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WSPIERANIE RODZIN
PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI 

W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI 

jest ważnym elementem 

systemu polityki społecznej w Polsce



STATYSTYKA

liczba dzieci w Polsce

liczba ludności w Polsce

2017 2018 2019
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LICZBA DZIECI W PORÓWNANIU DO OGÓLNEJ LICZBY LUDNOŚCI W POSCE ( W TYS.)
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KWESTIE ZWIĄZANE Z POMOCĄ DZIECKU 
I RODZINIE PRZEZ PAŃSTWO I SAMORZĄDY REGULUJE

USTAWA Z 9 CZERWCA 2011 R. 
O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

(DZ. U. Z 2020 R. POZ. 821 ZE ZM.)  

https://strzeleczki.naszops.pl/wspieranie-rodziny-i-system-pieczy-zastepczej

https://strzeleczki.naszops.pl/wspieranie-rodziny-i-system-pieczy-zastepczej


USTAWA 
O WSPIERANIU RODZINY 
I SYSTEMIE PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 
ZAWIERA DZIAŁANIA 
ZWIĄZANE Z:

Wspieraniem 
rodziny

pieczą 
zastępcza

adopcją



WSPIERANIE RODZINY

Rodzina w kryzysie z poziomu 
gminy może liczyć na wsparcie 
w formie:

https://stock.adobe.com/images/happy-family-icon-multicolored-in-simple-figures

-two-children-dad-and-mom-stand-together-vector-can-be-used-as-logotype/191310111

https://stock.adobe.com/images/happy-family-icon-multicolored-in-simple-figures


WSPIERANIE RODZINY

Na szczeblu powiatu rodzina 
przeżywająca trudności w pełnieniu 
swojej funkcji opiekuńczo –
wychowawczej może otrzymać 
wsparcie i pomoc w formie 
zabezpieczenia dziecka w 

pieczy zastępczej



PIECZA ZASTĘPCZA

• Piecza zastępcza to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej

opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania

przez rodziców.

• Jednostkami samorządu terytorialnymi zajmującymi się pieczą zastępczą są: Miejskie Ośrodki

Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Te instytucje pełnią rolę

Organizatora pieczy zastępczej.

• Instytucje te są wspierane przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe.

• Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres od urodzenia dziecka

jednak nie dłuższy niż do osiągnięcia 18 roku życia. W sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę

po 18 roku życia może pozostać w rodzinie, za jego zgodą, nie dłużej jednak niż do ukończenia

25 roku życia.



STATYSTYKA

2017

2018

2019

7300

7311.5

7314.6

73.129

72.339

72.45

PORÓWNANIE OGÓLNEJ ILOŚCI DZIECI W POLSCE DO DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

liczba dzieci umieszczona w pieczy zastępczej   ogólna liczba dzieci w Posce



PIECZA ZASTĘPCZA

https://gopskoscielec.pl/wspieranie-rodziny-i-piecza-zastepcza 



RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzina zastępcza spokrewniona to najbliższa rodzina dziecka ( babcia,

dziadek, pełnoletni brat, pełnoletnia siostra).

Nie ma w ustawie określonej liczby dzieci, którymi opiekują się rodziny 

spokrewnione. 

Rodziny spokrewnione pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

https://www.przystanekrodzina.pl/jakie-sa-rodzaje-rodzin-zastepczych 



RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodziny zastępcze niezawodowe to osoby dla dziecka obce lub pozostające
w dalszym pokrewieństwie z dzieckiem (ciocie, wujkowie, stryjowie, sąsiad itp.)

• Opiekują się nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność. W razie 
konieczności umieszczenia rodzeństwa dopuszcza się za zgodą rodziny zastępczej 
i po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
umieszczenie większej ilości dzieci w tym samym czasie.

• Rodziny niezawodowe nie otrzymują wynagrodzenia zapełnienie swojej funkcji.

• Co najmniej jedna z osób tworząca rodzinę niezawodową musi posiadać własne
źródło dochodu.

https://www.przystanekrodzina.pl/jakie-sa-rodzaje-rodzin-zastepczych 



RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodziny zastępcze zawodowe podobnie jak rodziny niezawodowe nie są 
spokrewnione z dziećmi umieszczonymi w ich rodzinie lub występuje dalsze 
pokrewieństwo. Umieszcza się w nich powyżej 3 dzieci. 

Rodziną zastępczą zawodową może zostać rodzina niezawodowa mającą co 
najmniej 3 – letnie doświadczenie. 

