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I. WSTĘP 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. w istotny sposób zmieniło się w naszym kraju podejście 

prawne, a co za tym idzie sposób zorganizowania kwestii wspierania rodziny z dziećmi, znaj-

dującej się w sytuacjach kryzysowych. 

Ustawa o wspieraniu rodziny (…) wprowadziła nowe i usystematyzowała znane 

i stosowane wcześniej narzędzia wsparcia rodziny i włączyła je w jeden system, którego po-

czątek znajduje się w gminie (ośrodek pomocy społecznej - asystent rodziny, zespoły interdy-

scyplinarne, placówki wsparcia dziennego, rodziny wspierające), kontynuacja w powiecie 

(powiatowe centrum pomocy rodzinie - piecza zastępcza wraz z  jej organizatorem 

i koordynatorem oraz rodziny pomocowe), a koniec w samorządzie województwa (regionalny 

ośrodek polityki społecznej - adopcja) odpowiedzialnym w szczególności za poszukiwanie 

rodzin przysposabiających dla dzieci, które faktycznie nie mogą już wrócić do środowisk lo-

kalnych, do swoich domów i rodzin pochodzenia. 

Za uzasadnienie zmian w organizacji adopcji ustawodawca przyjął w szczególności -

polepszenie monitorowania przebiegu procedur przysposobienia, zwiększenie dostępności 

i równomierne usytuowanie ośrodków adopcyjnych, wzmocnienie możliwości przeprowadza-

nia adopcji bez rejonizacji, oddzielenie zadań adopcji od problematyki rodzicielstwa zastęp-

czego, umożliwienie pełnej kontroli skuteczności i efektywności działań ośrodków adopcyj-

nych, a także sprawniejsze przeprowadzanie procedur adopcyjnych oraz poprawa współpracy 

pomiędzy instytucjami pieczy zastępczej a ośrodkami adopcyjnymi, wreszcie skrócenie okre-

su poszukiwania kandydatów na rodziny adopcyjne dla dzieci z uregulowaną sytuacją praw-

ną. 

Mając na względzie powyższe wyzwania, przedkładamy Państwu niniejsze opracowa-

nie przedstawiające te dokonania i informacje z zakresu adopcji, które na Mazowszu zreali-

zowano i zebrano w ciągu roku 2012, a funkcjonujące obecnie w formie usług i  danych do-

stępnych na bieżąco dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji samorządowych 

i pozarządowych, odpowiedzialnych za realizację tego zadania w naszym regionie. 

 

 

Z podziękowaniem  

za wsparcie i zaangażowanie  

wraz z zaproszeniem i do dalszej współpracy  

 

Dyrekcja Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

Wydział ds. badań społecznych 

- Obserwatorium Integracji Społecznej 

Wydział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 
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II. ADOPCJA - POJĘCIA I DEFINICJE 

Adopcja (łac. adoptio) jest to przyjęcie, uznanie obcego dziecka za własne, przez mał-

żeństwo lub osobę samotną. Nie wygasa z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, ani 

też w wyniku śmierci dziecka lub osób przysposabiających. W wyniku adopcji rodzice adop-

cyjni zajmują miejsce rodziców biologicznych i od tej chwili władza rodzicielska należy tylko 

do nich. Dziecko w rodzinie adopcyjnej nabywa takie same prawa jak dziecko w rodzinie 

biologicznej. 

W polskim prawie adopcja znana jest pod nazwą przysposobienie. Proces przysposo-

bienia regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Termin „adopcja” jest równo-

znaczny z określeniem „przysposobienie”. Przez przysposobienie należy rozumieć powstały 

z woli osób zainteresowanych taki stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami 

a dzieckiem. Jest to więc stosunek rodzicielski, w ramach którego między przysposabiającym 

a przysposobionym  powstają wszelkie obowiązki i prawa właściwe dla naturalnego stosunku 

emocjonalnego i społecznego między rodzicami a dzieckiem. Wiąże się z tym stan cywilny 

polegający na pochodzeniu jednej osoby od drugiej, władza rodzicielska, obowiązek alimen-

tacyjny. Przysposobienie jest więc formą prawną, która stwarza pokrewieństwo. 

Adopcja jest możliwa, kiedy rodzice dziecka: 

a) nie żyją, 

b) zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, 

c) wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka - tzw. zgodę in blanco, 

d) są ubezwłasnowolnieni. 

Adoptować można wyłącznie osobę małoletnią, przy czym jeśli dziecko ukończyło 

13 lat, wymagana jest jego zgoda na przysposobienie. 

Interesy dziecka skierowanego do adopcji reprezentuje opiekun prawny lub kurator, 

ustanowiony przez sąd. Bez jego zgody, adopcja nie może być orzeczona. W szczególnych 

okolicznościach, sąd jest w mocy orzec przysposobienie wbrew woli opiekuna, jednak musi 

to być uzasadnione dobrem dziecka. 

Rodzaje adopcji: 

a) przysposobienie pełne, 

b) niepełne, 

c) całkowite. 

Przysposobienie pełne - osoba w ten sposób przysposobiona, staje się członkiem ro-

dziny przysposabiającego. Więzy prawne z jego dotychczasową rodziną ulegają zerwaniu. 

Cechą tego przysposobienia jest to, że rozciąga się ono na całą rodzinę przysposabiającego, 

tak jak gdyby przysposobiony urodził się jako dziecko naturalne przysposabiającego. Powsta-

ją wzajemne prawa i obowiązki alimentacyjne. 

Przysposobienie niepełne - powoduje powstanie stosunku rodzinnego tylko między 

przysposabianym i przyspasabiającym, nie rozciąga się na krewnych przysposabiającego. 

Przysposobienie całkowite - zwane również anonimowym, jest możliwe tylko wtedy, 

gdy rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym wyrażą zgodę na przysposobienie dziecka 

w przyszłości, bez wskazania osoby przysposabiającej. Zgoda rodziców na przysposobienie 
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dziecka nie może być wyrażana wcześniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia dziecka. 

Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie przed sądem opiekuńczym, nie później jednak 

niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie. 

Przysposobienie całkowite jest nierozwiązalne. Przysposobienie pełne i niepełne może 

być z ważnych powodów rozwiązane przez sąd. 

Przysposobić dziecko mogą osoby, które: 

a) mają pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) są zdrowe psychicznie i fizycznie, 

c) są w odpowiednim wieku, 

d) mają sytuację zawodową i finansową zapewniającą utrzymanie i wychowanie 

dziecka, 

e) mają odpowiednie warunki mieszkaniowe, 

f) gwarantują właściwą opiekę, 

g) kierują się dobrem dziecka, 

h) posiadają Opinię Kwalifikacyjną Ośrodka Adopcyjnego, 

ponadto: 

i) tworzą stabilny i trwały związek małżeński, oparty na szacunku i miłości, 

j) kierują się wartościowymi motywami adopcji i są jednomyślni w podjęciu decyzji 

o adopcji. 

III. REALIZATORZY ZADAŃ Z ZAKRESU ADOPCJI 

3.1. OŚRODEK ADOPCYJNY 

Ośrodki adopcyjne są jedynymi instytucjami upoważnionymi doprowadzenia procedur 

adopcyjnych. Świadczą swoje usługi nieodpłatnie. Ośrodki publiczne od dnia 1 stycznia 

2012 r. prowadzone są przez samorząd województwa (do 31 grudnia 2011 r. pozostawały 

w gestii powiatu). 

Ośrodki niepubliczne natomiast są prowadzone przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty uprawnione np. kościół katolicki, związki wyznaniowe.  

Od 1 stycznia 2012 r. ośrodki adopcyjne mają prawo działać tylko w przypadku zlece-

nia zadania prowadzenia ośrodka adopcyjnego przez marszałka województwa. 

Na Mazowszu za organizację adopcji, jako regionalny ośrodek polityki społecznej od-

powiedzialne jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w którego strukturze działa  

(w randze Wydziału) Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie z Oddziałami  

Zamiejscowymi w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i w Siedlcach. 

Na Mazowszu dotację na prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2012 r. otrzymały: 

1. Diecezja Warszawsko-Praska, Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy 

ul. Grochowskiej 194/196 w Warszawie, 

2. Caritas Diecezji Radomskiej, Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy ul. Kościelnej 5 

w Radomiu, 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (dwa ośrodki): 

a) Krajowy Ośrodek Adopcyjny przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Warszawie, 

b) Ośrodek Adopcyjny przy ul. Szpitalnej 5 lok. 6 w Warszawie. 
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3.2. ZADANIA OŚRODKA ADOPCYJNEGO 

(NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. 

O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ) 

Podstawowym zadaniem ośrodka adopcyjnego jest przygotowywanie rodzin do przy-

sposobienia dziecka oraz kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia z placówek 

i z rodzin zastępczych, sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia dia-

gnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie 

zdrowia dziecka.  

Ponadto ośrodki adopcyjne odpowiedzialne są za: 

1. Dobór rodziny przysposabiającej - właściwej ze względu na potrzeby dziecka.  

2. Współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu 

o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńcze-

go.  

3. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie 

i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.  

4. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione. 

5. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przy- 

sposobienia dziecka.  

6. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej 

i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem 

adopcyjnym”.  

7. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przy-

sposobienia dziecka.  

8. Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziec-

ka oraz osób, które przysposobiły dziecko.  

9. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.  

10. Wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifi-

kacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiają-

cej.  

11. Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddzia-

łów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziec-

ka bezpośrednio po urodzeniu. 

12. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań. 
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3.3. OFERTA OŚRODKA ADOPCYJNEGO 

(NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ KATOLICKI 

OŚRODEK ADOPCYJNY W WARSZAWIE) 

Usługi oferowane przez wszystkie ośrodki adopcyjne polegają na takich działaniach 

jak: 

1. Pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. 

2. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadów ad-

opcyjnych u kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

3. Ocena kwalifikacji osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej kandyda-

tów na rodziców adopcyjnych oraz przygotowywanie członków ich rodzin do 

przyjęcia dziecka. 

4. Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

5. Informowanie rodziny adopcyjnej o stanie zdrowia i rozwoju dziecka, które ma 

być przysposobione oraz o jego sytuacji rodzinnej, a także o prawnych skutkach 

przysposobienia. 

6. Udzielanie rodzinom np. pomocy w przygotowaniu wniosków  o przysposobienie 

i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów. 

7. Wspieranie rodzin adopcyjnych przez udzielanie pomocy w rozwiązywaniu pro-

blemów wynikających z wychowania dzieci i ze sprawowania opieki nad nimi, 

poradnictwo i terapię (w tym terapię rodzinną), pomoc pedagogiczną 

i psychologiczną. 

8. Działalność edukacyjna i upowszechniająca tworzenie rodzin adopcyjnych, 

uwzględniająca zasady wynikające z nauki Kościoła w zakresie małżeństwa, ro-

dziny i ochrony życia. 

9. Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddzia-

łów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziec-

ka bezpośrednio po urodzeniu. 

10. Współpraca z sądami opiekuńczymi, w szczególności powiadamianie sądów 

o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńcze-

go i sporządzania opinii w sprawach dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinie 

adopcyjnej. 

11. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia, jeżeli jego sytuacja prawna pozwala na 

przysposobienie. 

12. Sporządzaniedladzieckazakwalifikowanegodoprzysposobieniadiagno-

zypsychologicznej, pedagogicznej i medycznej. 

13. Dobór rodziny adopcyjnej ze względu na potrzeby dziecka. 

14. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione. 

15. Przekazywanie bankowi danych informacji o dzieciach oczekujących na przyspo-

sobienie oraz zakwalifikowanych do przysposobienia, dla których w terminie 1 

miesiąca od zakwalifikowania nie pozyskano rodziny adopcyjnej. 

16. Współpraca z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub 

ośrodkami adopcyjnymi w zakresie przysposobienia związanego ze zmianą do-

tychczasowego miejsca zamieszkania dziecka w Rzeczpospolitej Polskiej na miej-

sce zamieszkania w innym państwie. 
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3.4. PROCEDURA ADOPCYJNA W ODNIESIENIU 

DO DZIECKA I KANDYDATÓW 

O adopcji  mówi się ostatnio nieco częściej, głośno jest w mediach o długich procedu-

rach, o kolejce po dzieci, o celowym ich zatrzymywaniu w placówkach opiekuńczych i w 

spokrewnionych rodzinach zastępczych, o przewlekłości postępowań sądowych. Dużo jest też 

stereotypów i informacji potocznych, które w istotny sposób zniekształcają wizerunek ośrod-

ków adopcyjnych, umniejszając ich rangę w procesie profesjonalnego przygotowania rodzin 

do przysposobienia.  

Ale cała prawda o adopcji leży jednak w zasięgu każdego z nas. Można i trzeba po-

znać podstawową misję ośrodków adopcyjnych, którą jest żmudne poszukiwanie domu dla 

dziecka samotnego, odrzuconego, z trudnymi przeżyciami spośród kandydatów przygotowy-

wanych do tej roli w toku szkolenia, diagnozy, a w razie potrzeby po terapii. 

W takim razie co to jest adopcja, jak przebiega, jak można naleźć dom dla dziecka, jak 

przygotować dziecko i rodzinę do tego, aby te dwie strony, najczęściej po poważnym kryzy-

sie, mogły zamieszkać razem i pozostać sobie bliskie na zawsze. 

Z opisu zaproponowanego przez Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie wy-

nika, że procedurę adopcyjną można podzielić na dwa aspekty: 

a) dotyczący rodziny, 

b) dotyczący dziecka. 

Procedurę adopcyjną w odniesieniu do rodziny można podzielić zaś na trzy główne 

etapy: 

1. Przygotowawczy, na który składa się m.in.: 

a) diagnoza rodziny (testy psychologiczne, rozmowy, wywiad środowiskowy), 

b) szkolenie: cykl 9-10 spotkań najczęściej grupowych, w trakcie których rodzina 

uczestniczy w wykładach i ćwiczeniach z zakresu m.in. praw dotyczących adop-

cji, rozwoju dziecka, straty, więzi, zaburzeń, motywacji do adopcji i wielu innych 

zagadnień (łącznie 35 godzin), 

c) kwalifikacja rodziny - decyzja komisji ośrodka. 

Okres przygotowania trwa zazwyczaj kilka miesięcy, gdyż wymaga to kilku spotkań, 

udziału w sesjach szkoleniowych, które odbywają się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub 

raz na miesiąc w zależności od ośrodka; 

2. Oczekiwania na dziecko - okres od ukończenia etapu przygotowawczego do 

przedstawienia propozycji dziecka. Okres ten jest trudny do określenia w czasie, 

gdyż zależy m.in. od oczekiwań rodziny (w odniesieniu do wieku dziecka, stanu 

zdrowia, liczebności rodzeństwa itp.), liczby dzieci zgłoszonych 

i zakwalifikowanych do adopcji, liczby rodzin zakwalifikowanych i oczekujących 

na adopcję dziecka; 

3. Postępowania sądowego - czas od złożenia wniosku do sądu do ostatecznego roz-

strzygnięcia w sprawie. Okres ten trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku mie-

sięcy i zależy całkowicie od decyzji sądu (terminu wyznaczenia sprawy, sporzą-

dzenia dodatkowych opinii itp.). 

Działania ośrodka adopcyjnego w procesie adopcyjnym to : 

a) poradnictwo adopcyjne, 
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b) spotkania i rozmowy z rodziną, 

c) wywiad w miejscu zamieszkania rodziny, 

d) diagnoza psychologiczna, 

e) szkolenie (cykl spotkań), 

f) kwalifikacja rodziny, 

g) przedstawienie propozycji dziecka i towarzyszenie przy pierwszym kontakcie, 

h) pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu, 

i) sporządzenie opinii na zlecenie sądu z okresu od umieszczenia dziecka w rodzinie 

do orzeczenia przysposobienia, 

j) poradnictwo postadopcyjne. 

DROGA DO KWALIFIKACJI DZIECKA DO ADOPCJI: 

Aby dziecko mogło trafić do rodziny adopcyjnej, musi na to pozwalać jego sytuacja 

prawna, tzn. gdy rodzice biologiczni zrzekli się swoich praw rodzicielskich, zostali pozba-

wieni władzy rodzicielskiej lub gdy dziecko jest sierotą zupełną. Dziecko z jedną z wyżej 

opisanych sytuacji prawnych zgłaszane jest do ośrodka adopcyjnego. 

Zgłoszenia mogą dokonać m.in.: organizator rodzinnej pieczy zastępczej, placówka 

opiekuńczo-wychowawcza, w której przebywa dziecko, regionalna placówka opiekuńczo-

terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, sąd, kurator, podmiot leczniczy oraz 

inne instytucje i osoby, które powzięły informacje o dziecku uzasadniające zakwalifikowanie 

go do przysposobienia. 

Ośrodek adopcyjny gromadzi i sporządza dokumentację oraz dokonuje kwalifikacji 

dziecka do adopcji. 

Tylko dzieci zakwalifikowane mogą być umieszczane w rodzinach adopcyjnych. 

Dokumentacja kandydatów do przysposobienia dziecka i dzieci do adopcji prowadzo-

na przez ośrodki dotyczy: 

1. kandydatów do przysposobienia dziecka, 

2. szkoleń kandydatów do przysposobienia dziecka, 

3. dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci do przysposobienia 

związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania z terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, 

4. pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej 

osobom, które przysposobiły dziecko i rodzinom naturalnym, 

5. rejestru osób, które ukończyły szkolenie. 

KWALIFIKACJA DZIECKA DO ADOPCJI OBEJMUJE: 

1. diagnozę psychologiczną dziecka, 

2. określenie specyficznych potrzeb dziecka, 

3. ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnych 

w nowej rodzinie, 

4. ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka. 

Po zakwalifikowaniu do adopcji dziecko przedstawiane jest rodzinie, poprzez: 

1. zapoznanie z dokumentacją dziecka, 

2. bezpośrednie spotkanie z dzieckiem, 

3. odwiedziny u dziecka po podjęciu pozytywnej decyzji o przysposobieniu, do cza-

su wydania postanowienia sądu o wyznaczaniu okresu osobistej styczności. 
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W tej drodze, zmierzającej w najważniejszym z kierunków: do utworzenia nowej ro-

dziny pomagają specjaliści ośrodka adopcyjnego - wyspecjalizowanej instytucji, prowadzonej 

od 1 stycznia 2012 r. przez marszałków województw na szczeblu regionalnym. 

Tym samym nastąpiła zmiana roli i funkcji tych ośrodków. Procedura tworzenia ro-

dzin zastępczych - wcześniej realizowana w ośrodku adopcyjnym - stała się wyłączną kompe-

tencją organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którymi w roku 2012 zostały wyznaczone 

w powiatach - na ogół powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Dokumenty, jakie kandydaci do przysposobienia dziecka składają w ośrodku adopcyj-

nym: 

1. Odpis zupełny aktu małżeństwa, osoba samotna - metryka urodzenia. 

2. Zaświadczenia o stanie majątkowym, uposażeniu z miejsca pracy - PIT. 

3. Opinie z miejsca pracy lub środowiska zamieszkania. 

4. Zaświadczenie lekarskie: 

a) o ogólnym stanie zdrowia, o niewystępowaniu chorób społecznych i zakaźnych 

oraz braku przeciwwskazań do sprawowania opieki nad dzieckiem, 

b) o przyczynach braku potomstwa (dokumentacja poświadczająca leczenie), 

c) o stanie zdrowia psychicznego (poradnia zdrowia psychicznego), że nie występują 

choroby, które byłyby przeciwwskazaniem do opieki nad dzieckiem.  

5. Poświadczenie z poradni odwykowej właściwej dla miejsca zamieszkania o braku 

uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 

6. Własnoręcznie napisane życiorysy.  

7. Zaświadczenie o niekaralności. 

8. Podanie do Ośrodka z prośbą o pomoc w przygotowaniu sprawy 

o przysposobienie dziecka. 

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych na potrze-

by Ośrodka i Sądu. 

3.5. INFORMACJA O PROCEDURZE ADOPCJI 

ZAGRANICZNEJ 

(OPRACOWANIE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ) 

Zgodnie z polskim prawem, celem adopcji jest stworzenie zastępczego środowiska ro-

dzinnego dla dziecka pozbawionego opieki swoich biologicznych rodziców. 

Zasady prawne są następujące: 

a) adoptować można jedynie osobę niepełnoletnią; 

b) adopcja musi odbywać się z uwzględnieniem najlepszego interesu dziecka; 

c) adopcja skutkuje utworzeniem stosunku pokrewieństwa, jakie istnieje między ro-

dzicami a dzieckiem; 

d) adopcja postanowiona sądownie ma trwały skutek; 

e) fakt adopcji jest utrzymywany w tajemnicy przed osobami trzecimi: 

w dokumentach dziecko używa nazwiska rodziców adopcyjnych; 

f) jeśli dziecko ukończyło 13 rok życia, wymagana jest jego zgoda na adopcję; 

g) adopcja zagraniczna może zostać przeprowadzona tylko wtedy, gdy jest to jedyny 

sposób, by zapewnić dziecku odpowiednie środowisko rodzinne. 
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O adopcji decyduje sąd rodzinny będąc pewnym, że procedura została wypełniona 

zgodnie z przepisami Konwencji Haskiej. Pośrednictwo w tej procedurze prowadzą trzy 

ośrodki wyznaczone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej: 

1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, Warszawa, ul. Nowogrodzka 75; 

2. Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,  

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6; 

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny, Warszawa, ul. Grochowska 194/196. 

Wszystkie trzy ośrodki gwarantują, że procedura przysposobienia jest poprawnie wy-

pełniana. W każdym z wymienionych ośrodków istnieje Komisja do spraw Adopcji Zagra-

nicznych, która dokonuje kwalifikacji potencjalnych rodziców. 

Polskie rodziny pragnące zaadoptować dziecko - obywatela innego kraju, powinny 

zwrócić się w swoim województwie do ośrodka adopcyjnego, który przygotuje rodzinę do 

procesu adopcyjnego oraz zgromadzi niezbędne dokumenty. Jeśli wnioskodawcy rozpoczyna-

ją procedurę adopcyjną w innym ośrodku, niż wymienione powyżej, wówczas dossier poten-

cjalnych rodziców adopcyjnych jest przesyłane do jednego z upoważnionych ośrodków 

w celu dokonania kwalifikacji. Następnie dokumentacja wnioskodawców zostaje przesłana do 

polskiego organu centralnego ds. adopcji zagranicznych, którego funkcję wykonuje Departa-

ment Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Wymagane są następujące dokumenty, przetłumaczone na język urzędowy państwa 

pochodzenia dziecka przez tłumacza przysięgłego: 

1. Wniosek do organu centralnego państwa pochodzenia dziecka o adopcję dziec-

ka/dzieci wraz z prośbą o wpisanie wnioskodawców na tzw. listę rodzin oczekują-

cych; 

2. Odpisy aktów urodzenia przyszłych rodziców; 

3. Odpis aktu małżeństwa; 

4. Wyciąg z rejestru karnego (wystawiony w ciągu ostatniego 1 miesiąca); 

5. Zaświadczenie o zarobkach; 

6. Poświadczenie obywatelstwa; 

7. Dokumentacja medyczna - poświadczenie braku przeciwwskazań medycznych; 

8. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez uprawnioną instytucję; 

9. Zgoda polskiego organu centralnego na dalsze postępowanie oraz na przywiezie-

nie dziecka do kraju, wystawiona imiennie na wnioskodawcę /wnioskodawców. 

