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Słowo wStępne
 
Oddajemy w Państwa ręce drugi w 2012 roku numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium 

Integracji Społecznej.
Publikacja została wydana w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktyw-

nej integracji – Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe 
instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie umowy zawartej z Województwem 
Mazowieckim i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostki podległej Ministerstwu Pracy 
i Polityki Społecznej.

Opracowanie niniejsze poświęcone jest w całości problematyce adopcji i preadopcji w wo-
jewództwie mazowieckim. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zmian, które nastąpiły 
w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2012 roku, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

Intencją autorów opracowania było, aby zawarte w nim informacje były przystępne oraz pomoc-
ne zarówno dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, jak i kadry wspierającej dziecko i rodzinę.

Łączymy serdeczne pozdrowienia dla naszych Czytelników. Zapraszamy i zachęcamy Państwa do 
kontaktów i współpracy.

Bardzo dziękujemy także wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy pomogli nam w przygotowa-
niu tego numeru Biuletynu Informacyjnego OIS.

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
oraz

Wydział ds. Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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Adopcja (łac. adoptio – usynowienie) – to 
przysposobienie prawne obcego biologicznie 
dziecka i uznanie go za własne. 

W polskim prawie adopcja znana jest pod na-
zwą przysposobienie. Proces przysposobienia 
regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego. Termin „adopcja” jest równoznaczny 
z określeniem „przysposobienie”. 

Przez przysposobienie należy rozumieć po-
wstały z woli osób zainteresowanych taki sto-
sunek prawny, jaki istnieje między rodzicami 
a dzieckiem. Jest to więc stosunek rodzicielski, 
w ramach którego między przysposabiającym 
a przysposobionym powstają wszelkie obo-
wiązki i prawa właściwe dla naturalnego sto-
sunku rodzicielskiego. 

Wiąże się z tym stan cywilny polegający na 
pochodzeniu jednej osoby od drugiej, wła-
dza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny. 
Przysposobienie jest więc formą prawną, która 
stwarza pokrewieństwo. 

Nowe zadania dla samorządu województwa

Od dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 149, poz.887 z późn. zm.). Na jej 
mocy do zadań zleconych z zakresu administra-
cji rządowej, realizowanych przez samorząd 

województwa, należy organizowanie i prowa-
dzenie ośrodków adopcyjnych.

Są też nowe zdania własne, takie jak:
1. Prowadzenie interwencyjnych ośrodków 

preadopcyjnych i regionalnych placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych.

2. Opracowywanie programów dotyczących 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej, będących integralną częścią strategii 
rozwoju województwa.

3. Promowanie nowych rozwiązań w zakre-
sie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej.

4. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finan-
sowych z zakresu wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej oraz przekazywanie 
ich właściwemu wojewodzie.

Zadania z zakresu wspierania rodziny i syste-
mu pieczy zastępczej w województwie wykonu-
je regionalny ośrodek polityki społecznej, któ-
rym na Mazowszu jest Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej.

Krótka charakterystyka  
województwa mazowieckiego

Województwo mazowieckie jest największym 
województwem w Polsce – jego powierzchnia 
wynosi 35 598 km2, co stanowi ok. 11,4% po-
wierzchni kraju. Graniczy z województwami: od 

Nowe zadanie samorządu 
województwa mazowieckiego

Adopcja w sercu Polski –  
bezpieczne prawa rodziców i dzieci
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nowe zadanie samorządu województwa mazowieckiego

północy – warmińsko-mazurskim, od północ-
nego wschodu – podlaskim, od południowego 
wschodu – lubelskim, od południa – świętokrzy-
skim, od południowego zachodu – łódzkim, od 
północnego zachodu – kujawsko-pomorskim.

Mazowsze zamieszkuje ponad 5 milionów 
mieszkańców – 13,1% ludności Polski – co czyni 
je najludniejszym województwem. Tu również 
znajduje się największe miasto – Warszawa, 
które zamieszkuje ponad 1,6 miliona mieszkań-
ców, a wraz z miejscowościami przyległymi – 
2,5 miliona. 

Mazowsze liczy: 37 powiatów, 5 miast na pra-
wach powiatu, 314 gmin (w tym 35 miejskich, 
230 wiejskich, 49 miejsko-wiejskich, miejscowo-
ści ogółem – 9 220, miast – 55, sołectw – 7 309).

