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Ks. dr hab. Tomasz Jakubiak, prof. AKW 

Adopcja w księdze chrztu 

 

Adoptowaliśmy z mężem dziecko. Chcemy je teraz ochrzcić. Jakie informacje zostaną wpisane 

do księgi chrztu? Czy z odpisu aktu chrztu dziecko może się dowiedzieć, że jest adoptowane? 

 

W Kościele katolickim na terenie Polski zasady sporządzenia aktu chrztu 

przysposobionego dziecka szczegółowo uregulowane zostały w Dekrecie ogólnym Konferencji 

Episkopatu Polski dotyczącym sporządzenia i modyfikacji aktu chrztu w związku z 

przysposobieniem z 14 marca 2017 roku. W dużym stopniu są one uzależnione od tego, czy 

przysposobienie dokonało się przed chrztem czy też po nim oraz czy po przysposobieniu 

sporządzono w USC nowy akt urodzenia. 

Gdy adoptowane jest dziecko, o którym nie wiadomo, czy było ochrzczone, lub gdy nie są 

znane dokładne dane dotyczące faktu jego chrztu, kuria diecezjalna przeprowadza kwerendę 

mającą na celu odszukanie aktu chrztu. Gdy działanie to nie pozwala uzyskać pewności co do 

tego, że przysposobiony został wcześniej ochrzczony, biskup diecezjalny podejmuje decyzję o 

udzieleniu chrztu. 

Jeżeli chrzest następuje po przysposobieniu, do aktu chrztu wpisuje się aktualne dane 

osobowe adoptowanego i informację o przysposobieniu. Gdy jest to możliwe, w księdze 

chrztów zapisuje się także dane rodziców biologicznych. 

W przypadku adopcji osoby już ochrzczonej sporządzenie aktu chrztu jest bardziej 

skomplikowane. Przysposabiający, bądź pełnoletni przysposobiony, może za pośrednictwem 

proboszcza parafii, w której jest już sporządzony akt chrztu, lub parafii, w której zostanie 

sporządzony akt chrztu, zwrócić się z wnioskiem do biskupa diecezjalnego o dokonanie 

stosownych adnotacji w księgach chrzcielnych. Do wniosku załącza się: sądowe orzeczenie 

przysposobienia, odpis zupełny aktu urodzenia i – jeśli jest to możliwe – świadectwo chrztu.  

Jeśli po przysposobieniu nie został sporządzony w USC nowy akt urodzenia 

przysposobionego, na podstawie decyzji biskupa do już istniejącego aktu chrztu wpisuje się 



nowe dane osobowe ochrzczonego – bez zacierania danych oryginalnych – oraz informację o 

przysposobieniu. Natomiast gdy w USC został sporządzony nowy akt urodzenia, wtedy 

możliwe jest na podstawie decyzji biskupa sporządzenie w parafii zamieszkania rodziców 

adopcyjnych nowego aktu chrztu. Zapisuje się w nim zgodnie z brzmieniem dokumentów 

cywilnych: imiona i nazwiska ochrzczonego, datę i miejsce urodzenia, dane 

przysposabiających, datę i miejsce chrztu, imię i nazwisko szafarza chrztu, dane rodziców 

chrzestnych bądź też osób, które ich zastępują (substytutów). W nowym akcie chrztu wpisuje 

się również informację o przysposobieniu oraz miejscu i numerze dotychczasowego aktu 

chrztu. Gdy jest to możliwe, powinny w nim się znaleźć również dane rodziców biologicznych. 

W dotychczasowym akcie chrztu na polecenie ordynariusza miejsca umieszcza się informację 

zabraniającą jego ujawnienia. Utajnienie aktu oznacza, że nie wydaje się zeń odpisów, chyba 

że o metrykę zwróci się osoba pełnoletnia, której ów akt dotyczy. 

Jeśli przemawiają za tym racje, przysposabiający mogą zwrócić się do biskupa 

diecezjalnego o ustanowienie zastępczych (substytutów) rodziców chrzestnych, których dane 

zapisuje się w akcie chrztu. Trzeba podkreślić, że w wydawanych odpisach aktu chrztu 

(metrykach) osób przysposobionych ujawnia się wyłącznie nowe dane, nie czyniąc wzmianki 

o przysposobieniu i rodzicach biologicznych. 