Źródła prawa odnoszącego się do adopcji zagranicznej: 

a) Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59, z późn. 

zm.); 

b) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-

stępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.); 

c) Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia między-

narodowego podpisana w Hadze 29 maja 1993, w Polsce 1 października 1995; 

d) Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. 

w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami 

centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw 

organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. z dnia 9 lutego 2012 roku,  

poz. 44). 
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3.6. SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA 

DZIECKA 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o wspieraniu rodziny (…) - wszystkie programy szko-

leń dla kandydatów do przysposobienia dziecka podlegają zatwierdzeniu przez Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej.  

Zakres programowy programu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka. 

Po nowelizacji ustawy, o której mowa szkolenie dla kandydatów jest bezpłatne. 

Programy Szkoleniowe zatwierdzone przez MPiPS, prowadzone przez Ośrodki Adop-

cyjne na Mazowszu to: 

1. PROGRAM SZKOLENIOWY „BLIŻEJ DZIECKA” 

Autorski program Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego stosowany w Warszawie 

oraz w jego oddziałach zamiejscowych (Ciechanów, Płock, Ostrołęka, Radom, Siedlce). 

Tryb szkolenia to spotkania szkoleniowe, grupowe prowadzone raz w tygodniu, 

w godzinach popołudniowych, na ogół w siedzibach Ośrodków i poświęcone są konkretnym 

zagadnieniom dotyczącym rodzicielstwa adopcyjnego.  

Dostarczają informacji związanych z rozwojem i wychowywaniem dzieci oraz ich po-

trzebami emocjonalnymi. Mają na celu uświadamianie rodzinom wszelkich skutków wynika-

jących ze specyficznej sytuacji dzieci wychowujących się poza środowiskiem rodziny natu-

ralnej, będących często ofiarami przemocy, zaniedbania.   

Wskazują w jaki sposób rodzice adopcyjni mogą organizować dzieciom opiekę, by 

stworzyć optymalne warunki do zbudowania trwałej, wzajemnej relacji.  

Wyrabiają umiejętności radzenia sobie w różnych, wychowawczo trudnych sytua-

cjach.  

Przygotowują kandydatów do zmian, które następują w ich życiu po przyjęciu dziec-

ka. Uczestnicy szkolenia mają możliwość spotkania się z zawiązaną już rodziną adopcyjną 

i poznania jej osobistych doświadczeń z przebiegu procesu adopcyjnego oraz procesu budo-

wania więzi z przysposobionym dzieckiem. 

Zajęcia grupowe mają charakter wykładowo - warsztatowy, łączą w sobie różne meto-

dy pracy: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, ćwiczenia 

w parach małżeńskich i małych grupach, praca indywidualna, psychodrama, projekcja fil-

mów, praca z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, praca z wykorzystaniem materia-

łów źródłowych, „burza mózgów”.  

Zajęcia indywidualne polegają na bezpośredniej rozmowie z rodziną, w trakcie której 

poruszany jest temat motywacji adopcyjnej kandydatów, ich stosunku do jawności adopcji, 

wiedzy i stosunku pozostałych członków rodziny do decyzji kandydatów. 

2. PROGRAM SZKOLENIOWY „SŁUŻYĆ NAJMNIEJSZYM” 

Autorski program Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Podczas, którego 

poruszana jest następująca tematyka: 

a) Spotkanie integracyjne - wzmacnianie prawidłowej motywacji kandydatów. 

b) Spotkanie w „Kręgu”. 

c) Od bezdzietności do rodzicielstwa. 
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d) Rodzina - rola więzi emocjonalnych. 

e) Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka. 

f) Warsztaty umiejętności wychowawczych -wyrabianie i doskonalenie umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze. 

g) Rodzeństwo bez rywalizacji. 

h) Sytuacja dziecka osieroconego - sposoby kompensacji opóźnień rozwojowych. 

i) Jawność adopcji. 

j) Problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania u dziecka - wspomaganie jego 

rozwoju. 

k) Kształtowanie postaw religijnych -wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. 

l) Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) i alkoholowy zespół płodowy (FAS), jako 

najczęściej występujące problemy dzieci adoptowanych. 

m) Zdrowie dziecka - profilaktyka, rozpoznawanie chorób i ich leczenie. 

n) Pielęgnacja i rozwój psychomotoryczny niemowląt oraz metody stymulowania te-

go rozwoju. 

o) Zagadnienia prawne związane z przysposobieniem. 

p) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - dodatkowy trud czy i radość rodzicielska. 

Szkolenie „SŁUŻYĆ NAJMNIEJSZYM” dla kandydatów na rodziców adopcyjnych 

obejmuje 12 - 15 spotkań grupowych o charakterze warsztatowym, po 3 - 4 godziny każde.  

Cykl spotkań zróżnicowany jest ze względu na wiek adoptowanego dziecka oraz 

otwarcie na przyjęcie rodzeństwa. Szkolenia trwa około 9 miesięcy. Spotkania poświęcone są 

konkretnym zagadnieniom dotyczącym problemów rodzicielstwa adopcyjnego (aspekty psy-

chologiczne, etyczne, społeczno - kulturowe i prawne) oraz teorii i praktyki wychowania 

dzieci, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji dzieci osieroconych. 

3. PROGRAM SZKOLENIOWY „PRIDE” 

Licencjonowany program pochodzący z zagranicy, upowszechniony w Polsce, stale 

doskonalony i modyfikowany do krajowych potrzeb przez Towarzystwo Nasz Dom 

w Warszawie. 

Podczas szkolenia kandydaci na rodziców adopcyjnych mają możliwość poznania 

swoich mocnych i słabych stron, doskonalenia swoich kompetencji w zakresie wychowywa-

nia i opieki nad dziećmi oraz uzupełnienia i poszerzenia wiedzy psychopedagogicznej zwią-

zanej z procesem dorastania i dojrzewania dzieci i młodzieży, przepracowanie własnego sto-

sunku do rodziny biologicznej dziecka, nabycie umiejętności wprowadzania dziecka 

w jawność jego pochodzenia. 

Tryb i czas szkolenia: 

Część indywidualna szkolenia obejmuje 10 spotkań diagnostyczno-szkoleniowych, raz 

na 3-4 tygodnie, oraz wizytę w domu kandydatów.  

Część warsztatowa szkolenia programem „PRIDE: adopcja szkolenie dla kandydatów 

na rodziców adopcyjnych” obejmuje 54 godziny zajęć warsztatowych i spotkań. Sesja warsz-

tatowa odbywa się raz w tygodniu.  

Diagnoza, szkolenie i przygotowanie każdego małżeństwa do pełnienia funkcji rodzi-

ny adopcyjnej trwa około roku. Każda sesja jest poświęcona innemu zagadnieniu związanemu 

z adopcją oraz rozwojem dziecka. Poruszane są takie tematy m.in. jak więź, strata, dyscyplina 

z sercem, szczególne potrzeby dzieci. 
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4. PROGRAM SZKOLENIOWY „D.R.O.G.A. DO RODZICIELSTWA”  

Jest autorskim programem  szkoleniowym  Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przy-

jaciół Dzieci w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/6. 

D.R.O.G.A to nazwa powstała z pierwszych liter następujących wyrazów: Duma Ra-

dość, Odpowiedzialność, Godność, Adopcja. Nazwa programu jest obrazowym zaprezento-

waniem procesu, motywacji i drogi jaką trzeba odbyć, aby zostać adopcyjnym rodzicem. 

Szkolenie obejmuje konkretne zagadnienia związane z rodzicielstwem adopcyjnym 

oraz specyfiką potrzeb i oczekiwań przysposobionych dzieci. 

Program składa się z trzech części: 

a) szkoleń indywidualnych 

b) grupowych szkoleń warsztatowych 

c) grupowych szkoleń warsztatowych - modułów uzupełniających dla określonych 

grup kandydatów 

Część pierwsza obejmuje 16 godzin dydaktycznych indywidualnych zajęć, podczas 

których m.in. omawiana, oceniana i wzmacniana jest motywacja kandydatów do przysposo-

bienia dziecka. Ponadto, zajęcia dotyczą pogodzenia z własną bezdzietnością, potrzeb dzieci 

adoptowanych w różnych okresach ich życia, funkcjonowania związku małżeńskiego. 

Część druga obejmuje 42 godziny warsztatowych zajęć grupowych. Jest to cykl 12 

spotkań. Zakres tematyczny obejmuje: wzmacnianie motywacji do adopcji, podstawowe in-

formacje prawne, jawność adopcji (rodziny biologiczne), jawność adopcji (prawda 

o pochodzeniu dziecka, które doświadczyło zaniedbań i przemocy), rozwój psychoruchowy 

niemowląt i starszych dzieci oraz stymulowanie ich rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (FAS, ADHD, wcześniac-

two, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa), rola więzi w rozwoju 

dziecka, budowa poczucia własnej wartości i tożsamości u dziecka adoptowanego, przygoto-

wanie rodziny do zmiany po przyjęciu dziecka, warsztaty umiejętności wychowawczych, spo-

tkanie z rodziną adopcyjną i dorosłym adoptowanym.  

Część trzecia obejmuje 4 uzupełniające moduły tematyczne: 

a) podstawy pielęgnacji, opieki, żywienia i wiedzy o zdrowiu niemowlęcia (3 godz.); 

b) podstawy pielęgnacji, opieki, żywienia i wiedzy o zdrowiu dziecka powyżej 

1 roku życia (2,5 godz.); 

c) moduł dla rodzin adoptujących kolejne dziecko (2,5 godz.); 

d) moduł dla rodzin adoptujących dziecko chore i niepełnosprawne (3 godz.). 

 

Pojedyncze moduły adresowane do konkretnych grup kandydatów. 

 

Diagnoza i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej trwa około 

roku. Kandydaci otrzymują materiały tematyczne oraz prowadzą dziennik pracy rodziny. 



 

 
17 

IV. ORGANIZACJA SYSTEMU ADOPCJI 

I PREADOPCJI NA MAZOWSZU 

Adopcja od 2012 roku jest dla samorządu województwa zadaniem  zleconym 

z zakresu administracji rządowej, a prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych 

(preadopcja – nie należy mylić z tzw. „okresem styczności” dziecka z kandydatami na rodzinę 

adopcyjną odbywanym za zgodą sądu) – zadaniem  własnym marszałka.  

Wobec tego, w każdym regionie, odpowiedzialność za realizację tych zadań spoczywa 

na regionalnych ośrodkach polityki społecznej, przy czym zorganizowanie systemu adopcji 

(liczba ośrodków, ich rozmieszczenie i usytuowanie) w strukturach samorządu województwa  

mogą być różne w poszczególnych województwach. 

4.1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO 

Województwo mazowieckie jest największym województwem w Polsce – jego po-

wierzchnia wynosi 35 598 km2, co stanowi ok. 11,4% po- wierzchni kraju. Graniczy 

z województwami: od północy – warmińsko-mazurskim, od północnego wschodu – podla-

skim, od południowego wschodu – lubelskim, od południa – świętokrzyskim, od południowe-

go zachodu – łódzkim, od północnego zachodu – kujawsko-pomorskim. 
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Mazowsze zamieszkuje ponad 5 milionów mieszkańców – 13,1% ludności Polski – co 

czyni je najludniejszym województwem. Tu również znajduje się największe miasto – War-

szawa, które zamieszkuje ponad 1,6 miliona mieszkańców, a wraz z miejscowościami przyle-

głymi – 2,5 miliona. 

Mazowsze liczy: 37 powiatów, 5 miast na prawach powiatu, 314 gmin (w tym 35 

miejskich, 230 wiejskich, 49 miejsko-wiejskich, miejscowości ogółem – 9 220, miast – 55, 

sołectw – 7 309). 

 

Na Mazowsze są następujące subregiony: 

1. Płocki obejmujący powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki 

2. Ciechanowski obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński, 

3. Radomski obejmujący powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom 

– miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński, 

4. Ostrołęcki obejmujący powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, 

ostrowski i przasnyski, 

5. Siedlecki obejmujący powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski 

i węgrowski, 

6. Warszawski obejmujący m. st. Warszawa, 

7. Podwarszawski obejmujący powiaty: garwoliński, grodziski, grójecki, legionow-

ski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, socha-

czewski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, warszawski-zachodni. 

4.2. ORGANIZACJA ADOPCJI NA MAZOWSZU 

 
Organizacja adopcji na Mazowszu w roku 2012 



 

 
19 

Adopcja na Mazowszu to 10 ośrodków adopcyjnych, 6 publicznych, 4 niepubliczne 

z kadrą 60 specjalistów z długoletnim doświadczeniem realizacji tego zadania w poprzednim 

okresie.  

Nadzór na realizacją procedur adopcyjnych oraz odpowiedzialność za politykę w tym 

zakresie w imieniu Marszałka prowadzi Wydział ds. Wspierania Rodziny i  Systemu Pieczy  

Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do samorządu 

województwa  nowe zadania – takie, których dotąd  Marszałek Województwa nie prowadził. 

Trzeba więc było wielu spotkań z partnerami z instytucji publicznych i niepublicznych, 

z władzami samorządów powiatowych i gminnych, licznych ustaleń i konkretnych działań.  

Przygotowania prowadzone były bardzo rzetelnie już od sierpnia 2011 r., po to, by od 

1 stycznia 2012 r. można było zadania realizować, by był na nie budżet, by nie było przerw 

w obsłudze mieszkańców Mazowsza.  

Dotychczasowe działania podjęte przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 

działające w jego imieniu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i ośrodki adopcyjne we 

współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego to 

w szczególności: 

1. Powołanie w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wydziału 

ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Wojewódzkiego 

Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie z pięcioma oddziałami zamiejscowymi, usy-

tuowanymi w subregionach Mazowsza: Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce, Ciecha-

nowie i Płocku. 

2. Przejęcie 33 pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, działających jako 

placówki publiczne do grudnia 2011 r. 

3. Opracowanie i przygotowanie do zatwierdzenia przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej i Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego  

4. Przygotowanie, negocjowanie i zawarcie umów dotyczących powierzenia zadań 

związanych z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych z czterema podmiotami nie-

publicznymi. 

5. Sporządzenie wstępnej diagnozy potrzeb w dziedzinie adopcji przekazanej Woje-

wodzie Mazowieckiemu. 

6. Przejęcie dokumentacji z ośrodków adopcyjnych, które z dniem 1 stycznia 2012 r. 

utraciły prawo do przeprowadzania procedur adopcyjnych i zorganizowanie  

dalszego prowadzenia spraw przez ośrodki adopcyjne. 

7. Przygotowanie dokumentacji do wyznaczenia – Zarządzeniem Marszałka Woje-

wództwa Mazowieckiego – Wojewódzkiego Banku Danych prowadzonego przez 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie, 

8. Przygotowanie procedury konkursowej związanej z powołaniem Interwencyjnego 

Ośrodka Preadopcyjnego – powołanie Komisji konkursowej, przygotowanie 

uchwał; zawarcie umowy z Fundacją Rodzin Adopcyjnych. 

9. Przygotowanie pełnomocnictw do reprezentowania Samorządu Województwa 

Mazowieckiego przy realizacji nowych zadań oraz stosownych ogłoszeń, zarzą-

dzeń oraz informacji dla nowych partnerów (szpitale z oddziałami ginekologicz-

no-położniczymi, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, powiatowe centra 

pomocy rodzinie, sądy, placówki opiekuńczo-wychowawcze). 

10. Powołanie Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 

w Płocku – przeprowadzenie procedury związanej z organizacją siedziby oraz 

procedury konkursowej związanej z zatrudnieniem kadry Ośrodka. 
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11. Organizacja i wyposażenie siedzib Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego 

Ośrodka Adopcyjnego w: Ostrołęce, Radomiu (zmiany siedzib), Płocku (organi-

zacja nowej siedziby). Planowane zorganizowanie nowych siedzib dla Ośrodków 

w Warszawie, Ciechanowie i Siedlcach. 

12. Wspólne prace nad sprawozdaniami merytoryczno-finansowymi z działalności 

Ośrodków Adopcyjnych oraz Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego  

w 2012 r. 

13. Opracowanie przez Ośrodki Adopcyjne programów szkoleniowych dla kandyda-

tów i przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. 

14. Opracowanie harmonogramów szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych 

15. Zorganizowanie w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej spotka-

nia wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za realizację adopcji i preadopcji na 

Mazowszu wraz z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 

podsumowanie I kwartału br. 

16. Dokonanie analizy i podziału obsługi powiatów Mazowsza między wszystkie 

podmioty prowadzące ośrodki adopcyjne na Mazowszu. 

17. Dokonanie diagnozy, w porozumieniu z powiatami województwa mazowieckiego, 

dotyczącej liczby dzieci z uregulowaną sytuacją prawną przebywających 

w różnych formach pieczy zastępczej. 

18. Przygotowywanie bieżących Informacji dla Zarządu Województwa Mazowiec-

kiego z zakresu przebiegu realizacji zadania adopcji oraz udzielanie odpowiedzi 

na interpelacje radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

19. Przygotowywanie prac Zespołu roboczego do opracowania standardów adopcji na 

Mazowszu. 

20. Stałe monitorowanie budżetu oraz realizacja obowiązków wynikających z ustawy 

o ochronie danych osobowych. 

21. Zorganizowanie 4 seminariów w subregionach: płockim, ciechanowskim, ostro-

łęckim i siedleckim mających na celu podsumowanie rocznej współpracy  

ośrodków adopcyjnych z sądami, szpitalami, organizatorami rodzinnej pieczy za-

stępczej. 

22. Zorganizowanie w dniu 6 grudnia 2012 r. przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej Obserwatorium Integracji Społecznej seminarium podsumowującego 

roczne doświadczenia instytucji samorządowych, sądów, szpitali, służby  

kuratorskiej, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków pomocy spo-

łecznej we wdrażaniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. 

23. Przygotowanie podstaw administracyjno-organizacyjnych do ogłoszenia przez 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 2 konkursów na: prowadzenie w roku 

2013 niepublicznych ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnego ośrodka                     

preadopcyjnego. 

4.3. OŚRODKI ADOPCYJNE NA MAZOWSZU 

Po krótkim opisie systemu adopcji i preadopcji funkcjonującym od roku 2012 

w województwie mazowieckim oraz związanych z nimi procedur, kolej na prezentację na-

szych ośrodków adopcyjnych. 
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OŚRODKI PUBLICZNE 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY W WARSZAWIE 

Istnieje od 1994 roku. Do 31 grudnia 2011 r. zadania z zakresu adopcji i pieczy za-

stępczej realizował jako jednostka m. st. Warszawy, pod nazwą Publiczny Ośrodek Adopcyj-

no-Opiekuńczy w Warszawie. 

Od 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny działa w strukturze Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, posiada pięć filii zamiejscowych w subregionach 

Mazowsza: w Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i od lipca 2012r. także w Płocku. 

W 2013 roku Ośrodek ten rozpocznie działalność w nowej lokalizacji przy ul. Nowy 

Zjazd 1 w Warszawie – aktualnie trwają prace przygotowawcze i projektowe w siedzibie tej 

ważnej samorządowej placówki, a wkrótce rozpocznie się adaptacja pomieszczeń, remont 

i wyposażanie lokalu. 

Misją Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (WOA) jest zapewnienie opieki, 

w postaci rodziny adopcyjnej, dzieciom osieroconym oraz dzieciom, których rodzice zrzekli 

się lub zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. 

W realizacji zadań ośrodek kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. 

Poza prowadzeniem procedur adopcyjnych WOA w Warszawie został ponownie wy-

znaczony do: 

a) prowadzenia jedynego na Mazowszu Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach 

oczekujących na przysposobienie w obrębie województwa, 

b) kwalifikacji i prowadzenia jedynego w kraju Centralnego Banku Danych 

o dzieciach oczekujących na przysposobienie, związane ze zmianą miejsca za-

mieszkania w innym kraju, 

c) prowadzenia procedur adopcji międzynarodowych. 

Zdjęcie 1. Dotychczasowa siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie 
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WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY – ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CIECHANOWIE 

Głównym celem działalności Oddziału w Ciechanowie jest zapobieganie sieroctwu 

społecznemu przez stworzenie każdemu dziecku, pozbawionemu właściwej opieki rodziciel-

skiej, możliwości rozwoju w najbardziej dla niego korzystnym środowisku – w rodzinie ad-

opcyjnej. 

Ośrodek powołany został z dniem 31 marca 2003 r. Uchwałą Rady Powiatu 

w Ciechanowie i jako samodzielna jednostka budżetowa realizował zadania określone 

w Statucie oraz Regulaminie organizacyjnym. 

W latach 2003-2011 przygotowano ponad 250 rodzin – kandydatów na rodziców ad-

opcyjnych i przeprowadzono ponad 180 adopcji. Dzięki temu nowy dom rodzinny znalazło 

około 200 dzieci. 

Od 1 stycznia 2012 r., jako Oddział Zamiejscowy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyj-

nego w Warszawie,  Ośrodek w Ciechanowie realizuje jak pozostałe ośrodki zadania zawarte 

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Oddział zamiejscowy w Ciechanowie cieszy się dobrą opinią wśród rodzin zaintere-

sowanych adopcją. Pozytywne oceny na temat jego działalności można znaleźć na forach 

internetowych, m.in. na portalu „Nasz Bocian”. 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY – ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE 

Ostrołęcki Ośrodek Adopcyjny posiada długoletnią tradycję. Swoją działalność rozpo-

czął w 1979 r. i przez ćwierćwiecze był prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

W 2006 r. został przekształcony w samodzielną jednostkę publiczną i tak funkcjonował do 

czasu wejścia w życie, z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, stając się Oddziałem Zamiejscowym Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjne-

go w Warszawie. 

Celem pracy Ośrodka Adopcyjnego w Ostrołęce jest prowadzenie diagnozy psycholo-

giczno-pedagogicznej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, a następnie ich 

odpowiednie przeszkolenie i wspieranie na poszczególnych etapach realizacji procedury przy-

sposobienia. 

Zwyczajem, a zarazem jednym z osiągnięć ośrodka, jest wydawanie po każdym szko-

leniu pracy zbiorowej uczestniczących w nim kandydatów na rodziców adopcyjnych. Opra-

cowania poruszają tematykę zaproponowaną przez szkolące się rodziny. 