Na Mazowsze są następujące regiony:
1. Płocki obejmujący powiaty: gostyniński, 

Płock – miasto, płocki i sierpecki,

2. Ciechanowski obejmujący powiaty: ciecha-
nowski, mławski, płoński i żuromiński,

3. Radomski obejmujący powiaty: białobrze-
ski, 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: gar-

woliński, grodziski, grójecki, legionowski, 
miński, nowodworski, otwocki, piaseczyń-
ski, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, 
wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, 
warszawski-zachodni.
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Nowa ustawa to nowe zadania dla samorządu 
– takie, których dotąd Marszałek Województwa 
nie prowadził. Trzeba było wielu spotkań z part-
nerami z instytucji publicznych i niepublicz-
nych, z władzami, licznych ustaleń i konkret-
nych działań. Niektóre z nich, dla zobrazowania 
zakresu prac niezbędnych przy takich przedsię-
wzięciach, pozwalamy sobie omówić, bo może 
to być materiał pomocniczy w podobnych 
przypadkach, przy zmianach przepisów, czy  
przejmowaniu zadań. 

Przygotowania prowadzone były bardzo rze-
telnie już od sierpnia 2011 r., po to, by od 1 stycz-
nia 2012 r. można było zadania realizować, by 
był na nie budżet, by nie było przerw w obsłudze 
mieszkańców Mazowsza. Dotychczasowe dzia-
łania podjęte przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego oraz działające w jego imie-
niu Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
i ośrodki adopcyjne we współpracy z Wydziałem 
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego to:
1. Powołanie w strukturach Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej Wydziału ds. 
wspierania rodziny i systemu pieczy za-
stępczej oraz Wojewódzkiego Ośrodka 
Adopcyjnego w Warszawie z pięcioma 
oddziałami zamiejscowymi, usytuowany-
mi w subregionach Mazowsza: Radomiu, 
Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie i Płocku.

2. Przejęcie 33 pracowników ośrodków adop-
cyjno-opiekuńczych, działających jako pla-
cówki publiczne do grudnia 2011 r.

3. Opracowanie i przygotowanie do zatwier-
dzenia przez Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego regulaminu organizacyjnego 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecz-
nej i Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 
(obecnie trwają prace nad regulaminami 
ośrodków niepublicznych).

4. Przygotowanie, negocjowanie i zawar-
cie umów dotyczących powierzenia za-
dań związanych z prowadzeniem ośrod-
ków adopcyjnych z czterema podmiotami 
niepublicznymi.

5. Sporządzenie wstępnej diagnozy po-
trzeb w dziedzinie adopcji przekazanej 
Wojewodzie Mazowieckiemu.

6. Przejęcie dokumentacji z ośrodków adop-
cyjnych, które z dniem 1 stycznia 2012 r. 
utraciły prawo do przeprowadzania proce-
dur adopcyjnych i zorganizowanie dalszego 
prowadzenia spraw przez ośrodki adopcyj-
ne (łącznie 172 sprawy).

7. Przygotowanie dokumentacji do wyzna-
czenia – Zarządzeniem Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego Nr 215/12 
– Wojewódzkiego Banku Danych prowa-
dzonego przez Wojewódzki Ośrodek Adop-
cyjny w Warszawie,

8. Przygotowanie procedury konkursowej 
związanej z powołaniem Interwencyjnego 
Ośrodka Preadopcyjnego – powołanie ko-
misji konkursowej, przygotowanie uchwał; 
zawarcie umowy Nr 5/17/12 z Fundacją 
Rodzin Adopcyjnych. 

9. Przygotowanie pełnomocnictw do repre-
zentowania SWM przy realizacji nowych 
zadań oraz stosownych ogłoszeń, zarzą-
dzeń oraz informacji dla nowych partnerów 
(szpitale z oddziałami ginekologiczno-po-
łożniczymi, organizatorzy rodzinnej pie-
czy zastępczej, powiatowe centra pomocy 

Jak działamy, czyli o tym, jak przygotowaliśmy 
się do realizacji nowych zadań z zakresu adopcji 
i wspierania rodziny
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rodzinie, sądy okręgowe i rejonowe, pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze).