Pomiędzy starostą (prezydentem) a rodziną zastępcza zawodową zostaje zawarta 
umowa na 4 letni okres sprawowania tej funkcji. 

Rodziny otrzymują z tytułu wykonywanej pracy wynagrodzenie w wysokości od 
ok. 600 euro do ok. 850 euro. 

Przynajmniej jedno z rodziców trwale zajmuję się 

opieką nad powierzonymi dziećmi, nie może 

bez zgody właściwego starosty(prezydenta) 

podjąć zatrudnienia. 
https://www.przystanekrodzina.pl/jakie-sa-rodzaje-rodzin-zastepczych 



RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodziny zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego opiekują się 
dziećmi interwencyjnie (krótkoterminowo)do czasu unormowania się sytuacji 
dziecka nie dłużej niż do 4 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

Rodziny zawodowe specjalistyczne opiekują się dziećmi o specjalnych 
potrzebach tj. dziećmi legitymującymi się orzeczeniem o  niepełnosprawności, 
dziećmi na podstawie ustawy o postępowaniu 
w sprawie nieletnich i małoletnimi matkami. 

https://gops-lopuszno.pl/nabor-wnioskow-do- 

programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021/ 



RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzinny Dom Dziecka to najczęściej rodzina, która w swoim mieszkaniu 
lub domu sprawuje opiekę nad dziećmi niespokrewnionymi. 

W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie 
nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność. Istnieje tak 
jak w przypadku rodzin zastępczych zawodowych możliwość umieszczenia 
większej ilość dzieci.  

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie 
w wysokości od ok. 600 euro do ok. 850 euro. 



STATYSTYKA

55721

55288

55458

LICZBA DZIECI W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

2017 2018 2019



STATYSTYKA

2017

2018

2019

rodziny zastępcze spokrewnione rodziny zastępcze niezawodowe rodziny zastępcze zawodowe rodzinne domy dziecka

23995

11228

2086
568

23544

10969

2126
613

23221

10776

2167
668

LICZBA PODMIOTÓW RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

2017 2018 2019



FINANSOWE
WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodzinie zastępczej i Rodzinnemu Domowi Dziecka  (RDD) przysługuje 
obowiązkowo:
• comiesięczne świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego 

umieszczonego w niej dziecka w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki. 

- rodziny spokrewnione w kwocie 162 €

- rodziny niezawodowe, zawodowe i RDD 246 €

• świadczenie to jest podwyższone o dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymana 
dziecka w przypadku legitymowania się przez niego orzeczeniem o niepełnosprawności 
w wysokości ok 50 €

• comiesięczny dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko w wysokości ok 108 €

• jednorazowe świadczenie związane z rozpoczęciem roku szkolnego np. na książki, zeszyty,

obuwie itp. w wysokości ok. 65 €



FINANSOWE
WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Ponadto Rodzinny Dom Dziecka otrzymuje także obligatoryjnie:
• środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu 

jednorodzinnego

• świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu 
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – raz do roku

• pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką 
i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – jednorazowo lub 
okresowo

Wysokość tych świadczeń określona jest w umowie.



FINANSOWE
WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodzinie zastępczej  i RDD starosta możne przyznać:
• dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem jego zamieszkania 

• świadczenie na pokrycie: 

o niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jest to
pomoc jednorazowa,

o wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo

• środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub 
domu jednorodzinnego – dotyczy tylko rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej

• świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego 
remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego 
– raz do roku – dotyczy tylko rodziny zastępczej zawodowej



FINANSOWE
WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Wszystkie świadczenie przyznawane są na wniosek rodziny zastępczej

lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

http://dwutygodniksuwalski.pl/rodziny-zastepcze-poszukiwane-2/ 



NIEFINANSOWE
WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka są wspierani przez 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej bądź, w przypadku rodzin, które nie 
wybrały współpracy z koordynatorem, przez pracownika socjalnego.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i pracownicy socjalni wykonujący zadania 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pracują w zadaniowym czasie pracy. 
Umożliwia im to wspieranie rodzin zastępczych dostosowując pracę do ich potrzeb, 
które są określane na podstawie dokonanej przez siebie we współpracy z rodziną 
zastępczą diagnozy, a także zgłoszonych przez rodzinę zastępczą potrzeb.



NIEFINANSOWE
WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

• Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do 
czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w 
wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.