Pracownicy ośrodka starają się, by kontakt z rodzinami wychodził poza ramy procedu-

ralne, bazując na przyjaźni, życzliwości i współpracy. 

Ważnym elementem działania jest również stała współpraca z funkcjonującymi rodzi-

nami adopcyjnymi przez podtrzymywanie z nimi kontaktu oraz zapewnianie niezbędnego 

wsparcia. 

Pomoc proceduralna i wsparcie emocjonalne jest również udzielane kobietom w ciąży, 

które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka w szpitalu bezpośrednio po jego urodzeniu. 

Istotnym zadaniem jest także popularyzowanie w środowisku zagadnienia adopcji 

w celu poszerzenia świadomości z nią związanej oraz zachęcenie osób zainteresowanych 

przysposobieniem do kontaktu z ośrodkiem. 
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Zdjęcie 2: Siedziba Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Ostrołęce. 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY – ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W RADOMIU 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Radomiu powstał w 1976 r. jako placówka Towa-

rzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 2011 r. ośrodek funkcjonował 

jako jednostka organizacyjna Miasta Radom. 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w dniu 1 stycznia 2012 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego na bazie 

Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Radomiu utworzył Oddział Zamiejscowy Wojewódz-

kiego Ośrodka Adopcyjnego. Przez ponad 30 lat działalności ośrodek przyczynił się do znale-

zienia rodziny adopcyjnej dla ponad 1000 dzieci. Zgłaszającym się rodzinom zapewnia się tu 

przygotowanie do adopcji a także wsparcie po przysposobieniu dziecka. 

W ramach działań na rzecz swoich klientów, poza procedurą adopcyjną, ośrodek orga-

nizuje również: spotkania rodzin adopcyjnych i rodzin oczekujących na przedstawienie dziec-

ka, spotkania rodzin oczekujących na przedstawienie dziecka z rodzinami adopcyjnymi, fe-

styny rodzinne, konferencje, grupy wsparcia, dodatkowe szkolenia dla rodzin adopcyjnych 

i kandydatów na rodziców adopcyjnych z zakresu zwiększania kompetencji i umiejętności 

wychowawczych rodzin, realizację projektów i programów na rzecz rodzin adopcyjnych, 

dzieci adoptowanych oraz dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, promuje rodzicielstwo ad-

opcyjne. 

W 2011 roku, za wybitne i nowatorskie rozwiązania z zakresu pomocy społecznej 

ośrodek otrzymał wyróżnienie przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
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Zdjęcie 3: Siedziba Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY – ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SIEDLCACH 

Siedlecki ośrodek ma kilkudziesięcioletnią, bogatą historię. Dzieci adoptowane 

w pierwszych latach jego funkcjonowania (1977-1978) mają dziś już własne rodziny. Ośro-

dek ten funkcjonował pod różnymi nazwami, w kilku strukturach.  

W latach 1977-1993 istniał jako Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Zarządu Woje-

wódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Siedlcach, a od 1994 r. – pod nazwą 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Siedlcach. W 1997 r. Ośrodek został włączony 

w struktury Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, w których działał do 2001 r. W latach 

2001-2004 ponownie funkcjonował jako odrębna instytucja. 

Przez kolejnych kilka miesięcy zadania związane z prowadzeniem ośrodka realizowa-

ne były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach. W latach 2005-2011 ponownie 

samodzielnie realizował swoje zadania. 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ośrodek został Oddziałem Zamiejscowym Wojewódzkiego 

Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, umiejscowionego w strukturach Mazowieckiego Cen-

trum Polityki Społecznej. 

Główna misja i cele działalności ośrodka to: 

a) umożliwienie każdemu dziecku pozbawionemu domu rodzinnego, z uregulowaną 

sytuacją prawną, wychowywania się w bezpiecznych, stabilnych warunkach stwo-

rzonych przez dojrzałych, prawidłowo przygotowanych do roli rodzica kandyda-

tów, 

b) przygotowywanie rodzin do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej, 
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c) działania na rzecz dzieci dotyczące uregulowania ich sytuacji prawnej, kwalifi-

kowanie do adopcji i dobór odpowiedniej do potrzeb dziecka rodziny adopcyjnej, 

d) wsparcie rodzin adopcyjnych w wypełnianiu ról i zadań rodzicielskich. 

 
Zdjęcie 4: Siedziba Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Siedlcach 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ADOPCYJNY – ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PŁOCKU 

Od lipca 2012 r. rozpoczął działalność Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny - Oddział 

Zamiejscowy w Płocku.  

Oddział powstał po to, by zapewnić mieszkańcom  tej części Mazowsza równy dostęp 

do usług w zakresie adopcji, podobnie jak w Warszawie oraz w pozostałych subregionach.  

Aktualnie Ośrodek funkcjonuje w siedzibie tymczasowej, trwa remont lokalu 

w centrum miasta, przeznaczonego docelowo dla tej placówki, która okazała się bardzo po-

trzebna. 

Trzyosobowa kadra Ośrodka już wykazała się zaangażowaniem i efektywnością ade-

kwatną do okresu funkcjonowania.  
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Zdjęcie 5: Siedziba WOA – Oddziału Zamiejscowego w Płocku. 

OŚRODKI NIEPUBLICZNE 

KRAJOWY OŚRODEK ADOPCYJNY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI 

W WARSZAWIE 

Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD jest placówką, której celem jest zapobieganie 

i przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu przez propagowanie i rozwijanie różnych form 

pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem adopcji. 

Na początku lat sześćdziesiątych TPD podjęło inicjatywę zbudowania systemu, który 

przeciwdziałałby przypadkowemu doborowi przyszłych rodziców adopcyjnych na etapie 

przed sądowym i ułatwiał przygotowanie rodziny do przyjęcia dziecka. W latach 1960-1989 

TPD powołało 46 Wojewódzkich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych – w większości ów-

czesnych miast wojewódzkich. W listopadzie 1989 r. powołano Krajowy Ośrodek Adopcyj-

no-Opiekuńczy TPD w Warszawie, który miał koordynować pracę ośrodków wojewódzkich, 

gromadzić i upowszechniać ich doświadczenia. 

Po ratyfikacji przez Polskę haskiej konwencji o ochronie dzieci i współpracy 

w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego w grudniu 1999 r. Krajowy Ośrodek 

i Publiczny Ośrodek w Warszawie zostały wyznaczone organami upoważnionymi do pośred-

nictwa w przysposobieniu międzynarodowym; później upoważnienie takie otrzymał także 

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie. 

W 2012r., po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej, uprawnienia te zostały potwierdzone, a Krajowy Ośrodek zmienił nazwę na Krajowy 

Ośrodek Adopcyjny TPD. 
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W liczącej 23 lata historii ośrodka przygotowano ponad 1 500 rodzin z Europy 

i Stanów Zjednoczonych do przyjęcia około 900 dzieci zakwalifikowanych do adopcji zagra-

nicznej. 

OŚRODEK ADOPCYJNY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W WARSZAWIE 

Głównym celem pracy ośrodka jest zapewnienie środowiska rodzinnego sierotom 

i dzieciom prawnie pozbawionym opieki rodzicielskiej przez wybranie dla nich najlepszej 

rodziny adopcyjnej. Udziela także pomocy matkom w podjęciu właściwej decyzji co do dal-

szych losów dziecka – wychowywać czy powierzyć innej rodzinie. Misją ośrodka jest rów-

nież upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na temat problematyki adopcyjnej oraz propa-

gowanie idei rodzicielstwa adopcyjnego w mediach, wydawnictwach i innych materiałach, 

a także przez szkolenie studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Mottem działalności Ośrodka Adopcyjnego TPD jest czterowiersz, którego autorką 

jest mama adopcyjna pani Anna Urbańska: „Nic się nie dzieje bez przyczyny, Ktoś Kogoś ro-

dzi i odchodzi, lecz zjawia się Ktoś całkiem inny, Kto co dzień Cię miłością rodzi”. 

W 2010 r. ośrodek obchodził jubileusz 50-lecia. Od początku swojej działalności po-

wierzono rodzinom adopcyjnym 2681 dzieci, utworzono 1084 rodziny zastępcze i 21 rodzin-

nych domów dziecka. W 1990 r. przy ośrodku uruchomiony został pierwszy w Polsce Adop-

cyjny Telefon Zaufania. Opracowano także koncepcję Banku Informacji o Dzieciach przewi-

dzianych do adopcji. 

Ośrodek prowadzi także poradnię dla dorosłych adoptowanych poszukujących swoich 

korzeni, poradnię i terapię dla istniejących już rodzin adopcyjnych oraz warsztaty psycho-

edukacyjne i poradnię dla matek rozważających oddanie dziecka do adopcji. W efekcie tej 

pracy około 30% matek zmienia decyzję i postanawia wychowywać swoje dziecko. Wszyscy 

klienci ośrodka – rodziny pragnące przysposobić dziecko, matki rozważające przekazanie 

swojego dziecka innej rodzinie, dzieci oczekujące na adopcję, rodziny już zawiązane, dorośli 

adoptowani – mogą liczyć na całościową pomoc, wsparcie, poufność i należny im szacunek. 

KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY W WARSZAWIE 

Powołany został 1 czerwca 1994 r. jako Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 

dekretem biskupa ordynariusza Kazimierza Romaniuka. W dniu 30 sierpnia 1994 r. uzyskał 

wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych stołecznego województwa warszawskie-

go, by 1 października 1994 r. rozpocząć działalność. 

Od 1 stycznia 2012 r. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie umowy w sprawie 

powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego, zawartej między jego orga-

nem założycielskim – Diecezją Warszawsko-Praską, a Samorządem Województwa Mazo-

wieckiego, reprezentowanym przez Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Według Dekretu Powołującego KOA oraz regulaminu ośrodka zadaniem placówki jest 

„zapobieganie sieroctwu społecznemu, poprzez stwarzanie każdemu dziecku możliwości 

rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym – naturalnym lub zastępczym”. 

KOA realizuje zadania poprzez pozyskiwanie, szkolenie i wydawanie opinii kwalifi-

kacyjnej kandydatom na rodziców adopcyjnych w kraju oraz prowadzenie procedur przyspo-

sobienia związanych ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce poza terytorium RP. 

W ciągu 17 lat istnienia ośrodka 2492 dzieci znalazło swój dom u 1907 małżeństw. 

W pracy z rodzinami naturalnymi największym sukcesem Ośrodka jest, kiedy matka 

podejmuje decyzję o osobistym wychowywaniu urodzonego dziecka. 

Od 1996 r. Ośrodek uruchomił telefon zaufania mający służyć kobietom i rodzinom; 

miesięcznie udzielanych jest około 30 porad. 



 

 
28 

Od 1997 r. przy Ośrodku działa Środowisko Rodzin Adopcyjnych, a od 2011 r. rów-

nież grupa wsparcia rodziców dzieci z FAS. 

 
Zdjęcie 6:Siedziba Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie 

KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY PRZY CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ 

Katolicki Ośrodek Adopcyjny, do 2012 r. istniejący pod nazwą Katolicki Ośrodek 

Adopcyjno - Opiekuńczy przy Caritas Diecezji Radomskiej, powołany został dnia 8 grudnia 

2001 r. dekretem ks. biskupa Jana Chrapka. 

W pracy Ośrodek kieruje się katolicką nauką społeczną w zakresie małżeństwa 

i ochrony życia dziecka poczętego. Podstawową ideą jego działania jest wspieranie naturalne-

go prawa dziecka do godnego życia i posiadania rodziny, w oparciu o zasady wychowania 

chrześcijańskiego. 

Do końca roku 2011 r. zakwalifikowano i przygotowano 197 rodzin do pełnienia 

funkcji rodziny adopcyjnej, a także 90 rodzin do pełnienia roli opiekunów zastępczych. 

W tych rodzinach znalazło swój bezpieczny dom 378 dzieci. Ośrodek przygotował 

i zakwalifikował również 15 rodzin, które tworzą zawodowe rodziny zastępcze niespokrew-

nione z dzieckiem i prowadzą placówki o charakterze rodzinnym. 

KOA przy Caritas Diecezji Radomskiej czynnie włącza się w różne projekty, spotka-

nia integracyjne czy wydarzenia kulturalne. Jest jednym ze współtwórców Okna Życia, 

pierwszej tego typu placówki w Radomiu. 
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SCHEMAT  OBRAZUJĄCY LOKALIZACJĘ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH NA MAZOWSZU  

 

Mimo, że adopcja realizowana jest po zmianach ustawowych z pominięciem rejoniza-

cji – zasada ta ma zastosowanie głownie w odniesieniu do kandydatów na rodziny adopcyjne.  

Jeżeli zaś chodzi o szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, 

organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także sądy, służbę kuratorską, szkoły, placówki 

ochrony zdrowia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, na Mazowszu, za zgodą wszyst-

kich wymienionych partnerów dokonano podziału obsługi zadań z zakresu adopcji według 

poniższego schematu.  
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Przy czym, w każdym uzasadnionym przypadku możliwe jest dowolne wybranie 

ośrodka adopcyjnego, odpowiedzialnego za konkretną adopcję.  

Podział ten był wyjątkowo ważny w roku 2012, przy realizacji zadania zgłaszania 

i kwalifikowania do adopcji wszystkich dzieci z uregulowaną sytuacją prawną przebywają-

cych w placówkach i w rodzinach zastępczych (łącznie ok. 1200 przypadków). 

 

 

4.4. PREADOPCJA NA MAZOWSZU 

W roku 2012 r. zadanie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, Sa-

morząd Województwa Mazowieckiego powierzył Fundacji Rodzin Adopcyjnych, która pro-

wadzi tę placówkę, zlokalizowaną w Otwocku i służącą całemu województwu mazowieckie-

mu.. 

Ośrodek ten prezentuje się w następujący sposób: 

KIM JESTEŚMY? 

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) jest unikalnym w skali kraju i jedynym 

w województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym, przyjmującym noworodki 

i niemowlęta pozbawione pieczy rodziców. 
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Chronimy je przed domami małego dziecka, dbamy, by 

jak najkrócej przebywały poza rodziną. Regulujemy sytuację 

prawną dzieci i średnio w czasie 3 miesięcy powierzamy je 

rodzicom biologicznym (po ustaniu sytuacji kryzysowej), ro-

dzinie adopcyjnej lub zastępczej. 

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY? 

Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny, np.: 

a) Samorząd Województwa Mazowieckiego, 

b) Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 

c) WCPR / PCPR, 

d) Sądy Rodzinne, 

e) Szpitale, 

f) Policja, 

g) Domy Samotnej Matki, 

h) Ośrodki Adopcyjne. 

JAKIE DZIECI PRZYJMUJEMY? 

Przyjmujemy noworodki i niemowlęta w wieku od urodzenia do ukończenia pierw-

szego roku życia z województwa mazowieckiego – dzieci niechciane, pozostawione po uro-

dzeniu w szpitalu, w oknach życia, odebrane rodzicom na skutek interwencji sądu/policji, 

przyniesione przez rodziców. 

POWÓD PORZUCENIA BYWA RÓŻNY: 

 

STAN ZDROWIA PRZYJMOWANYCH DZIECI 

Większość przyjmowanych dzieci ma problemy zdrowotne i rozwojowe. 

Około 30% dzieci wymaga intensywnej opieki medycznej, leczenia specjalistycznego 

lub rehabilitacji. 

Około 97% dzieci przyjmuje preparaty krwiotwórcze. 

Około 98% matek nie miało opieki lekarskiej podczas ciąży. 
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CO ZAPEWNIAMY DZIECIOM I RODZINOM? 

Całodobową opiekę z nadzorem medycznym 

Zespół merytoryczny IOP zapewnia: 

a) usługi opiekuńcze i lekarskie – leczenie specjalistyczne, szczepienia ochronne, 

b) diagnostykę bieżącą i przesiewową (USG główki, stawów biodrowych i jamy 

brzusznej, badania dot. HIV, WZW-B, cytomegalii i toksoplazmozy), 

c) stymulację rozwojową, zapobieganie chorobie sierocej, 

d) rehabilitację metodą NDT Bobath i stymulację ruchową, 

e) wczesną interwencję, 

f) regulację sytuacji prawnej dziecka. 

Powrót dziecka do rodziny biologicznej po ustaniu sytuacji kryzysowej 

a) praca z rodziną biologiczną w kierunku reintegracji rodziny. Wspieranie i nauka 

zasad pielęgnacji, obserwacja i pomoc w nawiązywaniu prawidłowej więzi 

z dzieckiem, 

b) rodzice mogą być przy dziecku codziennie w godzinach 9:00 – 18:00. 

Powierzenie dziecka rodzinie adopcyjnej lub zastępczej (w sytuacji pozbawienia wła-

dzy rodzicielskiej) 

a) współpraca z Ośrodkami Adopcyjnymi – dobór odpowiednich rodziców do dziec-

ka, 

b) wspieranie pierwszych kontaktów z rodziną adopcyjną/zastępczą, nauka pielęgna-

cji, rehabilitacji, 

c) praca nad kształtowaniem prawidłowej więzi. 

EFEKTY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI 
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W ciągu 10 lat pracy IOP otoczyło opieką ponad 1000 dzieci, z których ponad 900 zo-

stało powierzonych nowej rodzinie. 

Liczba dzieci przebywających 
w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku,  

z podziałem na powiaty Mazowsza
w okresie styczeń – grudzień 2012 r.:

1. M. st. Warszawa:                      73 dzieci
2. powiat piaseczyński: 6 dzieci
3. powiat żyrardowski: 3 dzieci
4. powiat wołomiński:                    3 dzieci

5. powiat nowodworski:                3 dziecko                                      Łącznie:
6. powiat pruszkowski: 5 dziecko                                      101 dzieci
7. powiat sochaczewski:                2 dziecko
8. powiat warszawski zachodni: 1 dziecko
9. powiat węgrowski: 1 dziecko
10. powiat wyszkowski: 1 dziecko
11. powiat grodziski:                        1 dziecko
12. powiat sierpecki:                        1 dziecko
13.      powiat legionowski:                  1 dziecko

Średni miesięczny pobyt dziecka w IOP:   23 dni w miesiącu

 
 

 

Liczba dzieci, które opuściły IOP:

Adopcja:                                             65 dzieci

Rodzina naturalna (biologiczna):      7 dzieci

Instytucjonalna piecza zastępcza:    4 dzieci
(placówka opiekuńczo - wychowawcza, zakład opiekuńczo - leczniczy):    

Rodzinna piecza zastępcza:               2 dzieci

Łącznie: 78 dzieci
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ORGAN PROWADZĄCY 

IOP założyła i prowadzi Fundacja Rodzin Adopcyjnych. Powołali ją rodzice adopcyj-

ni, którzy wychowują osierocone dzieci i wierzą, że każde dziecko ma prawo do wychowania 

w rodzinie.  

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zarząd i Rada Fundacji działa na za-

sadzie wolontariatu, nie pobierając wynagrodzenia w żadnej formie. 

 

Kontakt 

Fundacja Rodzin Adopcyjnych 

 

Nowogrodzka 49 

00-695 Warszawa 

Tel: (22) 522 84 16, 603 945 154 

www.adopcja.org.pl  

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny 

 

ul. Batorego 44 

05-400 Otwock 

telefon kontaktowy: 22 / 779 48 38  

Pani Dorota Polańska - Dyrektor IOP 

telefon kontaktowy: 609 536 660 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fundacja oferuje współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego również w roku 

2013, a Marszałek Województwa dobrze ocenia dotychczasową pracę tej placówki. 

4.5. REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO -

TERAPEUTYCZNA 

Przed Samorządem Województwa mazowieckiego stoi jeszcze jedno wyzwanie jakim 

jest utworzenie w ramach zadań własnych regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, 

służącej całemu województwu, w której będą umieszczane dzieci wymagające szczególnej 

http://www.adopcja.org.pl/
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opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki 

i rehabilitacji społecznej nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej można umieścić, w tym samym 

czasie, łącznie nie więcej niż 30 dzieci. Wojewoda, uwzględniając specyfikę i zadania regio-

nalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, może zezwolić na umieszczenie większej liczby 

dzieci, nie więcej jednak niż 45. 

Placówka ta, za zgodą marszałka województwa, może przyjąć dziecko z powiatu leżą-

cego w granicach innego województwa, jeżeli dysponuje wolnym miejscem. 

Profil placówki uzależniony jest od potrzeb i może być różny w różnych wojewódz-

twach. Z naszych rozeznań,  wynikających ze współpracy z powiatowymi centrami pomocy 

rodzinie,  popartych wiedzą z monitoringu prowadzonego przez służby Wojewody Mazo-

wieckiego wynika – że na Mazowszu najbardziej potrzebna jest placówka dla dzieci 

o specjalnych potrzebach emocjonalnych. 

Czyli profil tego przedsięwzięcia  określa się jako: placówka dla dzieci pozbawionych 

pieczy rodzicielskiej, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi po głębokich kry-

zysach w rodzinie, z nasiloną agresją, wymagających specjalistycznej pomocy psychologicz-

nej, psychiatrycznej i terapeutycznej oraz specjalistycznych zajęć i/lub terapii. 

Tak więc stosownie do specyfiku usług - do zadań regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej należeć będzie, w szczególności: 

1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego 

niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowot-

nych, bytowych, społecznych i religijnych; 

2. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi; przeciwdziałającymi zachowaniom 

agresywnym, pomocą psychiatryczną i psychologiczną, terapią indywidualną 

i grupową. 

3. realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy 

dziecku; 

4. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że 

sąd postanowi inaczej; 

5. podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

6. zapewnienie dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku 

i możliwości rozwojowych; 

7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna powstaje z dniem uzyskania zezwo-

lenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki. Po uzyskaniu 

zezwolenia placówka opiekuńczo-wychowawcza podlega wpisowi do rejestru placówek. 

Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna na Mazowszu będzie prawdopodob-

nie prowadzona przez podmiot, któremu Samorząd Województwa Mazowieckiego zleci 

w trybie otwartego konkursu ofert, realizację tego zadania z zakresu wspierania rodziny 

i systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła ponieważ w roku 2013 trudna sytuacja fi-

nansowa Województwa Mazowieckiego wymusiła spowolnienie wielu przedsięwzięć 

o charakterze fakultatywnym. 

 



 

 
36 

4.6. BANKI DANYCH O DZIECIACH ZGŁOSZONYCH 

DO ADOPCJI 

Prowadzenie banków danych dotyczących dzieci oczekujących na rodziny adopcyjne 

najpierw w kraju (Wojewódzki Bank Danych - WBD), a potem za granicą (Centralny Bank 

Danych - CBD) należy do kompetencji Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego przy ul. No-

wogrodzkiej 75 w Warszawie. 

Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych polega na pozyskiwaniu, gromadzeniu 

i rozsyłaniu dokumentacji dzieci zakwalifikowanych przez poszczególne ośrodki, dla których 

nie udało się pozyskać rodziny z zasobów własnych, do ośrodków adopcyjnych  działających 

w danym  województwie oraz do ośrodków prowadzących wojewódzkie banki danych 

w innych województwach. W ten sposób rodzina dla dziecka poszukiwana jest w całym kraju, 

wśród wszystkich rodzin zakwalifikowanych przez ośrodki adopcyjne. 