10. Powołanie Oddziału Zamiejscowego 
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 
w Płocku – przeprowadzenie procedury 
związanej z organizacją siedziby oraz pro-
cedury konkursowej związanej z zatrudnie-
niem kadry Ośrodka.

11. Organizacja i wyposażenie siedzib 
Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego w: Ostrołęce, 
Radomiu (zmiany siedzib), Płocku (orga-
nizacja nowej siedziby). Planowane zorga-
nizowanie nowych siedzib dla Ośrodków 
w Warszawie, Ciechanowie i Siedlcach. 

12. Wspólne prace nad sprawozdaniami meryto-
ryczno-finansowymi z działalności Ośrodków 
Adopcyjnych oraz Interwencyjnego Ośrodka 
Preadopcyjnego za I kwartał 2012 r.

13. Opracowanie przez Ośrodki Adopcyjne pro-
gramów szkoleniowych dla kandydatów 
i przygotowanie ich do zatwierdzenia przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

14. Opracowanie harmonogramów szkoleń dla 
kandydatów na rodziców adopcyjnych na 
rok 2012.

15.  Zorganizowanie w maju br. w siedzibie MCPS 
spotkania wszystkich podmiotów odpowie-
dzialnych za realizację adopcji i preadop-
cji na Mazowszu wraz z przedstawicielami 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 
podsumowanie I kwartału br.

16. Dokonanie analizy i podziału obsługi po-
wiatów Mazowsza między wszystkie pod-
mioty prowadzące ośrodki adopcyjne na 
Mazowszu.

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

dotyczącej liczby dzieci z uregulowaną sy-
tuacją prawną przebywających w różnych 
formach pieczy zastępczej.

18. Przygotowywanie bieżących Informacji dla 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
z zakresu przebiegu realizacji zadania ad-
opcji oraz udzielanie odpowiedzi na inter-
pelacje radnych Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego.

19. Przygotowywanie prac Zespołu roboczego 
do opracowania standardów adopcji na 
Mazowszu.

20. Stałe monitorowanie budżetu oraz reali-
zacja obowiązków wynikających z Ustawy 
o ochronie danych osobowych.

Wydawać by się mogło, że wiele ważnych 
spraw już zostało załatwionych, ale to nie ko-
niec, są przecież nowe wyzwania – ustawowe 
zadania, które jeszcze czekają na realizację. 
Obecnie pracujemy nad zorganizowaniem re-
gionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej 
(zadanie własne). Poszukujemy wyspecjali-
zowanych partnerów do jej poprowadzenia. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
współpracy, czekamy na uwagi:
 e-mail: agnieszka.patrzalek@mcps.com.pl 

Może mają Państwo bazę lokalową w dobrym 
stanie, np. po likwidowanej szkole, może dys-
ponujecie innym mieniem lub znacie psychia-
trów dziecięcych i psychologów, którzy szukają 
pracy. Będzie to placówka dla dzieci o specjal-
nych potrzebach emocjonalnych, z terapią, in-
dywidualną opieką specjalistyczną – taka, któ-
rej brakuje na Mazowszu. Bardzo liczymy na 
zainteresowanie – konkurs na jej prowadzenie 
Samorząd Województwa Mazowieckiego ogło-
si prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

Agnieszka Patrzałek
 Kierownik 

Wydział ds. Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

nowe zadanie samorządu województwa mazowieckiego
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 W dniu 1 stycznia 2012 r., w związku z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej, na Mazowszu i w całym kraju nastąpiła 
zmiana w sposobie organizacji adopcji.

Ośrodki adopcyjne

Ośrodki adopcyjne są jedynymi instytucja-
mi upoważnionymi do prowadzenia procedur 
adopcyjnych. Świadczą swoje usługi nieod-
płatnie. Ośrodki publiczne od dnia 1 stycznia 
2012 r. prowadzone są przez samorząd wo-
jewództwa (do 31 grudnia 2011 r. pozosta-
wały w gesti i powiatu). Ośrodki niepubliczne 
natomiast prowadzone są przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty uprawnione. 
Od 1 stycznia 2012 r. ośrodki adopcyjne mają 
prawo działać tylko w przypadku zlecenia za-
dania prowadzenia ośrodka adopcyjnego przez 
Marszałka Województwa.