• W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą 
lub prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać 
powierzona rodzinie pomocowej. Tego rodzaju wsparcia udziela się:

- w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu

- w nieprzewidzianych trudnościach lub zdarzeniach losowych w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka

• Dostęp do poradnictwa specjalistycznego oferowanego przez organizatora pieczy 
zastępczej tj. psychologa, pedagoga

• Możliwość zatrudnia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 
gospodarskich – dotyczy rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej, u której przebywa więcej 
niż 3 dzieci.



UMIESZCZENIE DZIECKA 
W PIECZY ZASTĘPCZEJ

https://slideplayer.pl/slide/11812715/ 



JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Osoba lub osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zgłaszają 
swoją gotowość do pełnienia tej roli organizatorowi pieczy zastępczej 
w miejscu/mieście swojego zamieszkania.

W Polsce nie ma jednoznacznych wytycznych, które mówią, jak ma przebiegać 
procedura kwalifikacji osoby/osób na rodziców zastępczych. Taką procedurę każdy 
organizator pieczy zastępczej tworzy sam, z uwzględnieniem przepisów prawa czyli 
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. 



JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Art. 42. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie 
funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być 
powierzone osobom, które:

1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie 
jest im ograniczona ani zawieszona;

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w 
stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało 

potwierdzone:



JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

a. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

b. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, 

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku 

cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku 

zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.



JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Kandydaci na rodzinę zastępczą spełniające powyższe wymogi oraz po przejściu 
procedury kwalifikacyjnej (indywidualna rozmowa, sprawdzenie warunków 
socjalno – bytowych, opinia psychologiczna o posiadanych predyspozycji 
i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a także posiadanych 
kompetencji wychowawczych) kierowani są na szkolenie w celu uzyskaniu 
kwalifikacji. 

Szkolenie dla niezawodowych rodzin zastępczych trwa 62 godziny a dla 
zawodowych rodzin zastępczych dodatkowo 18 godzin. 

Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinne 
domy dziecka przeprowadzane są przez podmioty zewnętrzne lub organizatora 
pieczy zastępczej. 

Program szkoleniowy musi być zatwierdzony przez Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej.



ZADANIA RODZINY ZASTĘPCZEJ 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i 
wychowanie, w szczególności:

• traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

• zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

• zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

• zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

• zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

• zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne 
dziecka;

• umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi 
inaczej.



PROCEDURA OCENY RODZIN ZASTĘPCZYCH 
Ocena rodzin zastępczych dokonywana jest przez Organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. 

Pierwszą ocenę dokonuje się nie później niż przed upływem roku od umieszczenia 
pierwszego dziecka w rodzinie. Kolejną ocenę  dokonuje się po upływie roku od 
dokonania pierwszej oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata. 

Ocena wydawana jest na piśmie i od tej oceny rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny 
dom dziecka mogą złożyć, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny, zastrzeżenia do 
starosty/prezydenta. 

W przypadku negatywnej ostatecznej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego 
rodzinny dom dziecka, kolejna ocena jest dokonywana nie później niż w terminie 6 
miesięcy od dnia dokonania tej oceny. W przypadku kolejnej negatywnej ostatecznej 
oceny organizator pieczy zastępczej kieruje do sądu wniosek o uchylenie postanowienia 
o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.



PIECZA ZASTĘPCZA

https://gopskoscielec.pl/wspieranie-rodziny-i-piecza-zastepcza 



STATYSTYKA

17051

16992

16291

LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH 

W INSTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

2017 2018 2019



RODZINA

Profilaktyka

Poradnictwo 
specjalistyczne
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Piecza 

zastępcza
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Opiekuńczo –

Wychowawcza
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ADOPCJA –

DROGĄ DO RODZICIELSTWA



Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny 

w Rybniku



* Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie opieki dzieciom 

z uregulowaną sytuacją prawną, poprzez znalezienie im rodziny 

adopcyjnej, a także prowadzenie procedur przysposobienia oraz 

przygotowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia 

dziecka

* Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka 

i poszanowaniem jego praw 



Ponadto do zadań Ośrodka należy w szczególności:

• Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia;

• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci zgłoszonych do 

przysposobienia;

• Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna kandydatów na rodzinę 

adopcyjną;

• Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do 

przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

• Organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodzinę adopcyjną;

• Promowanie idei adopcji;

• Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz 

pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które 

sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio 

po urodzeniu.



DEFINICJA

ADOPCJA, czyli przysposobienie, zwana też potocznie

usynowieniem, jest to uznanie obcego dziecka za własne.