Zadaniem Wojewódzkiego Banku Danych jest więc zgromadzenie dokumentacji dzie-

ci zakwalifikowanych do adopcji i przekazywanie jej do ośrodków adopcyjnych w danym 

województwie oraz do ośrodków adopcyjnych prowadzących wojewódzkie banki danych 

w pozostałych województwach celem poszukiwania rodzin przysposabiających.  

Prowadzenie Centralnego Banku Danych spełnia podobną funkcję, z tym że dotyczy 

dzieci, dla których nie udało się znaleźć rodziny adopcyjnej spośród rodzin zakwalifikowa-

nych do adopcji w kraju. 

Czyli – w przypadku nie pozyskania w kraju rodziny dla dziecka – WBD po upływie 

określonego ustawowo terminu przesyła informację o dziecku z terenu województwa do Cen-

tralnego Banku Danych w celu poszukiwania rodziny poza granicami kraju. 

CBD jest to więc bank danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie związane 

ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju. 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie ma zlecone przez organ centralny czy-

li Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zadanie, dotyczące prowadzenia Centralnego 

Banku Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz kwalifikacji do przysposo-

bienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania z terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym kraju. Centralny Bank Danych jest reje-

strem o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia międzynarodowego. 

4.7 ADOPCJA NA MAZOWSZU W ŚWIETLE STATYSTYK 

Prowadzenie sprawozdawczości z działalności wszystkich ośrodków adopcyjnych na 

Mazowszu należy do kompetencji Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Ma-

zowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  

Z szacunkowych danych na koniec 2012 roku wynika, że dzięki pracy mazowieckich 

ośrodków adopcyjnych aż 616 dzieci zostało w tym okresie umieszczonych w rodzinach ad-

opcyjnych w kraju i za granicą. Szczegółowe dane, dotyczące całego roku 2012 przedstawio-

ne zostały w poniższych tabelach i zestawieniach. 
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KANDYDACI DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA:

RODZINY ZGŁASZAJĄCE GOTOWOŚĆ

PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA: 768 w tym:

- WOA z Oddziałami: 426
- niepubliczne OA: 342

RODZINY ZAKWALIFIKOWANE DO PROCESU PRZYSPOSOBIENIA

DZIECKA: 476 w tym:

- WOA z Oddziałami: 263
- niepubliczne OA: 213

 

 

 

 

ADOPCJE NA MAZOWSZU:

LICZBA ADOPTOWANYCH DZIECI – 616
(w tym 361 dzieci do adopcji krajowej,

255 do zagranicznej)

LICZBA RODZIN, KTÓRE ADOPTOWAŁY – 482
(w tym 312 rodzin krajowych,

170 zagranicznych)
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Tabela nr 1 

Informacja dotycząca liczby dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

 

od 0 do 3 

miesiąca 

życia 

od 3 do 6 mie-

siąca życia 

od 6 miesiąca 

życia do 1 roku 

życia 

od 1 do 3 roku 

życia 

od 3 do 6 roku 

życia 

od 6 do 10 

roku życia 

od 10 do 13 

roku życia 

powyżej 13 

roku życia 
Razem 

Liczba dzieci zgłoszo-

nych do ośrodka adop-

cyjnego (bez dzieci 

o których informacje 

uzyskano z WBD) 

107 27 57 96 153 270 327 825 1.862 

Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 r. 

 

Tabela nr 2 

Informacja dotycząca dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych na Mazowszu z Centralnego Banku Danych w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2012 r. 

 
od 0 do 3 

miesiąca życia 

od 3 do 6 

miesiąca życia 

od 6 miesiąca 

życia do 1 

roku życia 

od 1 do 3 

roku życia 

od 3 do 6 

roku życia 

od 6 do 10 

roku życia 

od 10 do 13 

roku życia 

powyżej 13 

roku życia 
Razem 

Liczba dzieci 

zgłoszonych 

przez CBD 

0 2 52 127 180 394 354 323 1.432 

Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 r. 

 

Tabela nr 3 

Informacja dotycząca rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz przeprowadzonych adopcji na Mazowszu za okres od 1 

stycznia do 31grudnia 2012 r. 

Liczba rodzin zgłasza-

jących gotowość przy-

sposobienia 

Liczba rodzin biorących 

udział 

w szkoleniu 

Liczba rodzin zakwalifiko-

wanych do procesu przy-

sposobienia 

Liczba adopcji krajowych za-

kończonych 

Liczba adopcji zagranicznych zakończo-

nych 

Liczba 

rodzin 
Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci 

768 217 476 312 361 170 255 

Łączna liczba dzieci przysposobionych za pośrednictwem Ośrodków Adopcyjnych na Mazowszu - 616 

Łączna liczba rodzin, które adoptowały dzieci za pośrednictwem Ośrodków Adopcyjnych na Mazowszu - 482 

Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 r.  
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Tabela nr 4 

Informacja dotycząca dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku 

Lp. Nazwa i adres ośrodka 

Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodka adopcyjnego (bez dzieci, o których informacje uzyskano z WBD), w tym dzieci: 

od 0 do 3 

miesiąca 

życia 

od 3 do 6 

miesiąca 

życia 

od 6 miesią-

ca do 1 roku 

życia 

od 1 do 3 

roku życia 

od 3 do 6 

roku życia 

od 6 do 10 

roku życia 

od 10 do13 

roku życia 

powyżej 13 

roku życia 
RAZEM 

1 Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD,  

 00-325 Warszawa,  

ul. Krakowskie Przedmieście 6 

0 0 28 38 57 132 78 129 462 

2 Ośrodek Adopcyjny TPD,  

00-031 Warszawa,  

ul. Szpitalna 5/6 

37 3 8 15 27 52 42 91 275 

           

3 Katolicki Ośrodek Adopcyjny, 

04-357 Warszawa,  

ul. Grochowska 194/196 

41 2 1 10 9 12 13 23 111 

  0 1 12 35 41 127 144 99 459 

4 Katolicki Ośrodek Adopcyjny  

przy Caritas Diecezji Radomskiej,  

26-604 Radom, ul. Kościelna 5 

2 4 10 3 0 8 10 13 50 

5 Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

z Oddziałami Zamiejscowymi 

27 18 38 68 117 198 262 698 1426 

  0 1 12 54 82 135 132 95 511 

5a Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny ul. 

Nowogrodzka 75,02-018 Warszawa 

5 8 21 32 51 83 103 307 610 

  0 1 12 54 82 135 132 95 511 

5b Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział 

Zamiejscowy Ostrołęka 

2 0 3 4 17 13 21 27 87 

5c Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział 

Zamiejscowy Ciechanów 

2 2 4 9 18 47 58 102 242 

5d Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział 

Zamiejscowy Radom 

10 6 3 9 8 19 24 66 145 

5e Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział 

Zamiejscowy Siedlce 

4 1 6 12 15 22 31 86 177 

5f Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział 

Zamiejscowy Płocka 

4 1 1 2 8 14 25 110 165 

 RAZEM  107 27 57 96 153 270 327 825 1862 

 CBD 0 2 52 127 180 394 354 323 1 432 

Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 r.  
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Tabela nr 5 

Informacja dotycząca  rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz przeprowadzonych adopcji w okresie od stycznia do grud-

nia  2012 r. 

L.p. Nazwa i adres ośrodka 

Liczba rodzin zgła-

szających gotowość 

przysposobienia 

Liczba ro-

dzin biorą-

cych udział 

w szkoleniu 

Liczba rodzin zakwalifi-

kowanych do procesu 

przysposobienia 

Liczba adopcji 

krajowych zakoń-

czonych 

Liczba adopcji zagranicznych za-

kończonych 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 
Liczba rodzin Liczba dzieci 

1 
Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD, 

00-325 Warszawa, ul. Krakowskie 

Przedmieście 6 

113 nie dotyczy 104 nie dotyczy 69 101 

2 
Ośrodek Adopcyjny TPD, 00-031 

Warszawa, ul. Szpitalna 5/6 
79 49 64 44 48 nie dotyczy 

3 
Katolicki Ośrodek Adopcyjny, 04-

357 Warszawa, ul. Grochowska 

194/196 

93 86 65 62 71 45 67 

4 
Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy 

Caritas Diecezji Radomskiej, 26-604 

Radom, ul. Kościelna 5 

57 19 30 27 34 nie dotyczy 

5 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z 

Oddziałami Zamiejscowymi 
426 63 213 179 208 56 87 

5a 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny ul. 

Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa 
185 28 58 80 99 56 87 

5b 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Oddział Zamiejscowy Ostrołęka 
37 7 18 11 13 

nie dotyczy 

5c 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Oddział Zamiejscowy Ciechanów 
30 7 32 26 28 

5d 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Oddział Zamiejscowy Radom 
65 15 40 29 33 

5e 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Oddział Zamiejscowy Siedlce 
47 6 14 29 31 

5f 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Oddział Zamiejscowy Płock 
62 0 51 4 4 

 RAZEM 768 217 476 312 361 170 255 

Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 r.  
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Tabela nr6 

Informacja rzeczowo-statystyczna na temat działalności ośrodków adopcyjnych. Przysposobienie międzynarodowe 

KRAJ 

Liczba adopcji Liczba dzieci 
 

Wiek i płeć adoptowanego dziecka 
 

Liczba dzieci Miejsce pobytu dziecka przed adopcją 

zakończonych umieszczonych <1 1 - 4 5 - 9 >10 z orzeczeniem o Piecza Rodzinna piecza Rodzina 

w danym okre-

sie rozliczenio-

wym* 

w rodzinach 

adopcyjnych** 
M Ż M Ż M Ż M Ż niepełnosprawności instytucjonalna zastępcza biologiczna 

BELGIA 7 10 0 0 2 2 1 1 2 2 1 8 2 0 

FRANCJA 6 13 0 0 1 2 4 2 0 4 1 7 6 0 

HOLANDIA 12 13 0 0 6 6 1 0 0 0 5 6 7 0 

HISZPANIA 9 9 0 0 3 3 2 0 0 1 3 5 4 0 

SZWECJA 11 12 0 0 6 4 2 0 0 0 6 3 9 0 

STANY ZJEDN. 28 38 0 0 9 6 11 5 3 4 10 24 14 0 

WŁOCHY 94 156 3 0 15 10 48 42 12 26 14 97 57 2 

KANADA 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 

NIEMCY 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 

Ogółem 170 255 3 0 43 33 71 51 17 37 43 151 100 4 

Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 r. 

*Należy podać liczbę wydanych postanowień o przysposobieniu 

** Należy podać liczbę dzieci, wobec których wydano postanowienie o przysposobieniu 
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V. WYKAZY 

5.1. WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE 

WOJEWÓDZTWO OŚRODEK ADOPCYJNY ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE 
OŚRODKI ADOPCYJNE PROWADZONE 

PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE 

Dolnośląskie 

Ośrodek Adopcyjny  

Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław  

tel./fax.:71 782 38 80 

e-mail: dops.adopcje@dops.wroc.pl  

Wojewódzki Bank Danych 

- 

Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 

Pl. Katedralny 14/350-329 Wrocław 

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku 

i Rodzinie “Nadzieja” 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 

ul. Jana III Sobieskiego 8058-500 Jelenia Góra 

tel.: 75 752 53 97e-

mail:oaonadzieja.jg@gmail.com 

Kujawsko 

-Pomorskie 

Kujawsko–Pomorski Ośrodek Adopcyjno–

Opiekuńczy w Toruniu 

ul. Konstytucji 3 Maja 40A, 87-100 Toruń, 

tel.: 56 652 29 32 fax.: 56 621 06 72 

e-mail:oaotorun@op.pl  

Wojewódzki Bank Danych 

Ośrodek Adopcyjny Filia Biała Podlaska 

ul. Warszawska 14 21 - 500 Biała Podlaska 

tel.: 83 343 64 54 

e-mail:adopcja.bp@gmail.com 

Ośrodek Adopcyjny Filia Chełm 

ul. Jedność 4322 - 100 Chełm 

tel.: 82 565 54 23 

e- mail:adopcja.chelm@gmail.com 

Ośrodek Adopcyjny Filia Zamość 

ul. Promienna 4, 22- 400 Zamość 

tel.:84 627 93 87 

e-mail: adopcja.zamosc@gmail.com 

- 

Lubuskie 

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wielkopol-

skim Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubuskiego  

ul. Łokietka 22, 66 - 400 Gorzów Wlkp. 

tel.: 95 721 60 09 

Wojewódzki Bank Danych  

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

- 

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie 

Wlkp. Caritas Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej 

ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wlkp.  

Ośrodek Adopcyjny „Żar” w Żarach Lubuski 

Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” 

ul. Wrocławska 568-200 Żary 



 

43 

4
3
 

WOJEWÓDZTWO OŚRODEK ADOPCYJNY ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE 
OŚRODKI ADOPCYJNE PROWADZONE 

PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE 

 

Lubuskie 

ul. Wojska Polskiego 116, 65- 672 Zielona 

Góra, tel. 68 456 53 05, 68 456 54 07 

tel./fax. 68 456 53 89 

Łódzkie 

Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi 

ul. Północna 27/29, 91- 420 Łódź 

tel.: 42 630 25 50 

e-mail:roa@lodzkie.pl 

Wojewódzki Bank Danych 

Filia Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego 

w Piotrkowie Trybunalskim 

Al. 3 Maja 2, 97- 300 Piotrków Trybunalski 

tel.: 44 733 90 08 

e-mail: oaopiotrkow@poczta.onet.pl 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny 

ul. Broniewskiego 1A, 93- 162 Łódź 

tel.: 42 682 18 88 

e-mail:aoao@wp.pl 

Ośrodek Adopcyjny Łódzkiego Oddziału Regio-

nalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

ul. J. Piłsudskiego 150/152, 92- 230 Łódź 

tel.: 42 674 54 43 

e-mail:oao-lodz@wp.pl 

Małopolskie 

Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Krakowie 

Aleja Pokoju 2 A, 31-548 Kraków 

tel.: 12 410 13 40, 12 410 13 50 

e-mail: moakrakow@rops.krakow.pl 

Wojewódzki Bank Danych 

Małopolski Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Tarnowie 

ul. N.M.P 3, 33-100 Tarnów 

tel.: 14 622 02 67 

e-mail: moatarnow@rops.krakow.pl 

Małopolski Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Nowym Sączu 

ul. Podhalańska 1833 – 300 Nowy Sącz 

tel.: 18 443 83 53 

e-mail: moanowysacz@rops.krakow.pl 

Stowarzyszenie „Pro Familia” 

os. Zielone 1, 31- 968 Kraków 

tel./fax.: 12 642 12 16 

e-mail:osrodek@profamilia.pl 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci 

ul. Lenartowicza 14, 31- 138 Kraków 

tel./fax.: 12 632 11 71 

e-mail:adopcja@oatpd.pl 

Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” 

ul. Rajska 10, 31-124 Kraków 

tel.:12 631 03 00, 12 631 03 01,fax.:12 631 03 02 

filia: ul. Żmiąca 144, 34-603 Ujanowice 

tel.: 18 333 40 66 

e-mail:rajska10@dpd.pl 

Opolskie 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Opolu Ośrodek Adopcyjny 

ul. Rejtana 5, 45-331 Opole 

tel.:77 456 55 86 

e-mail: oa@rops-opole.pl 

Wojewódzki Bank Danych 

- 

Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy 

Plac Katedralny 4, 45 - 005 Opole 

tel.:77 441 15 00 

e-mail:adopcje@dfoz.pl 

Podkarpackie 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Rzeszowie Ośrodek Adopcyjny 

ul. Hetmańska 120, 35- 078 Rzeszów 

tel. 17 747 06 00, tel./fax.:17 747 06 01 

- - 
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WOJEWÓDZTWO OŚRODEK ADOPCYJNY ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE 
OŚRODKI ADOPCYJNE PROWADZONE 

PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE 

Podkarpackie emil:sekretariat@rops.rzeszow.pl 

Wojewódzki Bank Danych 

Podlaskie 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 

Ośrodek Adopcyjny w Białymstoku 

ul. Kombatantów 7, 15- 110 Białystok 

tel./fax.: 85 742 68 38 

e-mail:adopcja.bialystok@rops-bialystok.pl 

Wojewódzki Bank Danych 

Ośrodek Adopcyjny w Łomży 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 5, 18- 400 Łom-

ża 

tel.: 86 216 43 94, tel./fax.:86 215 00 64 

e-mail: adopcja.lomza@rops-bialystok.pl 

- - 

Pomorskie 

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku  

ul. Hallera 14 , 80- 401 Gdańsk 

tel.: 58 341 46 07fax.: 58 341 44 53 

e-mail: poa.gdansk@gmail.com 

Wojewódzki Bank Danych 

- 

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” 

ul. Myśliwskie Wzgórze 18A/2, 80- 283 Gdańsk 

tel.: 58 511 03 75 

e-mail:fundacjadlarodziny@gmail.com 

Śląskie 

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Wojewódzki Bank Danych 

Filia w Sosnowcu 

ul. Krzywa 2, 41- 200 Sosnowiec 

tel.: 32 266 84 19 

e-mail:osrodek@adopcja.sosnowiec.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Bielsku Białej 

ul. Potok 6, 43- 382 Bielsko Biała 

tel.:33 815 09 84 

e-mail:oaobielskob@poczta.onet.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Częstochowie 

ul. Sobieskiego 17 B, 42- 200 Częstochowa 

tel.: 34 361 49 11 

e-mail:osrodek@adopcje.czest.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Rybniku 

ul. Floriańska 28, 44- 217 Rybnik 

tel.: 32 424 04 35 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci 

ul. Pocztowa 16, 40- 012 Katowice 

tel.: 32 253 71 91 

e-mail:oaotpdka@op.pl 

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny 

ul. Skautów 1, 41- 200 Sosnowiec 

tel.: 32 269 51 70 

e-mail:rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci 

ul. Nowowiejskiego 3, 42- 200 Częstochowa 

tel.: 34 368 03 39 

e-mail:oao.tpd@op.pl 

Katolicki Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochow-

skiej 

ul. Orzechowskiego 1, 42- 200 Częstochowa 

tel.: 34 366 49 91 
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WOJEWÓDZTWO OŚRODEK ADOPCYJNY ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE 
OŚRODKI ADOPCYJNE PROWADZONE 

PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE 

Śląskie 

e-mail:oao.rybnik@op.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Wałowa 30, 44- 300 Wodzisław Śląski 

tel.: 32 454 50 83 

e-mail: adopcjawodz@onet.eu 

e-mail:adopcja_czestochowa@wp.pl 

Świętokrzyskie 

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny 

ul. Targowa 21, 25- 516 Kielce 

tel./fax.: 41 362 61 89, tel.: 41 362 59 25 

e-mail: soa@sejmik.kielce.pl 

Wojewódzki Bank Danych 

  

Warmińsko-

Mazurskie 

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Adopcyjny 

w Olsztynie 

ul. Pstrowskiego 5 A, 10- 049 Olsztyn 

tel. /fax.: 89 534 95 94 

e-mail: oao.olsztyn@op.pl 

Wojewódzki Bank Danych 

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Elblągu 

ul. Winna 9, 82- 300 Elbląg 

tel. /fax.: 55 236 29 49 

e-mail: oao-elblag@o2.pl 

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Ełku 

ul. J. Piłsudskiego 10, 19- 300 Ełk 

tel. /fax.: 87 621 38 25 

e-mail: oao-elk@o2.pl 

 

Wielkopolskie 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny  

ul. Nowowiejskiego 11, 61- 731 Poznań 

tel.:61 856 73 45 

e-mail: biuro@osrodek-adopcyjny.poznan.pl 

Wojewódzki Bank Danych 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Lesznie 

ul. Matejki 8, 64- 100 Leszno  

tel.:65 526 30 08 

e-mail: woaleszno@rops-

wielkopolska.poznan.pl 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 

Filia w Pile 

ul. Drygasa 29, 64-920 Piła 

tel.: 67 215 30 41 

e-mail:woapila@rops-

wielkopolska.poznan.pl 

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci 

ul. Skalmierzycka 10, 62- 800 Kalisz 

tel.: 62 757 45 99 

e-mail: tpd25@wp.pl 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci 

ul. Noskowskiego 1 A, 62-510 Konin 

tel. 63 242 34 71 

e-mail: tpdkonin@op.pl 

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu, 

Towarzystwo Przywracania Rodziny w Poznaniu 

ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań 

tel. 61 834 10 42 
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WOJEWÓDZTWO OŚRODEK ADOPCYJNY ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE 
OŚRODKI ADOPCYJNE PROWADZONE 

PRZEZ PODMIOTY NIEPUBLICZNE 

Zachodniopomorskie 

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie 

ul. Starzyńskiego 3-470 – 506 Szczecin 

tel.: 91 425 36 60fax.: 91 425 36 67 

e-mail:poaszczecin@wzp.pl Wojewódzki 

Bank Danych Publiczny Ośrodek Adopcyjny 

w Koszalinie ul. Morska 4375 – 215 Koszalin 

tel.: 94 343 25 62e-mail: oao@ta.pl 

 

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Ka-

tolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 

ul. Mickiewicza 3, 70- 384 Szczecin 

tel. 91 442 50 85 

e-mail:adopcje@adopcje.pl 

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Mam Dom” 

Al. Wojska Polskiego 78, 70- 482 Szczecin 

tel.: 91 422 14 44 
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5.2. WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W WOJ. MAZOWIECKIM 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny wraz z Oddziałami Zamiejscowymi 

Nazwa Placówki Adres Kod Miasto Telefon Faks e -mail 

Wojewódzki Ośrodek Adop-

cyjny w Warszawie 
ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa 

22 621 10 75; 622 03 

70 

22 622 03 70; 

622 03 70 
woa.warszawa@mcps.com.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adop-

cyjny w Warszawie Oddział 

Zamiejscowy w Radomiu 

ul. Mokra 2 26-600 Radom 48 331 11 50 48 331 11 50 woa.radom@mcps.com.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adop-

cyjny w Warszawie Oddział 

Zamiejscowy w Płocku 

ul. Bielska 1 09-400 Płock 24 366 66 71 24 366 66 71 woa.plock@mcps.com.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adop-

cyjny w Warszawie Oddział 

Zamiejscowy w Ciechanowie 

ul. Orylska 9 06-400 Ciechanów 23 673 56 09 23 673 56 09 woa.ciechanow@mcps.com.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adop-

cyjny w Warszawie Oddział 

Zamiejscowy w Ostrołęce 

ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka 29 717 03 04 29 717 03 04 woa.ostroleka@mcps.com.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adop-

cyjny w Warszawie Oddział 

Zamiejscowy w Siedlcach 

ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33 08-110 Siedlce 25 644 06 30 25 644 06 30 woa.siedlce@mcps.com.pl 