Na Mazowszu za organizację adopcji jako 
regionalny ośrodek polityki społecznej odpo-
wiedzialne jest Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej, w którego strukturze działa (w ran-
dze wydziału) Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 
w Warszawie z Oddziałami Zamiejscowymi 

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

Poza podmiotami publicznymi dotację na 
prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2012 r. 
otrzymały: 
1. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, 

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.

Adopcja zagraniczna

Termin ten jest używany na określenie przy-
sposobienia małoletniego obywatela polskiego 
przez osoby stale mieszkające za granicą. Po 
orzeczeniu przez polski sąd dziecko opuszcza 
Polskę, aby zamieszkać ze swoimi przybranymi 
rodzicami na terytorium innego kraju.

Organizacja adopcji i preadopcji na Mazowszu – 
ustawowe nowości dla ośrodków publicznych, 
niepublicznych i Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej
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Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. 
(M. P. Nr 14, poz. 44) – ośrodkami adopcyjnymi 
uprawnionymi na Mazowszu do prowadzenia 
adopcji zagranicznej są:
1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75,
2. Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Warszawie przy  
ul. Krakowskie Przedmieście 6,

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie 
przy ul. Grochowskiej 194/196.

Wojewódzki Bank Danych

 Zadaniem WBD jest gromadzenie doku-
mentacji dzieci zakwalifikowanych do adopcji 

i przekazywanie jej do ośrodków adopcyjnych 
w województwie oraz do ośrodków adopcyj-
nych prowadzących wojewódzkie banki danych 
w pozostałych województwach celem poszuki-
wania rodzin przysposabiających. 

W przypadku niepozyskania w kraju rodzi-
ny dla dziecka, WBD, po upływie określone-
go w ustawie terminu, przesyła informacje 
o dziecku z terenu województwa do centralne-
go banku danych w celu poszukiwania rodziny 
poza granicami kraju.

Obwieszczeniem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012 r.  (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 
z dn. 23 marca 2012 r., poz.2899), ośrodkiem 
adopcyjnym właściwym do prowadzenia banku 
danych o dzieciach z terenu województwa ma-
zowieckiego oczekujących na przysposobienie, 

 
Oddział Zamiejscowy 

w Ciechanowie 
ul. Orylska 9 

06-400 Ciechanów 

Oddział Zamiejscowy 
w Ostrołęce 

ul. Piłsudskiego 38 
07-410 Ostrołęka 

Oddział Zamiejscowy 
w Siedlcach 

ul. Dzieci Zamojszczyzny 9/33 
08-110 Siedlce 

Wojewódzki Ośrodek 
Adopcyjny w Warszawie 

ul. Nowogrodzka 75 
02-018 Warszawa 

Oddział 
Zamiejscowy 

w Płocku 
ul. Bielska 1 

09-400  Płock 

Oddział  
Zamiejscowy 
w Radomiu 
ul. Mokra 2 

26-600 Radom 

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Ośrodek Adopcyjny 
TPD 

w Warszawie 
ul. Szpitalna 5 lok. 6 
00-031 Warszawa 

Katolicki Ośrodek 
Adopcyjny  

w Warszawie 
ul. Grochowska194/196 

04-357 Warszawa 

Katolicki Ośrodek 
Adopcyjny  

przy Caritas Diecezji 
Radomskiej w Radomiu 

ul. Kościelna 5 
26-604 Radom 

Krajowy Ośrodek 
Adopcyjny TPD 
w Warszawie 
ul. Krakowskie 
Przedmieście 6 

00-325 Warszawa 
 

Ośrodki Adopcyjne na Mazowszu – schemat

Źródło: opracowanie własne.

nowe zadanie samorządu województwa mazowieckiego
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Źródło: opracowanie własne.

– zwanego „wojewódzkim bankiem danych” 
– jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w War-
szawie przy ul. Nowogrodzkiej 75, działający 
w strukturze Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej.

Preadopcja

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) od 
1 stycznia 2012 r. prowadzenie interwencyjne-
go ośrodka preadopcyjnego, zwanego dawniej 
„Interwencyjną Placówką Opiekuńczą”, jest 
zadaniem własnym samorządu województwa.

