydawanych odpisach aktu chrztu (metrykach) osób przysposobionych ujawnia się
wyłącznie nowe dane, nie czyniąc wzmianki o przysposobieniu i rodzicach
biologicznych. Aby uniknąć zawarcia nieważnego małżeństwa przez osoby
biologicznie spokrewnione (np. naturalne rodzeństwo), wystawiając świadectwo chrztu
należy wręczyć zainteresowanemu nupturientowi odpis zawierający dane o rodzicach
adopcyjnych, tak jak widnieją w księdze ochrzczonych, natomiast pełną informację
o rodzicach biologicznych przesłać – zachowując sekret – przesyłką poleconą
bezpośrednio do parafii, w której ma być przeprowadzane przedślubne dochodzenie
kanoniczne. Duszpasterz spisujący protokół przedślubny winien z zachowaniem
należnej dyskrecji sprawdzić, czy narzeczonych nie łączy naturalne pokrewieństwo.
Jeśli zainteresowana osoba nie ma świadomości, że została przysposobiona, nie należy
jej o tym informować. (Dekret o przygotowaniu do małżeństwa, art. 57). Utajnienie aktu
oznacza, że nie wydaje się zeń odpisów, chyba że o metrykę zwróci się osoba
pełnoletnia, której ów akt dotyczy.
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