Ośrodki Adopcyjne prowadzone przez Podmioty Niepubliczne 

Nazwa Placówki Adres Kod Miasto Telefon Faks e -mail 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyja-

ciół Dzieci 
ul. Szpitalna 5/6 00-031 Warszawa 

22 826 22 15; 

827 50 23 
22 826 22 15 tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl 

Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci 

ul. Krakowskie Przed-

mieście 6 
00-325 Warszawa 

22 425 46 77; 

425 46 88 
22 827 78 13 koao@tpdzg.org.pl 

Katolicki Ośrodek Adopcyjny ul. Grochowska 194/196 04-357 Warszawa 22 618 92 45 22 618 92 45 katolickiosrodek@interia.pl 

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas 

Diecezji Radomskiej 
ul. Kościelna 5 26-604 Radom 48 385 15 34 48 385 15 34 oadopcyjny@caritas.pl 
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5.3. WYKAZ ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA MAZOWSZU 

Nazwa Placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Białobrzeski Plac Zygmunta Starego 9 26-800  Białobrzegi (48) 613 34 14  (48) 613 34 20 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Ciechanowski ul. 17 Stycznia 7 06-400  Ciechanów (23) 672 52 16 (23) 672 52 16 

pcpr_ciech- 

-@ciechanow.powiat.pl 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Ciechanowski ul. Sienkiewicza 32D 06-400  Ciechanów (23) 672 20 91 (23) 672 20 91 mopsciechanow@poczta.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Garwoliński ul. Sportowa 5 08-400  Garwolin (25) 682 43 19 (25) 682 43 19 

wydz.pcpr- 

-@garwolin-starostwo.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Gostyniński ul. Ozdowskiego 1A 09-500  Gostynin (24) 235 22 92 (24) 235 22 92 cpr.gost@wp.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Grodziski ul. Daleka 11 05-825  

Grodzisk 

Mazowiecki 
(22) 724 15 70 (22) 724 15 70 biuro@pcprgrodzisk.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Grójecki ul. Laskowa 4A 05-600  Grójec (48) 664 28 30 (48) 664 28 30 pcprgrojec@poczta.onet.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Kozienicki ul. Świerczewskiego 20 26-900  Kozienice (48) 611 02 26 (48) 611 02 25 pcpr@kozienicepowiat.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Legionowski ul. Sikorskiego 11 05-119  Legionowo (22) 764 02 01  (22) 784 83 33 pcpr.legionowo@wp.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Lipski ul. Iłżecka 6 27-300  Lipsko (48) 378 10 11 (48) 378 10 11 pcprlipsko@op.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Łosicki ul. Narutowicza 6 08-200  Łosice (83) 359 05 51 (83) 358 08 60 pcprlosice@wp.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Makowski ul. Rynek 1 06-200  

Maków 

Mazowiecki 
(29) 717 12 74 (29) 717 21 87 

pcpr_makowmazowiecki- 

-@interia.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Miński ul. Konstytucji 3 Maja 16 05-300  

Mińsk 

Mazowiecki 
(25) 759 27 78 (25) 759 04 97 sekretariat@pcpr-minskmaz.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Mławski ul. Reymonta 4 06-500  Mława (23) 654 43 56 (23) 655 29 48 pcprmlawa@poczta.onet.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Nowodworski ul. Paderewskiego 1b 05-100  

Nowy Dwór 

Mazowiecki 
(22) 765-32-40 (22)775 41 72 sekretariat@pcprndm.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Ostrołęka 

powiat ziemski 
ul. Szpitalna 2 07-410  Ostrołęka (29) 764 62 33 (29) 764 62 33 emiliapcpr@o2.pl 
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Nazwa Placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

Ostrołęka 

powiat grodzki 
ul. Gen. J. Hallera 12 07-410 Ostrołęka (29) 764 41 30 (29) 764 36 28 sekretariat@mopr.ostroleka.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Ostrowski ul. Warchalskiego 3 07-300  

Ostrów 

Mazowiecka 
(29) 644 32 16 (29) 644 32 16 pcpr@powiatostrowmaz.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Otwocki ul. Komunardów 10 05-402 Otwock (22) 788 40 44 (22) 779 40 69 pcpr-otwock@neostrada.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Piaseczyński ul. Chyliczkowska 20 05-500  Piaseczno (22) 750 60 17 (22) 737 11 90 k.wojnarowska@piaseczno.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Płocki 

powiat ziemski 
ul. Bielska 59 09-400  Płock (24) 267 68 28 (24) 267 68 34 pcpr@pcpr.plock.pl 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Płocki 

powiat grodzki 
ul. Wolskiego 4 09-400  Płock (24) 364 02 39 - mops@pl.onet.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Płoński 

ul. Związku 

Walki Młodych 10 
09-100  Płońsk (23) 662 75 49 (23) 662 75 49 pcprplonsk1@wp.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Pruszkowski ul. Drzymały 30 05-800  Pruszków (22) 738 15 01 (22) 738 15 06 pcpr@powiat.pruszkow.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Przasnyski 

ul. Św. Stanisława 

Kostki 5 
06-300  Przasnysz (29) 752 22 70 (29) 752 22 70 pcpr.przasnysz@interia.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Przysuski ul. Al.. Jana Pawła II 10 26-400  Przysucha (48) 675 55 17 (48) 675 55 17 pcprprzysucha@onet.eu 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Pułtuski ul. 3 Maja 20 06-100  Pułtusk (23) 692 54 83 (23) 692 00 99 pcpr_pultusk@interia.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Radomski 

powiat ziemski 
ul. Domagalskiego 7 26-600  Radom (48) 365 58 06 (48) 365 58 06 pcpr@poczta.internet.dsl.pl 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Radomski 

powiat grodzki 
ul. Limanowskiego 134 26-600  Radom (48) 360 88 29 (48) 360 87 06 sekretariat@mops.radom.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Siedlecki 

powiat ziemski 
ul. Piłsudskiego 40 08-110  Siedlce (25) 644 81 72 (25) 644 81 72 pcpr@pcprsiedlce.pl 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 

Siedlecki 

powiat grodzki 
ul. Sienkiewicza 32 08-110 Siedlce (25) 632 57 04 (25) 632 57 04 sekretariat@mopr.siedlce.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Sierpecki ul. Świętokrzyska 2 A 09-200  Sierpc (24) 275 76 60 (24) 275 76 60 pcpr.sierpc@wp.eu 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Sochaczewski ul. Piłsudzkiego 65 96-500  Sochaczew (46) 864-18-85 (46) 864-18-01 pcprsoch@wp.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Sokołowski ul. Armii Krajowej 4 08-300  

Sokołów 

Podlaski 
(25) 787 22 02 (25) 787 22 02 pcprsok@op.pl 
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Nazwa Placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Szydłowiecki ul. Metalowa 7 26-500  Szydłowiec (48) 617 47 13 (48) 617 47 14 pcpr42@o2.pl 

Warszawskie Centrum 

Pomocy Rodzinie 
M. st. Warszawa ul. ul. Lipińska 2  01-833  Warszawa (22) 599 71 20 (22) 599 71 01 sekretariat@wcpr.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Warszawski 

Zachodni 
ul. Poznańska 129/133 05-850 

Ożarów 

Mazowiecki 
(22) 733 72 50 (22) 733 72 53 pcpr@pwz.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Węgrowski ul. Piłsudskiego 23 07-100  Węgrów (25) 792 49 07 (25) 792 49 07 pcpr@pcpr.wegrow.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Wołomiński ul. Legionów 78 05-200  Wołomin (22) 787 37 87 (22) 776 44 95 pcpr@powiat-wolominski.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Wyszkowski 

ul. I Armii 

Wojska Polskiego 82 A 
07-200  Wyszków (29) 742 85 22 (29) 742 85 22 pomocwyszkow@wp.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Zwoleński ul. Jagiełły 4 26-700  Zwoleń (48) 676 33 89 (48) 676 36 23 pomoc@zwolenpowiat.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Żuromiński ul. Lidzbarska 27 09-300  Żuromin (23) 657 35 15 (23) 657 35 15 pcprzuromin@wp.pl 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Żyrardowski ul. Limanowskiego 30 96-300  Żyrardów (46) 854 20 83 (46) 854 20 83 pcpr.zyrardow@o2.pl 
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5.4. WYKAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA MAZOWSZU 

Nazwa placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza   typu socja-

lizacyjnego  w Gołotczyź-

nie 

Ciechanowski ul. Ciechanowska 18 06-430 Sońsk (23) 672 30 37 (23) 672 30 37 ciechanow@dps.pl 

Powiatowy Zespół Placó-

wek Opiekuńczo-

Wychowawczych 

Gostyniński ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin (24)235 26 85 (24)235 26 85 dd@gostynin.edu.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Gostyninie / placówka 

opiekuńczo-wychowawcza 

typu rodzinnego/ 

Gostyniński ul. Kościuszki 37/2 09-500 Gostynin (24) 235 22 40 brak marynia.kowal@poczta.onet.pl 

Rodzinny Dom Dziecka 

"Nowy Start" w Ruszkowie 

/placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu rodzin-

nego/ 

Gostyniński Ruszków 10 09-500 Gostynin 
(24) 235 40 82 

512108880 
(24) 235 40 82 

magda.pasikowska@op.pl 

joannabanacho1@gmail.com 

Powiatowy Zespół Placó-

wek Opiekuńczo-

Wychowawczych 

Gostyniński ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin (24) 235 26 85 (24) 23526 85 
dd@gostynin.edu.pl 

dd.sekretariat@gmail.com 

Placówka Socjalizacyjna 

"PANDA" 
Kozienicki ul. Żeromskiego 5 26-900 Kozienice 

(48) 614 41 53 

(48) 614 80 21 
(48) 614 80 21 placowka.panda@op.pl 

Dom Dziecka im. Ojca 

Świętego Piusa XI w Cho-

tomowie 

Legionowski ul. Piusa XI 69 05-123 Chotomów (22) 772 62 27 (22) 772 62 27 
domdziecka- 

-@domdzieckachotomow.pl 

Powiatowy Zespół Placó-

wek Pomocy Dziecku i 

Rodzinie 

Lipski ul. Szkolna 41 27 350 Sienno (48) 378 61 06 brak pzppdir@wp.pl 

Dom Dziecka w Falbogach Miński Falbogi 33 05-310 Kałuszyn (25) 752 63 06 (25) 752 63 06 falbogi@poczta.fm  

Dom Dziecka im. Matki 

Weroniki w Siennicy 

/placówka typu socjaliza-

cyjnego/ 

Miński ul. Szkolna 2a 05-332 Siennica 
(25) 757 22 17 

 

(25) 757 22 17 

 
domsiennica@gmail.com 
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Nazwa placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

Dom Dziecka w Kowale-

wie 
Mławski Kowalewo 06-522 Kowalewo (23) 655 29 29 (23) 652 01 69 kowalewo48@wp.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Leoncinie/ placówka opie-

kuńczo-wychowawcza typu 

rodzinnego/ 

 

Nowodworski Głusk 13 05-155 Leoncin (22) 794 80 88 brak brak 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Cegielni Kosewo /placówka 

opiekuńczo wychowawcza 

typu rodzinnego/ 

Nowodworski Cegielnia Kosewo 8 05-180 Pomiechówek 
(22) 499 85 10 

501 732 162 
brak rdd1@poczta.onet.pl 

Placówka pieczy zastępczej 

„Korczakówka” 

Ostrołęcki 

grodzki 
ul. Poznańska 34/36 07-409 Ostrołęka (29) 764 34 36 (29) 764 34 36 zpow@post.pl 

Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu rodzin-

nego „Oaza” 

w Myszyńcu 

Ostrołęcki 

ziemski 
ul. Bartna 19 07-430 Myszyniec (29) 772 14 02 (29) 772 14 02 krzysiekgosia@o2.pl 

Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu rodzin-

nego „Asy” 

w Nowej Wsi Wschodniej 

Ostrołęcki 

ziemski 
ul. Łomżyńska 14 07-411 Rzekuń (29) 769 14 70 (29) 769 14 70 

rddhania@interia.pl 

rddwaldi@interia.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Ostrowi Mazowieckiej 
Ostrowski ul. Iłłakowiczówny 20 07-300 

Ostrów Mazo-

wiecka 

(29) 745 41 82 

606 489 731 
(29) 745 41 82 brak 

Filia Domów dla Dzieci w 

Otwocku 
Otwocki ul. Cieszyńska 5 

05-410 

05- 
Otwock (22) 788 40 44 (22) 788 40 44 pcpr@pcprotwock.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Otwocku /placówka opie-

kuńczo – wychowawcza 

typu rodzinnego/ 

Otwocki 
ul. Ujejskiego 14 

 
05-400 Otwock 

605091234 

(22) 788 12 55 

 

brak pcpr@pcprotwock.pl 

Filia Domów dla Dzieci w 

Otwocku 
Otwocki ul. Prądzyńskiego 15 05-400 Otwock (22) 788 40 44 (22) 788 40 44 pcpr@pcprotwock.pl 

Domy dla Dzieci w Otwoc-

ku  - adres biura 
Otwocki ul. Komunardów 10 

05 - 

402 
Otwock (22) 788 40 44 (22) 788 40 44 pcpr@pcprotwock.pl 
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Nazwa placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu rodzin-

nego -Rodzinny Dom 

Dziecka w Otwocku 

Otwocki ul. Podbiel 20 05-430 Celestynów 668 905 668 brak brak 

Dom Dziecka nr 14 w 

Otwocku  - filia Domów 

dla Dzieci w Otwocku 

Otwocki ul. Myśliwska 2 05-400 Otwock (22) 788 40 44 (22) 788 40 44 pcpr@pcprotwock.pl 

Powiatowy Zespół Placó-

wek Opiekuńczo- Wycho-

wawczych w Konstancinie 

Jeziornej 

Piaseczyński ul. Słoneczna 12 05-520 
Konstancin - 

Jeziorna 
(22) 756 46 88 (22) 756 43 62 pzpow@pzpow.pl 

Powiatowy Zespół Placó-

wek Opiekuńczo- Wycho-

wawczych 

 w Konstancinie Jeziornej - 

filia w Gorze Kalwarii 

Piaseczyński ul. Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria (22)465 50 11 (22)465 50 11 brak 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

1 w Płocku 
Płocki grodzki ul. Wyspiańskiego 26 09-400 Płock (24) 262 08 93 (24) 262 08 93 

rodzinny.dom.dzieckanr1- 

-@wp.pl 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

2 w Płocku 
Płocki grodzki 

ul. Czwartaków 16 

m.23/24 
09-403 Płock (24) 366 85 05 brak tompr@onet.eu 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

3 w Płocku 
Płocki grodzki ul. Kalinowa 80 09-402 Płock (24) 268 74 75 (24) 268 74 75 elagarkowska@gmail.com 

Ośrodek opiekuńczo-

wychowawczy w Płocku 
Płocki grodzki ul. Mościckiego 27 09-400 Płock (24) 365 92 29 (24) 365 92 29 sekretariat.oow@wp.pl 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

1 - Nowe Bronowo 
Płocki ziemski Nowe Bronowo 24b 09-411 Stara Biała 

(24) 366 84 80 

606 336 418 
brak dan204@vp.pl 

Wielofunkcyjna Placówka 

opiekuńczo- wychowawcza 

im. Janusza Korczaka w 

Płońsku 

Płoński ul. Wolności 8/10 09-100 Płońsk (23) 662 25 83 (23) 662 30 24 ddplonsk@wp.pl 

Dom Dziecka Zgromadze-

nie Sióstr Franciszkanek 

Rodziny Maryi 

Pruszkowski 
Kostowiec,  

ul. Matki Dymman 9 
05-831 Młochów 

(22) 729 94 37 

517 541 169 
(22) 729 94 37 ddzkostowiec@gmail.com 
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Nazwa placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

"Dom Miłosierdzia" Zgro-

madzenia Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia w Wa-

lendowie 

Pruszkowski 
ul. Nad Utratą 30 

Walendów 
05-830 Nadarzyn (22) 729 88 80 (22) 729 88 81 

dom_milosierdzia- 

-@poczta.onet.pl 

Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu  ro-

dzinnego nr 1 w Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Bacha 11 26-600 Radom (48) 384 41 68 (48) 384 41 68 dorota002@op.pl 

Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu  ro-

dzinnego nr 2 w Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Wośnicka 28A/28 26-600 Radom (48) 331 77 26 brak rodzinanr2@wp.pl 

Placówka rodzinna nr 3 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Ostrowiecka 7/3 26-600 Radom (48) 366 25 18 brak 

dorota.cholewinska- 

-@poczta.onet.pl 

dorota2710@op.pl 

Placówka Rodzinna nr 4 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Rwańska 10 m.3/4 26-600 Radom (48) 363 02 67 brak iwona13.62@o2.pl 

Placówka Rodzinna nr 5 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Bakalarza 60 26-600 Radom (048) 381 70 00 brak mm.wisniewscy@vp.pl 

Placówka Rodzinna nr 6 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 

ul. Kruczkowskiego 

3/1 
26-600 Radom 

(48) 365 52 79 

507 564 582 
brak rddz6@wp.pl 

Placówka Rodzinna nr 7 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Wieniawskiego 5 26-600 Radom 

507 564582 

669 188 288 
brak brak 

Placówka Rodzinna nr 8 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Joteyki 4/1 26-600 Radom 609 659 050 brak dzwiguski@o2.pl 

Placówka Rodzinna nr 9 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Południowa 11/1 26-600 Radom 

(48) 366 11 99 

508 306 605 
brak beata100@onet.com.pl 

Placówka Rodzinna nr 10 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Reja 5/7 26-600 Radom 

(48) 383 09 49 

697 667 677 
brak b.slusarczyk@wp.pl 

Placówka Rodzinna nr 11 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Godowska 81H 26-600 Radom 788 718 300 brak brak 

Placówka Rodzinna nr 12 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Góralska 8 26-600 Radom 503 642 017 brak krystynagrudzen@wp.pl 

Placówka Rodzinna nr 13 w 

Radomiu 

Radomski 

grodzki 
ul.Vietha 37 26-600 Radom (0) 508 276 988 brak longinw@o2.pl 
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Nazwa placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

Placówka Wielofunkcyjna 

"Słoneczny Dom" w Ra-

domiu 

Radomski 

grodzki 
ul. Kolberga 19 26-600 Radom 

(48) 363 77 55 

(48) 385 88 13 

(48) 385 88 14 

(048) 363 77 55 slonecznydom@tkdami.net 

Dom Matki i Dziecka w 

Jasieńcu Iłżeckim Dolnym 

Radomski 

ziemski 

Jasieniec Iłżecki Dol-

ny 52 
27-100 Iłża (048) 616 01 16 (048) 616 01 16 dpodsiadlo@caritas.pl 

Stowarzyszenie SOS w 

Polsce 

Wioska Dziecięca SOS w 

Siedlcach 

Siedlecki 

grodzki 

ul. Dzieci Zamojsz-

czyzny 37 
08-110 Siedlce (025) 643 40 77 (025) 632 96 66 siedlce@sos-wd.org 

Dom Dziecka Dom pod 

Kasztanami w Siedlcach 

Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu socjali-

zacyjnego 

Siedlecki 

grodzki 
Daszyńskiego 10 08-110 Siedlce (25) 755 15 90 

(25) 644 37 57 

(25) 755 15 90 

kasia_graniszewka@o2.pl 

ddzsiedlce@o2.pl 

Dom na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach 

Siedlecki ziem-

ski 
Kisielany - Żmichy 

08-124 

 
Mokobody (025) 631 50 35 (025) 631 50 35 ddkisielany@powiatsiedlecki.pl 

Dom Dziecka w Giżycach Sochaczewski Giżyce 96-521 
Brzozów gm. 

Iłów 
(024) 277 49 02 (024) 277 49 02 d_dz@wp.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Wysokiej 
Szydłowiecki Wysoka 10A 26-500 Szydłowiec 

(048) 629 07 29 

505 153 275 
brak rdd64@o2.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Warszawie 
Warszawski 

ul.Ząbkowska 23/25 

m.53 
03-736 Warszawa 

(022) 409 58 78 

603 054 721 
(22) 409 58 78 edytabogulak@wp.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Warszawie 
Warszawski 

Al. Jerozolimskie 99 

m. 15 
02-001 Warszawa (22) 412 50 75 brak teresa.perkowska@gazeta.pl 

Rodzinny Dom Dziecka 

/placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu rodzin-

nego/ 

Warszawski ul. Wilcza 23 m. 27 00-544 Warszawa (22) 622 29 40 (22) 622 29 40 wilcza23@o2.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Warszawie 
Warszawski ul. 15 sierpnia 15 03-173 Warszawa (022) 423 01 19 brak i.rajtar-rdd.bialoleka@o2.pl 

Rodzinny Dom Dziecka w 

Warszawie 
Warszawski ul. Słowackiego 75 05-075 Warszawa 793 101 115 brak rddwesola@wp.pl 
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Nazwa placówki Powiat Adres Kod Miasto Telefon Faks Adres e-mail 

Rodzinny Integracyjny 

Dom Dziecka w Warszawie 
Warszawski ul. Warzelnicza 23b 03-255 Warszawa (022) 435 97 80 (022) 435 97 8 renataboguszewska@wp.pl 

Dom Dziecka nr 2 im. dr 

Janusza Korczaka w War-

szawie 

Warszawski ul. Jaktorowska 6 01-202 Warszawa (22) 632 75 25 (022) 632 75 25 
sekretariat- 

-@domdziecka-korczak.waw.pl 

Dom Dziecka nr 4 w War-

szawie 
Warszawski ul. Łukowska 25 04-133 Warszawa 

(022) 849 60 13 

(022) 849 45 54 
(022) 848 80 78 sekretariat@dd4.waw.pl 

Dom Dziecka nr 9 im. Lidii 

i Adama Ciołkoszów  

w Warszawie 

Warszawski ul. Korotyńskiego 13 02-121 Warszawa 
(022) 823 00 41 

(022) 822 14 28 

(022) 823 00 41 

(022) 822 14 28 
domdziecka9ochota@gmail.com 

Dom Dziecka nr 12 w War-

szawie 
Warszawski ul. Tarczyńska 27 02-023 Warszawa (022) 822 38 37 (022) 822 71 46 domdziecka12@o2.pl 

Dom Dziecka Zgromadze-

nia Sióstr Franciszkanek 

Rodziny Maryi w Warsza-

wie 

Warszawski ul. Wałuszewska48 03-005 Warszawa (022) 811 04 77 (022) 811 04 77 
ddzsrm@wp.pl 

ddzwaluszewska@poczta.onet.pl 

Dom Dziecka Zgromadze-

nia Sióstr Franciszkanek 

Rodziny Maryi w Warsza-

wie 

Warszawski ul. Paprociowa 2 04-751 Warszawa (022) 812 05 32 
(022) 812 44 07 

 

dom_paprociowa- 

-@poczta.onet.pl 

Dom Dziecka Zgromadze-

nia Sióstr Franciszkanek 

Rodziny Maryi w Warsza-

wie 

Warszawski ul. Klasyków 52/54 03-163 Warszawa (022) 811 15 41 (022) 811 15 41 
zsfrmpludyr@poczta.onet.pl 

domdziecka.rm@gmail.com 

Katolicka Placówka Wy-

chowawcza "Nasz Dom" w 

Warszawie 

Warszawski 
ul. Bolesława Śmiałe-

go 37 
02-496 Warszawa (22) 817 54 76 (22) 667 91 53 kpw.wg@wp.pl 

Ośrodek Wsparcia Dziecka 

i Rodziny "Koło" w War-

szawie 

Warszawski ul. Dalibora 1 01-439 Warszawa (22) 836 44 12 (22) 877 56 40 sekretariat.owdir@kolo.org.pl 

Pogotowie Opiekuńcze nr 1 Warszawski ul. Dembińskiego 1 01-644 Warszawa 
(22) 833 17 11 

(22) 833 76 56 
(22) 833 17 11 sekretariat@po-1.pl 

Pogotowie opiekuńcze nr 2 

im. Czesława Babickiego 
Warszawski Ul. Św. Bonifacego 81 02-945 Warszawa 

(22) 842 17 22 

(22) 842 17 21 
(22) 842 17 22 

pogotowieopiekuncze.nr2- 

-@neostrada.pl 
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Dom Dziecka nr 1 "Nasz 

Dom" im. Maryny Falskiej 

w Warszawie 

Warszawski Al. Zjednoczenia 34 01-830 Warszawa 
(22) 834 26 24 

(22) 834 31 38 

(22) 834 26 24 

(22) 834 31 38 
domdziecka1@poczta.fm 

Zespół Małych Form Opie-

ki i Wychowania CHATA 
Warszawski ul. Bohaterów 50 03-007 Warszawa 

(22) 811 44 27 

(22) 676 92 85 

(22) 811 44 27 

(22) 676 92 85 
chatawaw@wp.pl 

Dom Dziecka nr 15 im. Ks. 