W roku bieżącym Fundacja Rodzin 
Adopcyjnych została wyłoniona w trybie otwar-
tego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą 
Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 
321/133/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w spra-
wie wyboru ofert i udzielenia dotacji na re-
alizację zadania publicznego Województwa 
Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze po-
lityka społeczna, podobszarze „Działania na 
rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej”, obejmujące prowadzenie inter-
wencyjnego ośrodka preadopcyjnego – do 
realizacji i kontynuowania dotychczasowej 
działalności w niezmienionym zakresie, fi-
nansowanej w przeważającej mierze ze środ-
ków własnych Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Podstawę do współpracy 
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 
wyznaczonego do realizacji zadań z zakresu 

wsparcia dziecka i rodziny Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej z Fundacją 
Rodzin Adopcyjnych w dziedzinie prowadze-
nia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego 
w Otwocku stanowi dwustronna umowa 
cywilno-prawna.

Placówkę założyła i prowadzi Fundacja 
Rodzin Adopcyjnych. Interwencyjny Ośrodek 
Preadopcyjny (IOP) jest unikatowym w skali 
kraju i jedynym w województwie mazowiec-
kim ośrodkiem interwencyjnym przyjmującym 
noworodki i niemowlęta pozbawione pieczy 
rodziców. Przyjmowane są tu noworodki i nie-
mowlęta do ukończenia pierwszego roku życia 
z województwa mazowieckiego – dzieci nie-
chciane, pozostawione po urodzeniu w szpi-
talu, w oknach życia, odebrane rodzicom na 
skutek interwencji sądu/policji, przyniesione 
przez rodziców. Średni czas pobytu w tej pla-
cówce wynosi 3 miesiące. 

Placówka współpracuje z instytucjami działa-
jącymi na rzecz dziecka i rodziny: powiatowy-
mi centrami pomocy rodzinie, sądami rodzin-
nymi, szpitalami, policją, domami samotnej 
matki, ośrodkami adopcyjnymi. Zespół IOP 
zapewnia: usługi opiekuńcze i lekarskie (tj. le-
czenie specjalistyczne, szczepienia ochronne, 
diagnostykę bieżącą i przesiewową, stymula-
cję rozwojową, zapobieganie chorobie siero-
cej, rehabilitację metodą NDT Bobath i sty-
mulację ruchową, wczesną interwencję) oraz 
regulację sytuacji prawnej dziecka.

W ciągu 10 lat pracy IOP otoczyło opieką po-
nad 1 000 dzieci, z których aż ponad 900 zo-
stało powierzonych rodzinom.
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 Zadania ośrodka adopcyjnego

1. Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przyspo-
sobienia, sporządzanie dla dziecka zakwa-
lifikowanego do przysposobienia diagnozy 
psychologicznej i pedagogicznej oraz gro-
madzenie aktualnych informacji o stanie 
zdrowia dziecka.

2. Dobór rodziny przysposabiającej – właści-
wej ze względu na potrzeby dziecka.

3. Współpraca z sądem opiekuńczym, pole-
gająca w szczególności na powiadamianiu 
o okolicznościach uzasadniających wszczę-
cie z urzędu postępowania opiekuńczego.

4. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wnio-
sków 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.

7. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobi-
stej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej 
i majątkowej kandydatów do przysposo-
bienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem 
adopcyjnym”.

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 szko-
lenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobi-
stych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyj-
nej w sprawach dotyczących umieszczania 
dzieci w rodzinie przysposabiającej.

12. Zapewnienie pomocy psychologicznej ko-
bietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów 
ginekologiczno-położniczych, które sygnali-
zują zamiar pozostawienia dziecka bezpo-
średnio po urodzeniu.

13. Prowadzenie dokumentacji z zakresu wyko-
nywanych zadań.

Zadania i oferta ośrodka adopcyjnego: 
skomplikowane, choć tak proste – rodzina najlepszą 
formą opieki

Informacja przygotowana na podstawie 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej

nowe zadanie samorządu województwa mazowieckiego
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Oferta ośrodka adopcyjnego

1. Pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość 
do przysposobienia dziecka.

2. Przeprowadzanie badań pedagogicznych 
i psychologicznych oraz wywiadów 
adopcyjnych u kandydatów na rodziców 
adopcyjnych.