Akt ten ma nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny.

Jego efektem jest powstanie określonej relacji prawnej łączącej

dziecko i jego nowych rodziców, tożsamej z relacjami rodzinnymi,

opartymi na więzach krwi i pochodzenia.

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAy-ne56fQAhVGBywKHRBbDA8QjRwIBw&url=https://babyonline.pl/adopcja-dziecka,adopcja-artykul,10129,r1.html&psig=AFQjCNEs53dcxzhkd5_toUDHj0iYIg7mbQ&ust=1479197344272819
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Coraz więcej małżeństw w Polsce boryka się z problemem

niepłodności. Alternatywą dla takich związków jest

możliwość adopcji dziecka.

Podjęcie decyzji o adopcji, wiąże się z odpowiednim

przygotowaniem małżonków do przysposobienia dziecka.

Powinni oni być fizycznie i psychicznie gotowi na to, aby

nieść pomoc i wsparcie przyjętemu do swojej rodziny

dziecku.
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Wiąże się to z umiejętnością radzenia sobie z problemami,

pogodzenia się z faktem własnej bezdzietności oraz pełnym

przyjęciem drogi adopcyjnego rodzicielstwa.

Małżeństwo podejmujące decyzję o tej formie rodzicielstwa,

poddane zostaje procesowi kwalifikacyjnemu w ośrodku

adopcyjnym.



KILKA SŁÓW O PRZYSPOSOBIENIU

Najkorzystniejszą formą opieki nad dzieckiem 

pozbawionym rodziny naturalnej jest ADOPCJA.



Procedura kwalifikacyjna prowadzona przez ośrodek

adopcyjny ma na celu m.in. sprawdzenie czy kandydaci na

rodzinę adopcyjną spełniają wymogi określone w kodeksie

rodzinnym i opiekuńczym.



 Zadaniem rodziców adopcyjnych jest opieka, wychowanie,

dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz troska

o odbudowanie strat i niezaspokojonych pragnień dziecka

pozbawionego miłości domu rodzinnego.

Rodzice powinni być przygotowani do zaspokajania

materialnych, zdrowotnych, intelektualnych, a przede

wszystkim emocjonalnych potrzeb dziecka.

W procesie przysposobienia szczególnie ważne jest

funkcjonowanie małżeństwa przyszłych rodziców adopcyjnych.

Relacje pomiędzy małżonkami powinny być na tyle bliskie, aby

sytuacja związana z przyjęciem dziecka do rodziny nie

spowodowała osłabienia ich związku.



W przypadku adopcji ustawodawca zwraca uwagę na znaczenie

czynników emocjonalno-uczuciowych- realizacja zasady dobra

dziecka wymaga, aby na skutek adopcji, poza powstaniem

między rodzicami a dzieckiem określonych prawem stosunków

pokrewieństwa, powstały także więzi uczuciowe pozwalające na

optymalny i prawidłowy rozwój dziecka.

Powinno to nastąpić w wyniku odpowiedniego doboru rodziny

do dziecka, a rodzice powinni spełniać określone warunki:

• pełną zdolność do czynności prawnych, ponieważ umożliwia ona 

po adopcji sprawowanie władzy rodzicielskiej. Zdolność tę posiada 

każda pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona osoba;

• kwalifikacje osobiste uzasadniające przekonanie, że będą należycie 

wywiązywać się z obowiązków rodzicielskich tj. muszą posiadać 

odpowiednie kwalifikacje moralne, zdrowotne oraz stabilną sytuację 

materialną;               

• opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo 

ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.



W związku z tym przysposobić dziecko mogą osoby, które: 

• są zdrowe psychicznie i fizycznie;

• są w odpowiednim wieku;

• mają stabilną sytuację zawodową i finansową zapewniającą; 

utrzymanie i wychowanie dziecka;

• posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe;

• gwarantują właściwą opiekę;

• kierują się dobrem dziecka.



Kilka słów o procedurze adopcyjnej…

czyli droga, jaką muszą przejść kandydaci na rodziców 

adopcyjnych w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym 

w Katowicach Oddział ds. adopcji i wspierania rodziny 

w Rybniku



Pierwsza rozmowa odbywa się z Kierownikiem

Ośrodka Adopcyjnego, w trakcie której kandydaci na

rodzinę adopcyjną zostają zapoznani z procedurą

i wymaganiami stawianymi kandydatom.