G.P. Baudouina w War-

szawie 

Warszawski ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa 
(22) 628 09 60 

(22) 621 20 41 
(22) 628 09 60 dommdziecka@poczta.onet.pl 

Dom Dziecka nr 16 w War-

szawie 
Warszawski ul. Międzyparkowa 5 02-208 Warszawa 

(22) 831 17 60 

 
(22) 635 50 60 

dom-dziecka@home.pl 

ddmos3@poczta.onet.pl 

Ośrodek Wspomagania 

Rodziny w Warszawie 
Warszawski ul. 6-go sierpnia 1/5 02-842 

Warszawa - 

Pyry 

(22) 644 84 51 

(22) 644 80 50 

(22) 644 84 51 

(22) 644 80 50 
owr@owr.waw.pl 

Dom Dziecka nr 5 w War-

szawie 
Warszawski ul. Podmokła 4 04-819 

Warszawa - 

Radość 

(22) 615 24 15 

(22) 615 73 72 

(22) 615 24 15 

(22) 615 73 72 
dd5@vp.pl 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

1 w Wiktorowie 

Warszawski 

zachodni 
Wiktorów ul. Rybno 2 05-083 Zaborów (22) 725 95 84 (022) 725 95 84 milczarek-w@tlen.pl 

Dom Dziecka Julin w Kali-

skach 
Węgrowski 

„Julin” 

Kaliska 1 
07-130 Łochów (25) 675 11 37 (25) 675 11 37 

kuczynska@op.pl 

sekretariat@domdziecka-julin.pl 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

4 w Międzylesiu 
Wołomiński Międzyleś 101 05-326 Poświętne 

(22) 799 68 76 

501424 176 
brak bajkowscy176@o2.pl 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

2 w Nowych Załubicach 
Wołomiński 

Nowe Załubice ul. 

Opolska 75a 
05-255 Stare Załubice 662 080 756 brak rdd2zalubice@gmail.com 

Dom Dziecka w Równem Wołomiński Równe 78 05-282 Strachówka (25) 676 09 14 
(25) 676 14 28 

(25) 676 09 14 
list@domdziecka.org.pl 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

1 w Wołominie – placówka 

opiekuńczo – wychowaw-

cza typu rodzinnego 

Wołomiński ul. Geodetów 73 05-200 Wołomin (22) 799 76 96 brak rdd1wolomin@op.pl 

Rodzinny Dom Dziecka nr 

3 w Wołominie – placówka 

opiekuńczo wychowawcza 

typu rodzinnego 

Wołomiński ul. Przejazdowa 4 05-200 Wołomin (22) 776 37 04 brak barbara_chmura@poczta.onet.pl 
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Wielofunkcyjna Placówka 

Opiekuńczo- Wychowaw-

cza w Dębinkach typu so-

cjalizacyjnego 

Wyszkowski ul. Pałacowa 7 07-230 Dębinki (29) 757 13 80 (29) 757 13 80 ddebinki@interia.pl 
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5.5. WYKAZ SĄDÓW OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH Z WYDZIAŁAMI RODZINNYMI 

I NIELETNICH 

SĄDY OKRĘGOWE 

Nazwa Placówki Adres Kod Miasto Telefon Fax 

Sąd Okręgowy 

w Ostrołęce 
Gomulickiego 5 07-410 Ostrołęka 

(029) 765-01-45(029) 765-

01-32(029) 765-01-30 
(029) 765-01-81 

Sąd Okręgowy 

w Radomiu 
Marszałka J. Piłsudskiego 10 26-600 Radom 

(048) 368-02-00(048) 368-

03-00(048) 368-03-01 
(048) 368-03-03 

Sąd Okręgowy 

w Siedlcach 
Sądowa 2 08-100 Siedlce 

(025) 632-52-35 do 

39(025) 633-56-80(025) 

632-62-11 

(025) 633-56-81, (025) 632-61-98 

Sąd Okręgowy 

dla Warszawy-Pragi 
Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa 

(022) 620-03-71(022) 654-

22-81(022) 440-80-25 
(022) 654-22-81 

Sąd Okręgowy 

w Warszawie 
Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa 

(022) 620-03-71(022) 440-

80-56 
(022) 440-40-10 

Sąd Okręgowy w Płocku Narutowicza 4 09-404 Płock 
(024)269-72-00(024) 262-

52-44 
(024) 262-25-26 

 

SĄDY REJONOWE - WYDZIAŁY RODZINNE I NIELETNICH  

Powiat Nazwa instytucji Adres  Telefon/fax. 

białobrzeski sprawy z terenu powiatu  

rozstrzyga sąd w Grójcu 

 

ciechanowski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny   

i Nieletnich 

w Ciechanowie 

06-400 Ciechanów  

ul. Mikołajczyka 6 

(23)  674-17-33 

garwoliński Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Garwolinie 

08-400 Garwolin  

ul. Aleja Legionów 46 

(25) 682-30-41 

fax. (25) 682-30-41 

gostyniński Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Gostyninie 

09-500 Gostynin 

ul. 3-go Maja 43 

(24) 386 21 49 

(24) 222 0078 
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SĄDY REJONOWE - WYDZIAŁY RODZINNE I NIELETNICH  

Powiat Nazwa instytucji Adres  Telefon/fax. 

grodziski Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Grodzisku Mazowieckim 

05-825 Grodzisk Mazowiecki  

ul. Bartniaka 21/23 

(22) 77 - 09 - 200 

fax. (22) 77 - 09 - 258 

grójecki Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Grójcu 

05-600 Grójec  

ul. Sportowa 14 

tel. (48) 664 83 11 

fax. (48) 664 – 83 – 12 

rodzinny@grojec.sr.gov.pl 

kozienicki Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Kozienicach 

26-900 Kozienice  

ul. Konstytucji 3-go Maja 22 

(48) 614 29 13 w. 245 

fax: (48)  614 29 88 

biuro@kozienice.sr.gov.pl 

legionowski Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Legionowie 

05-118 Legionowo  

ul. Sobieskiego 47 

(022) 784 69 44 

lipski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Lipsku 

27-300 Lipsko  

ul. Partyzantów 1 

tel./fax. (48)  378 33 25 

w.rodzinny@lipsko.sr.gov.pl 

łosicki sprawy z terenu powiatu  

rozstrzyga sąd w Siedlcach 

 

makowski sprawy z terenu powiatu  

rozstrzyga sąd w Przasnyszu 

 

miński Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny i Nieletnich 

w Mińsku Mazowieckim 

05-300 Mińsk Mazowiecki  

ul. Stefana Okrzei 14 

(25) 756-49-05 

fax. (25) 756-49-40 

mławski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Mławie 

06-500 Mława  

ul. Reymonta 3 

(23) 654-89-80 

nowodworski Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

ul. Chemików 1b 

(22) 732 05 49 
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SĄDY REJONOWE - WYDZIAŁY RODZINNE I NIELETNICH  

Powiat Nazwa instytucji Adres  Telefon/fax. 

ostrołęcki Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny  

i Nieletnich 

w Ostrołęce 

07-410 Ostrołęka 

ul. Mazowiecka 3 

(29) 765 44 80 

ostrowski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Ostrowi Mazowieckiej 

07-300 Ostrów Maz. 

ul. B. Prusa 2 

(29) 746 89 30 

otwocki Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Otwocku 

05-400 Otwock 

ul. Armii Krajowej 2 

(022) 778-20-50 

kontakt@otwock.sr.gov.pl 

piaseczyński Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Piasecznie 

 

płocki Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Płocku 

09-400 Płock  

ul. Piekarska 11 

(24) 2627374 

tel./fax (24) 2624463 

płoński Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Płońsku 

09-100 Płońsk 

ul. Sienkiewicza 9A 

(23) 661-37-41 

fax. 23 661-37-28 

pruszkowski Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Pruszkowie 

05-800 Pruszków 

ul. Kraszewskiego 22 

tel. (22) 7334 100 

fax. (22) 758-78-24 

kierownik.rodzinny@pruszkow.sr.gov.pl 

przasnyski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Przasnyszu 

06-300 Przasnysz  

ul. Świerkowa 7 

(29) 752 13 24 

przysuski Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Przysusze 

ul. Staszica 11 

26-400 Przysucha 

tel. 48 675 50 70 

fax 48 675 50 72 

rodzinny@przysucha.sr.gov.pl 
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SĄDY REJONOWE - WYDZIAŁY RODZINNE I NIELETNICH  

Powiat Nazwa instytucji Adres  Telefon/fax. 

pułtuski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Pułtusku 

06-100 Pułtusk  

ul. Rynek 37 

(23) 692-01-38 

fax.  23 692-08-44 

radomski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Radomiu 

26 -600 Radom  

ul. Żeromskiego 43/45 

tel./fax. (48) 368 06 20 

siedlecki Sąd Rodzinny  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Siedlcach 

08-110 Siedlce  

ul. Berka Joselewicza 3 

(25) 633-10-47 

sierpecki Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Sierpcu 

09-200 Sierpc 

ul. Wiosny Ludów 1 

(24) 275-11-99 

(24) 275-22-93 

fax (24) 275-22-93 

rodzinny@sierpc.sr.gov.pl 

sochaczewski Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Sochaczewie 

96-500 Sochaczew  

ul. 1 Maja 7 

(46) 862 3264 w. 330 

fax. w. 330 

rodzinny@sochaczew.sr.gov.pl 

sokołowski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Sokołowie Podlaskim 

08-300 Sokołów Podlaski  

ul. Ks. J. Bosko 3 

(25) 787 23 94 

fax.(25) 787 23 98 

rodzinny@sr.sokolowpodl.pl  

szydłowiecki Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Szydłowcu 

26-500 Szydłowiec  

Pl. Marii Konopnickiej 7 

(48) 617 87 00 

(48) 617 16 49 

fax. (48) 617 16 91 

administracja@szydlowiec.sr.gov.pl 

warszawski zachodni sprawy z terenu powiatu  

rozstrzyga sąd w Pruszkowie 

 

węgrowski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Węgrowie 

07-100 Węgrów  

ul. Przemysłowa 20 

(25) 729 22 31 

tel/fax (25) 792 24 78 

rodzinny@wegrow.sr.gov.pl 
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SĄDY REJONOWE - WYDZIAŁY RODZINNE I NIELETNICH  

Powiat Nazwa instytucji Adres  Telefon/fax. 

wołomiński Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Wołominie 

05- 200 Wołomin 

ul. Prądzyńskiego 3a 

(22) 776 22 85 

m_srwolomin@warszawapraga.so.gov.pl 

wyszkowski Sąd Rejonowy  

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Wyszkowie 

07-200 Wyszków 

ul. Kościuszki 50 

(29) 742 33 04 

zwoleński Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Zwoleniu 

26-700 Zwoleń 

ul. Moniuszki 6 

tel./ fax (48) 6763051 

(48) 676 46 15 

sr@zwolen.sr.gov.pl 

żuromiński sprawy z terenu powiatu  

rozstrzyga sąd w Mławie 

 

żyrardowski Sąd Rejonowy 

III Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

w Żyrardowie 

96-300 Żyrardów  

Al. Partyzantów 3 

(46) 854-31-34 

fax.(46) 854-31-13 

wydzial.rodzinny@zyrardow.sr.gov.pl 

Warszawa Sąd Rejonowy  

dla Warszawy- Mokotowa 

IV Wydział Rodzinny  

i Nieletnich 

01-473 Warszawa 

ul. Kocjana 3 

(22) 328 61 23 

(22) 328 61 22 

fax: (22) 328 61 24 

4rodzinny@srwm.pl.pl 

Warszawa Sąd Rejonowy  

dla Warszawy- Mokotowa 

V Wydział Rodzinny 

i Nieletnich 

01-473 Warszawa 

ul. Kocjana 3 

(22) 328 61 29 

fax: (22) 328 61 33 

5rodzinny@srwm.pl 

Warszawa Sąd Rejonowy  

dla Warszawy- Żoliborza 

VI Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

01-473 Warszawa 

ul. Kocjana 3 

(22) 328 60 00 

(22) 328 65 36 

fax: (22) 328 65 31 

6rodzinny@srzoliborz.pl 

Warszawa Sąd Rejonowy 

 dla Warszawy- Woli 

VI Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

01-473 Warszawa 

ul. Kocjana 3 

(22) 328 64 71 

(22) 328 64 73 

fax: (22) 328 64 72 
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SĄDY REJONOWE - WYDZIAŁY RODZINNE I NIELETNICH  

Powiat Nazwa instytucji Adres  Telefon/fax. 

Warszawa Sąd Rejonowy  

dla Warszawy- Pragi Północ 

V Wydział Rodzinny 

 i Nieletnich 

03- 813 Warszawa 

ul. Terespolska 15a 

(22) 509 16 50 

(22) 509 17 70 

fax. (22) 509 17 69 

Warszawa Sąd Rejonowy  

dla Warszawy- Pragi Południe 

V Wydział Rodzinny  

i Nieletnich 

03- 813 Warszawa 

ul. Terespolska 15a 

(22) 509 16 60 

(22) 509 16 64 

Warszawa Sąd Rejonowy  

dla Warszawy- Śródmieścia 

III Wydział Rodzinny  

i Nieletnich 

00-517 Warszawa 

ul. Marszałkowska 82 

(22) 553 91 62 

Warszawa Sąd Rejonowy  

dla m.st. Warszawy 

VI Wydział Rodzinny  

i Nieletnich 

00-517 Warszawa 

ul. Marszałkowska 82 

(22) 553 93 01 

(22) 553 97 79 
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5.6. WYKAZ SZPITALI Z ODDZIAŁAMI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYMI NA MAZOWSZU 

SZPITALE Z ODDZIAŁAMI GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYMI  

Powiat Nazwa placówki Adres Telefon/Fax 

białobrzeski  -  -  - 

ciechanowski Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  

w Ciechanowie 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Powstańców Wielkopolskich 2 

06- 400 Ciechanów 

(23) 672 32 71 

fax. :(23) 6732764 

garwoliński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Lubelska 50 

08- 400 Garwolin 

(25) 684 47 00 

gostyniński Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gostynin- Kruk 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

Gorzewo, ul. Kruk 5 

09-500 Gostynin  

(24) 235 32 25 

(24) 235 20 41/ 44 

grodziski  -  -  - 

grójecki Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Piotra Skargi 10 

05-600 Grójec 

 

 

ul. Tomaszowska 43 

26- 420 Nowe Miasto n/Pilicą 

(48) 664 91 00 

 

 

 

(48) 674 00 40  

(48) 674 38 05 

kozienicki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

Al. Gen Sikorskiego 10 

26-400 Kozienice 

centrala:  

(48) 614 82 34 

 (48) 614 82 36  

fax.: (48) 614 8139 

legionowski  -  -  - 

lipski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Śniadeckiego 2 

27-300 Lipsko 

(48) 378 06 11 

 centrala:  

(48) 378 35 00 

fax.: (48) 378 36 63 

łosicki  -  -  - 

makowski Szpital w Makowie Mazowieckim 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Witosa 2 

06- 200 Maków Mazowiecki 

(29) 714 24 00 

centrala 

fax.:  (029)71 42 299  

miński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Szpitalna 37 

05- 300 Mińsk Mazowiecki 

(25) 758 30 01 05 

wew. 240  
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SZPITALE Z ODDZIAŁAMI GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYMI  

Powiat Nazwa placówki Adres Telefon/Fax 

mławski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Szpital Ogólny w Mławie 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. dr A. Dobrskiej 1 

06- 500 Mława 

(23) 654 32 35 

nowodworski Nowodworskie Centrum Medyczne 

Szpital Powiatowy Nowym Dworze Mazowieckim 

ul. Miodowa 2 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

(22) 765 83 00 

(22) 765 83 26 

fax.: (22) 765 83 01 

ostrołęcki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

Al. Jana Pawła II 120a 

07-410 Ostrołęka 

(29) 765 21 00 

(29) 765 18 47 

ostrowski Szpital Powiatowy im. M. Curie Skłodowskiej w Ostrowi Mazowieckiej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Oddział ginekologiczno- położniczy  

ul. Dubois 68 

07- 300 Ostrów Mazowiecka  

(29) 746 37 11 

(29) 747 37 43 

otwocki Szpital Powiatowy w Otwocku 

Oddział ginekologiczno-położniczy 

ul. Batorego 44 

05-400 Otwock 

(22) 778 26 00 

Centrala: 

(22) 779 50 41 45 

piaseczyński  -  -  - 

płocki Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Oddział ginekologiczno-położniczy ul. Medyczna 19 

09-400 Płock 

(24) 364 63 91 

(24) 364 62 56  

(24) 364 62 54 

 Szpital Miejski Św. Trójcy w Płocku 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Kościuszki 28 

09-402 Płock 

(24) 364 51 88 

płoński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskie-

go w Płońsku 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Sienkiewicza 7 

09- 100 Płońsk  

(23) 661 34 00 

(23) 662 39 89 

(23) 661 77 69 

fax.:(23) 662 32 14  

pruszkowski Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie Szpital 

Powiatowy 

Oddział ginekologiczno- położniczy i noworodkowy 

ul. Armii Krajowej 2/4 

05-800 Pruszków 

(22) 758 60 54 /55 

wew. 284 i 275  

przasnyski Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu 

im. dr. Wojciecha Oczko 

Oddział ginekologiczno- położniczy   

ul. Sadowa 9 

06- 300 Przasnysz  

(29) 753 44 31 

 

Telefon centrali szpitala 

czynny całą dobę  

(48) 29 753 43 00 

przysuski  -  -  - 
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SZPITALE Z ODDZIAŁAMI GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYMI  

Powiat Nazwa placówki Adres Telefon/Fax 

pułtuski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Teofila Kwiatkowskiego 19 

06-102 Pułtusk 

(23) 691 99 37 

GINEKOLOGIA  

(23) 691 99 41 

POŁOŻNICTWO 

tel. 023 691 99 01 

(23) 691 99 02 

 fax.: 023 691 99 06 

radomski Radomski Szpital Specjalistyczny 

im. dr T. Chałubińskiego 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

26-600 RADOM 

 ul. Tochtermana 1 

tel.: (48) 361 51 00 

fax.: (48) 362 29 47 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

w Radomiu 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Aleksandrowicza 5 

26-617 Radom 

(48) 361 30 00 

fax.: (48) 345 10 43 

(48) 361 30 00 

(48) 361 32 84 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Iłży 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Bodzentyńska 17 

27-100 Iłża  

(48) 616 30 04 

(48) 616 29 04 

tel. (48) 616 30 63 

fax.: (48) 616 31 75 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. 15- stycznia 1 

26- 940 Pionki 

(48) 612 13 81 

siedlecki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki  

w Siedlcach" Sp. z o. o.  

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Poniatowskiego 26 

08 - 110 Siedlce 

(25) 640 35 35 

(25) 640 35 42 

Centrala: 

 tel.: (25) 640 32 00 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Starowiejska 15 

08- 110 Siedlce 

(25) 632 20 61 -69 

sierpecki Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

Szpital Powiatowy w Sierpcu 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Słowackiego 32 

09-200 Sierpc  

(24) 275 85 18 

(24) 275 85 00 

fax.: 24 275 26 27 

sochaczewski Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Batalionów 

 Chłopskich 3/7  

96-500 Sochaczew 

Centrala Szpitala 

(46) 864 95 00 

(46) 864 96 32 

sokołowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 

Oddział ginekologiczno- położniczy  

ul. ks. Bosko 5 

08- 300 Sokołów Podlaski 

(25) 781 73 91 

Centrala telefoniczna: 

tel. (025) 7817200 

szydłowiecki  -  -  - 



 

68 

6
8
 

SZPITALE Z ODDZIAŁAMI GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYMI  

Powiat Nazwa placówki Adres Telefon/Fax 

warszawski 

zachodni 

 -  -  - 

węgrowski Szpital Powiatowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Węgrowie  

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Kościuszki 201  

07-100 Węgrów 

(25) 792 28 33 

(25) 792 10 41 wew. 37 

wołomiński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Szpital Powiatowy 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Gdyńska 1/3 

05-200 Wołomin   

(22) 763 31 00 

(22) 763 31 06 

wyszkowski Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 

Oddział ginekologiczno- położniczy   

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 

07-200 Wyszków 

(29) 743 76 00 

(29) 743 76 49 

zwoleński  -  -  - 

żuromiński Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie 

Oddział ginekologiczno- położniczy 

ul. Szpitalna 56 

09-300 Żuromin 

(23) 657 22 01 

(23) 657 22 01 wew. 374 

żyrardowski Szpital im. Zenona Tokarskiego  

w Żyrardowie 

Oddział ginekologiczno- położniczy  

ul. Limanowskiego 30 

96-300 Żyrardów 

(46) 855 20 11 

Warszawa Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki 

Oddział Kliniczny Położnictwa  

i Ginekologii 

ul. Cegłowska 80 

01-809 Warszawa 

(22) 569 02 74 

(22) 569 05 00 

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus  

Klinika Położnictwa i Ginekologii 

ul. Starynkiewicza 1/3 

02-005 Warszawa 

(22) 502 14 30 

(22) 502 14 60 

Szpital Specjalistyczny św. Zofii 

Oddział Położniczo- Noworodkowy 

ul. Żelazna 90 

01-004 Warszawa 

(22) 536 93 00 

(22) 536 93 01 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki  

w Warszawie  

Bródnowskie Centrum Specjalistyczne 

Zespół Oddziałów Ginekologiczno - Położniczych 

ul. Kondratowicza 8 

03-242 Warszawa 

(22) 326 58 18 

(22) 326 55 00 

fax.: (22) 326 58 99 

Szpital Ginekologiczno- Położniczy  

im. Świętej Rodziny SP ZOZ 

ul. Madalińskiego 25 

02- 544 Warszawa 

(22) 450 22 00 

Szpital Ginekologiczno- Położniczy Inflancka im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” 

SPZOZ 

ul. Inflancka 6 

00-01 Warszawa 

(22) 83112 41 

Samodzielny Szpital Kliniczny  

im. prof. W. Orłowskiego  

Oddział Kliniczny Ginekologii  

i Położnictwa 

ul. Czerniakowska 231 

00-416 Warszawa 

(22) 828 72 72 

(22) 584 12 49 



 

69 

6
9
 

SZPITALE Z ODDZIAŁAMI GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYMI  

Powiat Nazwa placówki Adres Telefon/Fax 

Warszawa Instytut Matki i Dziecka  

Klinika Położnictwa i Ginekologii 

ul. Kasprzaka 17a  

02-211 Warszawa 

(22)  389 47 00 

(22) 327 70 33 

Szpital Praski  

p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ 

Oddział Ginekologiczno- Położniczy 

ul. Solidarności 67 

03- 401 Warszawa 

(22) 619 19 50 

(22) 8185061 

Centralny Szpital Kliniczny MSW  

w Warszawie 

Klinika Położnictwa 

ul. Wołoska 137 

02 - 507 Warszawa 

(22) 508 11 20 

Szpital Kliniczny  

im. ks. Anny Mazowieckiej  

Klinika Położnictwa i Ginekologii 

ul. Karowa 2 

00-315 Warszawa 

Centrala 

 tel. (22) 59 66 100 

(22) 596 64 21 

Szpital SOLEC  Spółka z o.o. 

Oddział Ginekologii i Położnictwa 

ul. Solec 93 

00-382 Warszawa 

Centrala tel. 222 506 100 

 
Międzyleski Szpital Specjalistyczny  

Oddział Ginekologiczno - Położniczy 

ul. Bursztynowa 2  

04-749 Warszawa 

(22) 473 53 79  

(22) 473 53 34 
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VI. WYBRANE PRZEPISY I AKTY PRAWNE  

– KOMPETENCJE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

ORAZ ADOPCJA 

6.1. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

- NOWE KOMPETENCJE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

Art. 2 ust.3  

Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jed-

nostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opie-

kuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmio-

ty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Art. 3. 

ust. 1. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym usta-

wą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej. 
ust. 3. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowa-

ne zgodnie z zasadą pomocniczości, zwłaszcza gdy przepisy ustawy przewidują możliwość 

zlecania realizacji tych zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 93 

ust. 3. „Samorząd województwa może prowadzić lub zlecić na podstawie art. 190 

prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego”. 

Art. 154. 

1. Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających go-

towość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej „kandydatami do przysposobienia dziec-

ka”, stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego. 

2. Ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa lub podmiot, któremu 

samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190. 

3. W przypadku zlecenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, marszałek wo-

jewództwa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat. 

4. Marszałek województwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódz-

twa wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania 

adopcyjne. 

Art. 162.  

1. Marszałek województwa wyznacza i ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym ośrodek adopcyjny właściwy do prowadzenia banku 

danych o dzieciach z terenu województwa oczekujących na przysposobienie, zwanego dalej 

„wojewódzkim bankiem danych”, i informuje o tym sąd. 
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3. Marszałek województwa monitoruje przebieg procesów adopcyjnych w ośrodkach 

adopcyjnych na terenie województwa. 

Art. 183 

Do zadań własnych samorządu województwa należy: 

1) prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych; 

2) opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy za-

stępczej, będących integralną częścią strategii rozwoju województwa; 

3) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy za-

stępczej; 

4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elek-

tronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3. 

Art. 184 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd 

województwa należy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. 

Art. 185. 

1. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie 

wykonuje regionalny ośrodek polityki społecznej. 

2. Kierownik regionalnego ośrodka polityki społecznej składa zarządowi woje-

wództwa coroczne sprawozdanie z działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz ośrodka adopcyjnego, a także przedsta-

wia plany działań tych jednostek na kolejny rok. 

Art. 186 

Do zadań wojewody należy monitorowanie (…) realizacji zadań samorządu gmin-

nego, powiatowego i województwa. 

Art. 191. 

1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszcze-

niem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi: 2) średnie miesięczne wydatki przezna-

czone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6. Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko 

regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, 

zawiera z powiatem, o którym mowa w ust. 1—4, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka 

oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

Art. 241. 

1. Marszałkowie województw, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., utworzą 

ośrodki adopcyjne, o których mowa w niniejszej ustawie. 

3. Marszałkowie województw oraz starostowie mogą zlecić realizację zadań, 

o których mowa w ust. 1 i 2, na zasadach, o których mowa w art. 190. 

4. Podmiot prowadzący przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ośrodek adop-

cyjno-opiekuńczy, w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r., przekazuje za zgodą osób zaintere-

sowanych właściwemu: 

2) marszałkowi województwa — dokumentację dotyczącą osób zgłaszających goto-

wość przysposobienia dziecka oraz prowadzonych procedur przysposobienia. 

7. Marszałek województwa niezwłocznie przekazuje otrzymaną dokumentację, 

o której mowa w ust. 4 pkt 2, ośrodkowi adopcyjnemu.  
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6.2. ASPEKTY PRAWNE ADOPCJI 

PRZYSPOSOBIENIE (adopcja, usynowienie) to powstały z woli osób zainteresowanych 

taki stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRZYSPOSOBIENIE: 

1. Konwencja o prawach dziecka  

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

3. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia między-

narodowego sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. 

4. Kodeks postępowania cywilnego 

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej. 

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY (DZ. U. Z 2012 POZ. 788) – DZIAŁ II, 

PRZYSPOSOBIENIE 

Art. 114 §1 k.r.o. Przysposobić można osobę małoletnią tylko dla jej dobra. 

Art. 118 §1 k.r.o. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który 

ukończył lat trzynaście. 

Art. 118 §2  k.r.o. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie 

ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia. 

RODZAJE ADOPCJI: 

1. Adopcja pełna 

2. Adopcja pełna całkowita (anonimowa, blankietowa) 

3. Adopcja niepełna 

ADOPCJA PEŁNA 

Orzeczenie przez sąd adopcji pełnej powoduje, że pomiędzy przysposabiającym,                                  

a przysposobionym powstaje taka sama więź prawna, jaka łączy rodziców i dzieci. 

SKUTKI PRAWNE ADOPCJI PEŁNEJ: 

1. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa 

w stosunku do krewnych przysposabiającego. 

2. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego, wynikające z pokrewieństwa wzglę-

dem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem 

niego. 

3. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. 

4. Powstaje wzajemny obowiązek alimentacyjny. 

5. Rodzi się obowiązek wzajemnego  wspierania w pokrywaniu kosztów rodziny 

i pomocy we wspólnym gospodarstwie. 

6. Skutki w zakresie dziedziczenia. 

7. Skutki w zakresie stanu cywilnego przysposobionego: 
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a) zgodnie z Art. 122 § 1 i 2 przysposobiony przyjmuje nazwisko przysposabiające-

go lub nazwisko złożone z jego dotychczasowego nazwiska i z nazwiska przyspo-

sabiającego 

b) zgodnie z Art. 122 § 3 istnieje możliwość zmiany imienia lub imion przysposo-

bionego 

c) na wniosek przysposabiających może być sporządzony nowy akt urodzenia przy-

sposobionego 

Przysposobienie pełne jest rozwiązywalne.  

ADOPCJA PEŁNA CAŁKOWITA 

Sąd orzeka adopcję całkowitą, jeżeli rodzice naturalni dziecka wyrażą zgodę na jego 

przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającej (tzw. zgoda blankietowa Art. 119 
k.r.o.) 

SKUTKI PRAWNE ADOPCJI PEŁNEJ CAŁKOWITEJ: 

Takie jak w przypadku adopcji pełnej, z następującymi wyjątkami: 

1. obowiązek sporządzenia nowego aktu rodzenia  przysposobionego 

2. nie jest możliwe, aby przysposobiony nosił podwójne nazwisko złożone 

z dotychczasowego i nowego 

3. nierozwiązywalność adopcji 

ADOPCJA NIEPEŁNA - skutki tego przysposobienia są ograniczone i polegają wyłącz-

nie na powstaniu stosunku między  przysposabiającym, a przysposobionym (z jednym tylko  

wyjątkiem: także w przypadku przysposobienia niepełnego jego  skutki rozciągają się na 

zstępnych przysposobionego) 

ETAPY PROCEDURY ADOPCYJNEJ 

1. Etap w ośrodku adopcyjnym (diagnoza, ocena wstępna, szkolenie, kwalifikacja 

końcowa) 

2. Etap sądowy: 

a) złożenie wniosku do sądu 

b) wyznaczenie przez sąd okresu osobistej styczności (okres preadopcyjny) znoweli-

zowany Art.120 
1 

§ 4 k.r.o. 

c) posiedzenie końcowe - zgoda opiekuna Art.120 k.r.o. 

d) uprawomocnienie się postanowienia 
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6.3. USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 

ZASTĘPCZEJ (WYCIĄG) 

DZIAŁ V. POSTĘPOWANIE ADOPCYJNE ORAZ AKTY WYKONAWCZE 

PREAMBUŁA: Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze 

strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce 

o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysłu-

gujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeń-

stwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczegól-

ności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności 

w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich 

może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących 

z dziećmi i rodzicami — uchwala się, co następuje: 

Art. 154. 

1. Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających go-

towość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej „kandydatami do przysposobienia dziec-

ka”, stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego. 

2. Ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa lub podmiot, któremu samo-

rząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190. 

3. W przypadku zlecenia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2, marszałek wo-

jewództwa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat. 

4. Marszałek województwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódz-

twa wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania 

adopcyjne. 

Art. 155. 

1. Ośrodek adopcyjny w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka 

i poszanowaniem jego praw. 

2. Ośrodek adopcyjny współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności 

z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, in-

stytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyzna-

niowymi oraz organizacjami społecznymi. 

ZADANIA OŚRODKA ADOPCYJNEGO 

Art. 156. 

1. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności: 

1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka 

zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gro-

madzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 

2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 

3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu  

o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego; 

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu 

niezbędnych dokumentów; 

5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione; 

6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przy-

sposobienia dziecka; 
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7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej 

i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyj-

nym”; 

8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przy-

sposobienia dziecka; 

9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka 

oraz osób, które przysposobiły dziecko; 

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka; 

11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej 

w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej; 

12) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddzia-

łów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośred-

nio po urodzeniu; 

13) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań. 

2. Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie. 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

Art. 157. 

Szczegółowe zadania oraz organizację działania, w tym godziny pracy, ośrodka adop-

cyjnego określa regulamin organizacyjny tego ośrodka, opracowany przez dyrektora ośrodka 

w porozumieniu z marszałkiem województwa. 

KWALIFIKACJE KADRY OŚRODKA ADOPCYJNEGO 

Art. 158. 

1. Dyrektorem ośrodka adopcyjnego może być osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia, socjologia, pedagogika, 

nauki o rodzinie lub prawo; 

2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi 

lub rodziną; 

3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

jest jej zawieszona ani ograniczona; 

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku 

do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie będącej dyrektorem ośrodka adopcyjne-

go postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy 

art. 13 stosuje się odpowiednio. 

Art. 159. 

1. Osobą pracującą w ośrodku adopcyjnym, zajmującą się prowadzeniem procedur 

przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia 

dziecka może być osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: 

a) na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie lub prawo, albo 

b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psycholo-

gii, pedagogiki lub nauk o rodzinie; 

2) posiada co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres 

działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną; 
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3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie 

jest jej zawieszona ani ograniczona; 

4) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku 

do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2. W przypadku wszczęcia przeciwko osobie, o której mowa w ust. 1, postępowania 

karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego przepisy art. 13 stosuje się 

odpowiednio. 

WSPÓŁPRACA Z KANDYDATAMI DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA 

Art. 160. 

1. Ośrodek adopcyjny współpracuje z kandydatami do przysposobienia dziecka 

w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania, w szczególności w następujących dzie-

dzinach: 

1) diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dzieci i rodzin; 

2) problemy wychowawcze w rodzinie; 

3) problemy związane z rozwojem dziecka. 

2. Ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu 

przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 

1) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych; 

2) poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną; 

3) pomoc pedagogiczną i psychologiczną; 

4) pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego. 

3. Pomocy i poradnictwa, o których mowa w ust. 2, udziela się na wniosek. 

Art. 161. 

1. Ośrodek adopcyjny prowadzi: 

1) dokumentację dotyczącą: 

a) kandydatów do przysposobienia dziecka, 

b) szkoleń osób, o których mowa w lit. a, 

c) dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci zakwalifikowanych do 

przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, 

d) pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej 

osobom, które przysposobiły dziecko, i rodzinom naturalnym; 

2) rejestr osób, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w art. 172 ust. 1. 

2. Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące informacje dotyczące kandydatów do 

przysposobienia dziecka: 

1) imię i nazwisko; 

2) obywatelstwo; 

3) adres miejsca zamieszkania; 

4) stan cywilny; 

5) wykształcenie; 

6) zawód; 

7) miejsce pracy; 

8) warunki mieszkaniowe; 

9) źródła dochodu; 

10) dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować wła-

ściwą opiekę nad dzieckiem; 

11) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 
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3. Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące informacje dotyczące dzieci zakwalifi-

kowanych do przysposobienia: 

1) imię i nazwisko; 

2) adres miejsca zamieszkania; 

3) datę i miejsce urodzenia dziecka i datę urodzenia jego rodziców; 

4) dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka i jego ro-

dzeństwa; 

5) dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym; 

6) dane dotyczące stanu zdrowia oraz innych informacji dotyczących rodziców dziecka 

mających wpływ na zdrowie dziecka. 

WOJEWÓDZKI BANK DANYCH 

Art. 162. 

1. Marszałek województwa wyznacza i ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym ośrodek adopcyjny właściwy do prowadzenia banku 

danych o dzieciach z terenu województwa oczekujących na przysposobienie, zwanego dalej 

„wojewódzkim bankiem danych”, i informuje o tym sąd. 

2. Marszałek województwa monitoruje przebieg procesów adopcyjnych w ośrodkach 

adopcyjnych na terenie województwa. 

CENTRALNY BANK DANYCH 

Art. 163. 

Minister właściwy do spraw rodziny wyznacza i ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ośrodek adopcyjny 

właściwy do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposo-

bienie, zwanego dalej „centralnym bankiem danych”. 

ZGŁASZANIE, DOKUMENTACJA I KWALIFIKACJA DZIECKA DO 

PRZYSPOSOBIENIA 

Art. 164. 

1. Rodzice, podmiot leczniczy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektor pla-

cówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub in-

terwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz inna instytucja lub osoba, które powzięły infor-

mację o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia, zgłaszają tę 

informację do ośrodka adopcyjnego działającego na terenie województwa, w którym przeby-

wa dziecko. 

2. W przypadku powzięcia informacji, o której mowa w ust. 1, ośrodek adopcyjny 

sporządza informację o sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej dziecka, zwaną dalej „kartą 

dziecka”, oraz gromadzi dostępną dokumentację medyczną i psychologiczną dotyczącą 

dziecka. 

3. W przypadku gdy ośrodek adopcyjny nie posiada informacji o sytuacji prawnej 

dziecka, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 1, występuje do 

ośrodka adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych o ustalenie sytuacji prawnej 

dziecka. 

4. W terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 3, ośrodek ad-

opcyjny prowadzący wojewódzki bank danych przekazuje do ośrodka adopcyjnego, o którym 

mowa w ust. 3, informację o sytuacji prawnej dziecka. 
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5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o sytuacji prawnej umożliwiającej 

przysposobienie dziecka ośrodek adopcyjny dokonuje kwalifikacji dziecka do przysposobie-

nia oraz, w przypadku niepozyskania kandydata do przysposobienia tego dziecka, przesyła ją 

wraz z kartą dziecka oraz dostępną dokumentacją medyczną i psychologiczną dotyczącą 

dziecka do ośrodka adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych. 

6. Ośrodek adopcyjny prowadzący wojewódzki bank danych, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 5, przekazuje te dokumenty do ośrodków 

adopcyjnych na terenie województwa oraz do ośrodków adopcyjnych prowadzących woje-

wódzkie banki danych w pozostałych województwach celem poszukiwania dla dziecka rodzi-

ny przysposabiającej. 

7. W przypadku nieznalezienia kandydata do przysposobienia dziecka, w terminie 45 

dni od dnia przekazania dokumentów do ośrodków, o których mowa w ust. 6, ośrodek adop-

cyjny prowadzący wojewódzki bank danych przekazuje w terminie 3 dni kwalifikację dziecka 

oraz kartę dziecka wraz z dostępną dokumentacją medyczną i psychologiczną dotyczącą 

dziecka do ośrodka adopcyjnego prowadzącego centralny bank danych. 

8. Ośrodek adopcyjny prowadzący centralny bank danych kwalifikuje dziecko do 

przysposobienia, o którym mowa w art. 167, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwalifikacji 

dziecka oraz karty dziecka wraz z dostępną dokumentacją medyczną i psychologiczną doty-

czącą dziecka. 

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, są przesyłane w formie elektronicznej, 

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3. 

Art. 165. 

O możliwości przysposobienia dziecka, którego brat albo siostra zostali wcześniej 

przysposobieni, należy bezzwłocznie poinformować tę rodzinę, która przysposobiła brata albo 

siostrę. 

Art. 166. 

1. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia obejmuje: 

1) diagnozę psychologiczną dziecka; 

2) określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny; 

3) dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko 

więzi emocjonalnej w nowej rodzinie; 

4) ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka. 

2. Przy kwalifikowaniu dziecka do przysposobienia ośrodek adopcyjny współpracuje 

w szczególności z asystentem rodziny, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, organiza-

torem rodzinnej pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, regionalnymi 

placówkami opiekuńczo-terapeutycznymi, interwencyjnymi ośrodkami preadopcyjnymi, 

podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej, sądami oraz Policją. 

ADOPCJA ZAGRANICZNA 

Art. 167. 

Dziecko może być zakwalifikowane do przysposobienia związanego ze zmianą do-

tychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

miejsce zamieszkania w innym państwie po wyczerpaniu wszystkich możliwości znalezienia 

kandydata do przysposobienia tego dziecka na terenie kraju, chyba że między przysposabiają-

cym a przysposabianym dzieckiem istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo 

gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego dziecka. 

Art. 168. 

1. Minister właściwy do spraw rodziny współpracuje z organami centralnymi innych 

państw lub licencjonowanymi przez rządy tych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyj-
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nymi w zakresie przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamiesz-

kania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym pań-

stwie lub wyznacza ośrodki adopcyjne upoważnione do tej współpracy. 

2. Procedury przysposobienia związane ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na 

miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może przeprowadzać wy-

łącznie ośrodek adopcyjny upoważniony do współpracy z organami centralnymi innych pań-

stw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adop-

cyjnymi. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę ośrodków adopcyjnych, 

o których mowa w ust. 2. 

KANDYDACI DO PRZYSPOSOBIENIA – SZKOLENIE I KWALIFIKACJA, 

PIERWSZY KONTAKT Z DZIECKIEM 

Art. 169. 

1. Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informa-

cje kandydatom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez kandydata do przysposo-

bienia dziecka szkolenia, o którym mowa w art. 172 ust. 1, i otrzymaniu pozytywnej opinii 

kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie 

następuje między członkami rodziny. 

2. W przypadku gdy kandydat do przysposobienia dziecka zamieszkuje poza granica-

mi Rzeczypospolitej Polskiej podmioty, o których mowa w art. 168 ust. 2, przekazują infor-

mację o dziecku pełnomocnikom organizacji lub ośrodków adopcyjnych licencjonowanych 

przez rządy innych państw, po zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia przez ośrodek, 

o którym mowa w art. 164 ust. 8, oraz umożliwiają kandydatom zakwalifikowanym przez 

podmioty, o których mowa w art. 168 ust. 2, kontakt z dzieckiem, chyba że przysposobienie 

następuje między członkami rodziny. 

Art. 170. 

1. W przypadku gdy gotowość do przysposobienia dziecka zgłoszą: 

1) osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, 

2) rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, w których dziecko jest 

umieszczone - ośrodek adopcyjny nie wszczyna postępowania, o którym mowa w art. 164, 

a wszczęte zawiesza. 

2. Wszczęcie lub podjęcie postępowania, o którym mowa w art. 164, następuje, jeżeli 

osoby, o których mowa w ust. 1, nie uzyskają pozytywnej wstępnej oceny ośrodka adopcyj-

nego. 

3. W przypadku gdy osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 nie mają stałego pobytu na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej, a dziecko w wyniku przysposobienia miałoby zmienić 

miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym pań-

stwie, ośrodek adopcyjny, nie wszczynając postępowania, o którym mowa w art. 164, albo 

zawieszając to postępowanie, przesyła posiadane dokumenty do ministra właściwego do 

spraw rodziny w celu realizacji zadań wynikających z konwencji, o której mowa w art. 187 

ust. 1 pkt 9. 

Art. 171. 

Ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację do przysposobienia dziecka zgło-

szonego uprzednio do wojewódzkich banków danych lub do centralnego banku danych, in-

formuje ośrodki adopcyjne prowadzące te banki danych o przysposobieniu dziecka, 

w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu. 

Art. 172. 
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1. Kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukoń-

czenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kandydatów do przysposobienia 

spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinną 

pieczę zastępczą. 

3. Program szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka zatwierdza, na okres 

pięciu lat, minister właściwy do spraw rodziny, na wniosek podmiotu prowadzącego szkole-

nie. 

4. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu szkolenia, o którym mowa 

w ust. 3, następuje w drodze decyzji. 

5. Przed skierowaniem kandydata do przysposobienia dziecka na szkolenie ośrodek 

adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem: 

1) kwalifikacji osobistych, o których mowa w art. 1141 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy; 

2) motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka; 

3) wywiadu adopcyjnego. 

Art. 173. 