 Procedura kwalifikacyjna w Ośrodku rozpoczyna się

w momencie złożenia przez kandydatów wymaganych

dokumentów wg podanego wykazu:

* podanie do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach; 

* aktualny zupełny odpis aktu małżeństwa;

* aktualny zupełny odpis aktu urodzenia dla osób stanu           

wolnego;

* zaświadczenia  o zarobkach lub zeznanie podatkowe;

* zaświadczenia o zatrudnieniu;



* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, 

że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem;

* oświadczenie dotyczące braku formalnych przeszkód do 

podjęcia procedury;

* życiorysy kandydatów;

* zdjęcie;

* inne dokumenty, np. zaświadczenie o leczeniu 

specjalistycznym, sentencja rozwodowa do wglądu.



Następnie kandydaci przechodzą w Ośrodku diagnozę,

która obejmuje rozmowy z psychologiem i pedagogiem,

testy psychologiczno-pedagogiczne oraz wywiad

adopcyjny w miejscu zamieszkania.



Po części diagnostycznej podczas posiedzenia Komisji 

Kwalifikacyjnej ds. Rodzin odbywa się wstępna kwalifikacja na 

szkolenie.

Na posiedzeniu komisji:

• omówiona zostaje sytuacja małżeńska, rodzinna, zdrowotna oraz 

materialno-bytowa kandydatów;

• przeanalizowane zostają dane diagnostyczne  z przeprowadzonych 

badań psychologicznych i pedagogicznych oraz informacje uzyskane 

w trakcie wywiadu adopcyjnego z uwzględnieniem kwalifikacji 

osobistych uzasadniających przekonanie, że kandydaci będą 

należycie wywiązywać się z obowiązków przysposabiającego;

• przedstawione zostają również informacje dotyczące motywacji 

kandydatów do przysposobienia dziecka.



Po dokonaniu wstępnej oceny kandydaci biorą udział

w szkoleniu dla kandydatów na rodzinę adopcyjną.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o program „Droga do

adopcji” zatwierdzony Decyzją nr 1/2021/RA Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dn. 11.03.2021 r. (Znak: DSR-I-8207-8-

2021.MK). Powyższe szkolenie obejmuje 40 godzin szkolenia

grupowego oraz 2 godziny szkolenia indywidualnego.
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Po ukończeniu przez kandydatów szkolenia odbywa się

Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rodzin.

Na posiedzeniu komisji przedstawiona zostaje opinia

o kwalifikacjach osobistych kandydatów do przysposobienia,

omówiony zostaje również udział kandydatów w szkoleniu.

Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji

komisja dokonuje kwalifikacji kandydatów na rodzinę

adopcyjną.



Od momentu zakwalifikowania kandydatów na rodzinę
adopcyjną, kandydaci oczekują na propozycję dziecka.

 Po dokonaniu doboru rodziny do dziecka oraz
po przedstawieniu dokumentacji dotyczącej dziecka
odbywa się pierwszy kontakt kandydatów na rodzinę
adopcyjną z dzieckiem.

 Po kontakcie z dzieckiem oraz pozytywnej decyzji
dotyczącej przysposobienia, kandydaci za pośrednictwem
Ośrodka składają do Sądu wniosek o pełne
przysposobienie i wydanie zarządzenia tymczasowego dot.
umieszczenia dziecka w rodzinie preadopcyjnej wraz
z niezbędną dokumentacją.



 Sąd, dokonawszy wstępnej analizy danych wydaje postanowienie

o ustanowieniu osobistej styczności (preadopcji). Preadopcja jest

to powierzenie przez Sąd rodzicom adopcyjnym bezpośredniej

pieczy nad dzieckiem do czasu zakończenia postępowania

sądowego o przysposobienie. W tym okresie pracownicy Ośrodka

nadzorują przebieg osobistej styczności.

 Po tym okresie odbywa się sprawa o przysposobienie,

w efekcie której zostaje wydane orzeczenie o adopcji wraz

w wszystkimi jej konsekwencjami.



W postępowaniu sądowym o przysposobienie sąd opiekuńczy 

bierze pod uwagę:

• opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz świadectwo 

ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek;

• sprawozdanie ośrodka adopcyjnego z okresu preadopcji;

• dane z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez 

kuratora.



Postanowienie orzekające przysposobienie staje się

skuteczne po uprawomocnieniu się. Stanowi ono podstawę

do sporządzenia nowego aktu urodzenia dziecka przez

Urząd Stanu Cywilnego.

Po przysposobieniu dziecka, rodzina ma możliwość

skorzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Ośrodku.



Dziękuję za uwagę. 