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin 

i zakres programowy szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz kwalifikacje 

osób, które mogą prowadzić szkolenia, biorąc pod uwagę specyfikę zadań opiekuńczo-

wychowawczych wykonywanych przez kandydatów oraz mając na uwadze konieczność za-

pewnienia odpowiedniego poziomu sprawowanej opieki. 

INNE 

Art. 174. 

1. Ośrodki adopcyjne, o których mowa w art. 162, 163 i 168 ust. 2, przekazują mini-

strowi właściwemu do spraw rodziny, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, informacje o realizacji 

powierzonych zadań. 

2. Ośrodki adopcyjne przekazują informacje o realizacji powierzonych zadań za po-

średnictwem marszałka województwa. 

Art. 175. 

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestio-

nariusza wywiadu adopcyjnego oraz karty dziecka, mając na uwadze sprawne i rzetelne prze-

prowadzenie procedury przysposobienia.  
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6.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W SPRAWIE WZORU KWESTIONARIUSZA WYWIADU 

ADOPCYJNEGO ORAZ WZORU KARTY DZIECKA Z DNIA 22 GRUDNIA 

2011 R.  

Na podstawie art. 175 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór: 

1) kwestionariusza wywiadu adopcyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządze-

nia; 

2) karty dziecka, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 

W. Kosiniak-Kamysz 

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 

2011 r. (poz. 1721) 

Załączniki do Rozporządzenia 

Załącznik 1 Wzór - Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego 

Załącznik 2 Wzór - Karta dziecka 
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6.4.1. KWESTIONARIUSZ WYWIADU ADOPCYJNEGO 

I. Dane osobowe kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka 

1.Kobieta 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................  

Obywatelstwo ...............................................................................................................................  

Stan cywilny .................................................................................................................................  

Wykształcenie ..............................................................................................................................  

Zawód ...........................................................................................................................................  

Miejsce pracy ...............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Adres miejsca zamieszkania wraz z kodem pocztowym 

 ......................................................................................................................................................  

 

2. Mężczyzna 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................  

Obywatelstwo ...............................................................................................................................  

Stan cywilny .................................................................................................................................  

Wykształcenie ..............................................................................................................................  

Zawód ...........................................................................................................................................  

Miejsce pracy ...............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Adres miejsca zamieszkania wraz z kodem pocztowym 

 ......................................................................................................................................................  

II. Warunki materialno-bytowe 

1. Źródła dochodów kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka (na podstawie ze-

znania podatkowego) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. Warunki mieszkaniowe kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka (metraż, licz-

ba pomieszczeń, liczba osób wspólnie zamieszkujących, stosunek pokrewieństwa) 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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III. Stan zdrowia 

1. Aktualny stan zdrowia kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. Choroby przebyte przez kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka, w tym cho-

roby przewlekłe, operacje, leczenie specjalistyczne 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

IV. Inne informacje, które kandydaci chcieliby podać 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ……………………………………………….……………… 

 (Data i podpis kandydatów (kandydata) do przysposobienia dziecka) 

V. Opinia i wnioski osoby przeprowadzającej wywiad 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ………………….………………………… 

 (Data i podpis osoby przeprowadzającej wywiad)  
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6.4.2. KARTA DZIECKA 

Ośrodek adopcyjny odpowiedzialny za kwalifikację dziecka do przysposobienia 

 ......................................................................................................................................................  

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię (imiona) ................................................................................................................................  

Nazwisko ......................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................................  

Adres miejsca zamieszkania .........................................................................................................  

II. DANE O RODZICACH BIOLOGICZNYCH DZIECKA 

1. Matka 

Data urodzenia ..............................................................................................................................  

Stan zdrowia, w tym przebyte choroby ........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Warunki życia mające wpływ na zdrowie dziecka ......................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

2. Ojciec 

Data urodzenia ..............................................................................................................................  

Stan zdrowia, w tym przebyte choroby ........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Warunki życia mające wpływ na zdrowie dziecka ......................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

III. SYTUACJA PRAWNA DZIECKA 

1) Rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej 

orzeczeniem sądu w .....................................................................................................................  

data i sygn. akt: .............................................................................................................................  
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2) Rodzicom została ograniczona władza rodzicielska 

orzeczeniem sądu w .....................................................................................................................  

data i sygn.. akt: ............................................................................................................................  

3) Rodzice wyrazili zgodę na przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającej 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

4) Dziecko jest sierotą 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

5) Inne 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

IV. RODZEŃSTWO DZIECKA 

1. 

Imię ...............................................................................................................................................  

Nazwisko ......................................................................................................................................  

Sytuacja prawna ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Aktualne miejsce pobytu ..............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

2. 

Imię ...............................................................................................................................................  

Nazwisko ......................................................................................................................................  

Sytuacja prawna ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Aktualne miejsce pobytu ..............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

3. 

Imię ...............................................................................................................................................  

Nazwisko ......................................................................................................................................  

Sytuacja prawna ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Aktualne miejsce pobytu ..............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

V. AKTUALNE MIEJSCE POBYTU DZIECKA 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................   
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VI. DANE O STANIE ZDROWIA DZIECKA ORAZ O ROZWOJU DZIECKA*** 

1. Dane o przebiegu ciąży i porodzie: 

a) choroby matki podczas ciąży ...................................................................................................  

b) przebieg porodu .......................................................................................................................  

 

2. Stan zdrowia dziecka po urodzeniu 

Waga długość obwód głowy ........................................................................................................  

Liczba punktów w skali Apgar .....................................................................................................  

 

3. Przebyte choroby i hospitalizacja dziecka 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

4. Aktualny stan zdrowia dziecka 

Waga .............................................................................................................................................  

Wzrost ..........................................................................................................................................  

Obwód głowy ...............................................................................................................................  

Wzrok ...........................................................................................................................................  

Słuch .............................................................................................................................................  

 

5. Badania neurologiczne i inne specjalistyczne 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

6. Ocena pediatry 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 ………………………. ……………………………………………….. 

(data wypełnienia karty) (podpis i pieczątka lekarza pediatry)  
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VII. OCENA PSYCHICZNEGO ROZWOJU DZIECKA 

1. Informacje o przebiegu rozwoju dziecka 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. Ujawnione zaburzenia (opóźnienia) dziecka, ich przyczyny oraz możliwości terapii 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

3. Aktualny poziom rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego dziecka 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

4. Inne uwagi 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

………………………... ………………………………….. 

(data wypełnienia karty) (podpis i pieczątka psychologa) 

* Kartę należy wypełnić drukowanymi literami. 

** Właściwe wypełnić. 

*** Wypełnia lekarz pediatra. 

**** Wypełnia psycholog  
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6.5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ Z DNIA 9 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE 

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA.  

NA PODSTAWIE ART. 173 USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA2011 R. O WSPIERANIU 

RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ (DZ. U. NR 149, POZ. 887) ZARZĄDZA SIĘ, CO 

NASTĘPUJE: 

§ 1. 

Rozporządzenie określa:  

1) zakres programowy szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, 

o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, zwanego dalej „szkoleniem”;  

2) liczbę godzin szkolenia;  

3) kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenie.  

§ 2. 

1. Zakres programowy szkolenia obejmuje:  

1) elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia;  

2) warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przyspo-

sobienia dziecka;  

3) zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą w kontekście niemożności po-

siadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka;  

4) problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, 

w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania prze-

mocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;  

5) podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnali-

zujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;  

6) metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka;  

7) podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;  

8) metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka;  

9) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi 

i zaburzeniami zachowania;  

10) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowy-

mi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS);  

11) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;  

12) warsztaty umiejętności wychowawczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb 

dzieci, w szczególności z uwagi na ich wiek;  

13) problematykę roli więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania się więzi 

w rodzinach adopcyjnych oraz typów przywiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka;  

14) tematykę z zakresu przygotowania dzieci własnych do zmiany ich sytuacji rodzin-

nej w chwili przyjęcia dziecka do rodziny;  

15) problematykę jawności adopcji — prawdy o pochodzeniu dziecka;  

16) formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.  

2. Szkolenie jest prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników.  

§ 3. 

Liczba godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 35 godzin dydaktycznych, w tym 

5 godzin szkolenia z zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2.  
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§ 4. 

1. Szkolenie jest prowadzone przez osoby posiadające:  

1) co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest 

prowadzone, lub 3-letni staż pracy w prowadzeniu procedur przysposobienia oraz  

2) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu pro-

blematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.  

2. Szkolenie, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 11, może być pro-

wadzone również przez osoby posiadające ukończone jednolite studia magisterskie lub studia 

drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, 

z których jest prowadzone szkolenie.  

§ 5. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej:  

W. Kosiniak-Kamysz  
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6.6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W SPRAWIE INSTYTUCJONALNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R. 

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. 

Rozporządzenie określa: 

1) tryb i sposób kierowania i przyjmowania dziecka do placówki opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka 

preadopcyjnego oraz ich opuszczania, z uwzględnieniem dzieci cudzoziemców; 

2) organizację placówek i ośrodków, o których mowa w pkt 1, w tym: 

a) maksymalną liczbę dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy oraz in-

nych osób pracujących z dziećmi, w zależności od organizacji pracy i potrzeb dzieci, 

b) warunki sprawowania opieki w godzinach nocnych, 

c) organizację pracy wychowawczej, w tym tryb przeprowadzania diagnozy psychofi-

zycznej dziecka, 

d) prowadzoną dokumentację dotyczącą dziecka; 

3) standardy usług świadczonych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w pkt 1; 

4) wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki lub ośrodka, 

o którym mowa w pkt 1. 

§ 2. 

1. Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do pono-

szenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. 

2. Dziecko cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”, do placów-

ki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziec-

ka. 

3. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej 

z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku 

miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powia-

tu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

4. Dziecko, o którym mowa w art. 103 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu interwencyjnego przyjmuje bez skierowania. 

§ 3. 

Dziecko do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz do interwencyjnego 

ośrodka preadopcyjnego kieruje samorząd województwa na wniosek powiatu właściwego do 

ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a w przypadku dziecka cudzoziem-

ców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, na wniosek powiatu właściwego ze względu na 

miejsce pobytu dziecka. 

§ 4. 

Dziecko kieruje się do placówki opiekuńczo-wychowawczej albo do regionalnej pla-

cówki opiekuńczo-terapeutycznej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki. 

§ 5. 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej dyrektor odpowied-



 

91 
91 

nio placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej: 

1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające; 

2) powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, 

Policję, sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, asystenta rodziny pro-

wadzącego pracę z rodziną dziecka, powiatowe centrum pomocy rodzinie, a także marszałka 

województwa w przypadku dziecka umieszczonego w regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej. 

§ 6. 

1. W przypadku przeniesienia dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

z regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo z interwencyjnego ośrodka preadop-

cyjnego do placówki opiekuńczo-wychowawczej, do regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej albo do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego za przewiezienie dziecka 

odpowiada dyrektor tej placówki albo tego ośrodka, z którego dziecko jest przenoszone. 

2. W przypadku przeniesienia dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

z regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo z interwencyjnego ośrodka preadop-

cyjnego do rodziny zastępczej albo rodzinnego domu dziecka za przewiezienie dziecka od-

powiada dyrektor tej placówki albo tego ośrodka, z którego dziecko jest przenoszone. 

§ 7. 

O skierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki 

opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego powiat właściwy 

do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a w przypadku dziecka cudzo-

ziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, powiat właściwy ze względu na miejsce po-

bytu dziecka, informuje niezwłocznie sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy za-

stępczej. 

§ 8. 

1. Przy kierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej pla-

cówki opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego przekazuje 

się dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności: 

1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu 

zgonu zmarłego rodzica; 

2) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka 

lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce; 

3) dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień; 

4) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne; 

5) informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach. 

2. Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnego ośrodka preadopcyj-

nego przekazuje się dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności: 

1) dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka; 

2) dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, jeżeli zostały wydane; 

3) dokumenty podróży dziecka; 

4) informacje o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy 

rodzinie; 

6) informacje o rodzicach dziecka; 

7) dokumenty o stanie zdrowia dziecka. 
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3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2, dyrektorowi placówki opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnego 

ośrodka preadopcyjnego przekazuje odpowiednio powiat: 

1) który kieruje dziecko do instytucjonalnej pieczy zastępczej albo 

2) na wniosek którego samorząd województwa kieruje dziecko do regionalnej placów-

ki opiekuńczo-terapeutycznej albo do interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

§ 9. 

W przypadku powrotu dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej, z regionalnej 

placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo z interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego do ro-

dziny dyrektor tej placówki albo tego ośrodka zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych 

dziecka albo inne osoby upoważnione przez sąd w celu osobistego odebrania przez nich 

dziecka, oraz asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka. 

§ 10. 

1. Liczba dzieci pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo 

w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi pro-

wadzonych zajęć. 

2. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, z wyłączeniem placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, oraz w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, 

w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy może przebywać 

nie więcej niż 14 dzieci. 

3. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, z wyłączeniem placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, oraz w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, 

w czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa albo osobę prowadzącą terapię, 

pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci. 

4. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w czasie zajęć opiekuńczych 

i wychowawczych pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi może przebywać nie więcej niż 3 

dzieci. 

5. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w czasie zajęć prowadzonych przez 

pedagoga, psychologa albo osobę prowadzącą terapię, pod ich opieką nie może przebywać 

więcej niż 1 dziecko. 

§ 11. 

1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej albo w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym liczbę osób pracujących 

z dziećmi, sprawujących opiekę w godzinach nocnych, ustala się na poziomie gwarantującym 

bezpieczeństwo każdego dziecka. 

2. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, w godzinach nocnych, opiekę sprawuje co 

najmniej 1 osoba pracująca z dzieckiem. 

3. W regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w której przebywa: 

1) do 14 dzieci — w godzinach nocnych opiekę sprawuje co najmniej 1 osoba pracują-

ca z dzieckiem; 

2) więcej niż 14 dzieci — w godzinach nocnych opiekę sprawują co najmniej 2 osoby 

pracujące z dzieckiem, w tym 1 wychowawca. 

4.  W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w godzinach nocnych pod opieką 1 

osoby pracującej z dzieckiem nie może przebywać więcej niż 5 dzieci. 

§ 12. 

1. Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący 

i stały nadzór nad dziećmi. 

2. Osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, z wyłączeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu ro-
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dzinnego, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnym ośrod-

ku preadopcyjnym, są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić ob-

chód. 

§ 13. 

1. Za właściwą organizację pracy wychowawczej w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo w interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym odpowiada dyrektor. 

2. Organizując pracę wychowawczą, dyrektor bierze pod uwagę konieczność: 

1) zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa; 

2) prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy 

z grupą dzieci; 

3) opracowywania przez wychowawców planu pomocy dziecku oraz prowadzenia kar-

ty pobytu dziecka; 

4) udziału wychowawców w pracach zespołu do spraw okresowej oceny dziecka; 

5) współpracy wychowawców z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział 

w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami. 

§ 14. 

1. Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej albo do 

regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej sporządza się diagnozę psychofizyczną 

dziecka. 

2. Diagnozę sporządza psycholog lub pedagog. 

3. W diagnozie uwzględnia się analizę: 

1) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emo-

cjonalnym oraz społecznym; 

2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka; 

3) relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka; 

4) rozwoju dziecka. 

4. Diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskaza-

nia dotyczące: 

1) dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem; 

2) programu terapeutycznego; 

3) pracy z rodziną dziecka; 

4) pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzin-

nym domu dziecka; 

5) przygotowania dziecka do usamodzielnienia. 

§ 15. 

1. Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, o której mowa w § 14, wychowawca kie-

rujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzą-

cym pracę z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku. 

2. Opracowując plan pomocy dziecku, stosownie do okoliczności, rozwoju psychicz-

nego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka, uwzględnia się zdanie dziecka. 

3. W planie pomocy dziecku: 

1) określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając 

w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg 

procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia; 

2) wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, 

umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastęp-

czej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. 

4. Plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie: 

1) diagnozy, o której mowa w § 14; 
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2) dokumentacji dotyczącej dziecka, o której mowa w § 8; 

3) analizy: 

a) procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

albo w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

b) potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, 

relacji społecznych i funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym i szkolnym, 

c) środowiska, z którego dziecko pochodzi, 

d) rozwoju edukacyjnego dziecka, 

e) wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, 

a także poza tymi placówkami; 

4) oceny efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny. 

5. Plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji 

dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co: 

1) pół roku - w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej; 

2) 3 miesiące - w przypadku dziecka umieszczonego w interwencyjnym ośrodku pre-

adopcyjnym. 

6. W przypadku powzięcia informacji o ciąży małoletniej plan pomocy dziecku mody-

fikowany jest niezwłocznie po powzięciu tej informacji. 

§ 16. 

1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, z wyłączeniem placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. 

2. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym wychowawca kieruje procesem wy-

chowawczym nie więcej niż 10 dzieci. 

§ 17. 

1. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, z wyłączeniem placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego, oraz w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej dla 

każdego dziecka prowadzi się: 

1) plan pomocy dziecku; 

2) kartę pobytu dziecka, która zawiera w szczególności: 

a) opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, 

b) opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem 

samowolnego opuszczania placówki, 

c) informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza, 

oraz jego nauki szkolnej, 

d) opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego 

i samodzielności dziecka, 

e) informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego, 

f) informacje o lekach podawanych dziecku, 

g) informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym, 

h) informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarze-

niach, 

i) opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny; 

3) kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę 

prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga; 

4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. 
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2. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla każdego dziecka pro-

wadzi się plan pomocy dziecku oraz kartę pobytu dziecka, która zawiera informacje 

o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka 

oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. 

3. W interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym dla każdego dziecka prowadzi się plan 

pomocy dziecku oraz kartę pobytu dziecka, która zawiera informacje o stanie zdrowia dziec-

ka, arkusze badań i obserwacji psychologicznych, informacje o rodzicach dziecka, 

o postępowaniu sądowym toczącym się w sprawie tego dziecka oraz znaczących dla dziecka 

wydarzeniach. 

4. Kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż co: 

1) 2 tygodnie — w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu interwencyjnego albo w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

2) miesiąc — w przypadku dziecka umieszczonego w pozostałych formach instytucjo-

nalnej pieczy zastępczej. 

5. W placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym prowadzi się ewidencję dzie-

ci, która zawiera następujące informacje: 

1) imię i nazwisko dziecka; 

2) datę i miejsce urodzenia dziecka; 

3) adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka; 

4) aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych. 

§ 18. 

1. Dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo 

w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zapewnia się: 

1) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych 

oraz stanu zdrowia; 

2) dostęp do opieki zdrowotnej; 

3) zaopatrzenie w produkty lecznicze; 

4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka — do wysokości limitu 

przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

5) dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych 

i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka; 

6) wyposażenie w: 

a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku 

i indywidualnych potrzeb, 

b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, 

c) środki higieny osobistej; 

7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne; 

8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wy-

sokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa 

w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej 

albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 

9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; 

10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się: 

a) w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą albo regionalną placówką 

opiekuńczo-terapeutyczną, 

b) w systemie nauczania indywidualnego; 
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11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę 

potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych; 

12) uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-

sportowych; 

13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowo-

ścią, w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza albo regionalna placówka 

opiekuńczo-terapeutyczna; 

14) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką 

opiekuńczo-wychowawczą albo regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1–6 i 9 stosuje się odpowiednio do interwencyjnego ośrodka pre-

adopcyjnego. 

3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz regionalna placówka opiekuńczo-

terapeutyczna zapewnia dzieciom: 

1) pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni 

zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia; 

2) łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umoż-

liwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higie-

ny; 

3) miejsce do nauki; 

4) miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do 

przechowywania i obróbki żywności; 

5) wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miej-

sce spotkań i wypoczynku. 

4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz regionalna placówka opiekuńczo-

terapeutyczna zapewnia małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz 

stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno-położniczą. 

§ 19. 

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrod-

ka preadopcyjnego jest określony w załączniku do rozporządzenia. 

§ 20. 

W okresie od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2021 r., w placówce opiekuń-

czo-wychowawczej, o której mowa w art. 229 ust. 1—3 ustawy, w której przebywa więcej niż 

14 dzieci, w godzinach nocnych opiekę sprawują co najmniej 2 osoby pracujące z dzieckiem, 

w tym 1 wychowawca. 

§ 21. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej: 

W. Kosiniak-Kamysz  
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6.6.1. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI 

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, REGIONALNEJ PLACÓWKI 

OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ LUB INTERWENCYJNEGO 

OŚRODKA PREADOPCYJNEGO 

…………………………………. 

(pieczęć podmiotu wnioskującego 

o wydanie zezwolenia) 

WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, 

REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNEJ 

LUB INTERWENCYJNEGO OŚRODKA PREADOPCYJNEGO 

1. Wojewoda do którego kierowany jest wniosek 

 ................................................................................................................................................  

2. Nazwa podmiotu wnioskującego o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub in-

terwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

3. Forma prawna podmiotu wnioskującego o wydanie zezwolenia na prowadzenie pla-

cówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki operkuńczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

4. Siedziba podmiotu wnioskującego o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub in-

terwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (adres, telefon, faks) 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   
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5. Nazwa placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo- tera-

peutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

6. Adres placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

7. Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej 

 ................................................................................................................................................  

8. Liczba miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuń-

czo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

9. Opis warunków lokalowych 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

10. Opis organizacji pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

11. Informacja na temat dotychczasowych doświadczeń w organizowaniu opieki nad 

dzieckiem 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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12. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje pracowników zatrudnionych w placówce opie-

kuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub inter-

wencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

13. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w zakresie tworzenia i działalności 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego 

imię i nazwisko  .....................................................................................................................  

adres zamieszkania  ................................................................................................................  

numer PESEL* .......................................................................................................................  

numer telefonu w miejscu zamieszkania  ..............................................................................  

numer telefonu komórkowego osoby upoważnionej do składania wyjaśnień 

 ................................................................................................................................................  

14. Dane osoby, która będzie placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką 

opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym 

imię i nazwisko  .....................................................................................................................  

adres zamieszkania  ................................................................................................................  

numer PESEL* .......................................................................................................................  

numer telefonu w miejscu zamieszkania  ..............................................................................  

numer telefonu komórkowego osoby, która będzie placówką opiekuńczo-

wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym 

ośrodkiem preadopcyjnym 

 ................................................................................................................................................  

…………………… ……………..……………………….. 

(miejscowość, data) (podpis osoby składającej wniosek) 
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Załączniki 

1) ...................................................................  6) ...................................................................  

2) ...................................................................  7) ...................................................................  

3) ...................................................................  8) ...................................................................  

4) ...................................................................  9) ...................................................................  

5) ...................................................................  10) .................................................................  

 

* W przypadku  jego braku  nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 