3. Ocena kwalifikacji osobistych oraz sporzą-
dzanie opinii kwalifikacyjnej kandydatów 
na rodziców adopcyjnych oraz przygoto-
wywanie członków ich rodzin do przyjęcia 
dziecka.

4. Szkolenie kandydatów na rodziców 
adopcyjnych.

5. Informowanie rodziny adopcyjnej o sta-
nie zdrowia i rozwoju dziecka, które ma 
być przysposobione oraz o jego sytuacji 
rodzinnej, a także o prawnych skutkach 
przysposobienia.

6. Udzielanie rodzinom pomocy w przygoto-
waniu wniosków o przysposobienie i zgro-
madzeniu niezbędnych dokumentów.

7. Wspieranie rodzin adopcyjnych przez 
udzielanie pomocy w rozwiązywaniu pro-
blemów wynikających z wychowania dzieci 
i ze sprawowania opieki nad nimi, porad-
nictwo i terapię (w tym terapię rodzinną), 
pomoc pedagogiczną i psychologiczną.

8. Działalność edukacyjna i upowszechniająca 
tworzenie rodzin adopcyjnych, uwzględ-
niająca zasady wynikające z nauki Kościoła 
w zakresie małżeństwa, rodziny i ochrony 
życia.

9. Zapewnienie pomocy psychologicznej ko-
bietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów 
ginekologiczno-położniczych, które sygnali-
zują zamiar pozostawienia dziecka bezpo-
średnio po urodzeniu. 

10. Współpraca z sądami opiekuńczymi, 
w szczególności powiadamianie sądów 
o okolicznościach uzasadniających wszczę-
cie z urzędu postępowania opiekuńczego 
i sporządzania opinii w sprawach doty-
czących umieszczenia dzieci w rodzinie 
adopcyjnej.

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

12. Sporządzanie dla dziecka zakwalifikowane-
go do przysposobienia diagnozy psycholo-
gicznej, 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 przysposobie-
nie oraz zakwalifikowanych do przysposo-
bienia, 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 przy-
sposobienia związanego ze zmianą dotych-
czasowego miejsca zamieszkania dziecka 
w Rzeczpospolitej Polskiej na miejsce za-
mieszkania w innym państwie.

Informacja przygotowana przez
Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
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Z adopcją jest trochę tak, jak z pomocą spo-
łeczną – wszyscy coś słyszeli, wielu się na tym 
zna, ale jak przyjdzie do konkretów, pojawiają 
się trudności w ocenie. Co to takiego ta adop-
cja, jak przebiega, jak znaleźć dom dla dziec-
ka, jak przygotować dziecko i rodzinę do tego, 
aby te dwie strony, najczęściej po poważnym 
kryzysie, mogły zamieszkać razem i pozostać 
sobie bliskie na zawsze. 

Z przytoczonego tu opisu Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie wynika, że 
procedurę adopcyjną można podzielić na dwa 
aspekty:

 – dotyczący rodziny,
 – dotyczący dziecka.
Procedurę adopcyjną w odniesieniu do rodzi-

ny 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 uczestni-
czy w wykładach i ćwiczeniach z zakresu m.in. 
praw dotyczących adopcji, 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, udzia-
łu 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 ukoń-
czenia etapu przygotowawczego do przedsta-
wienia propozycji dziecka. Okres ten jest trud-
ny 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 zakwalifikowa-
nych do adopcji, liczby rodzin zakwalifikowa-
nych i oczekujących na adopcję dziecka;

3) postępowania sądowego – czas od złoże-
nia wniosku do sądu do ostatecznego rozstrzy-
gnięcia w sprawie. Okres ten trwa zazwyczaj 
od kilku tygodniu do kilku miesięcy i zależy cał-
kowicie od decyzji sądu (terminu wyznaczenia 
sprawy, sporządzenia dodatkowych opinii itp.).

Działania ośrodka adopcyjnego w procesie 
adopcyjnym to :
• poradnictwo adopcyjne,
• spotkania i rozmowy z rodziną,
• wywiad w miejscu zamieszkania rodziny,
• diagnoza psychologiczna,
• szkolenie (cykl spotkań), 
• kwalifikacja rodziny,
• przedstawienie propozycji dziecka i towa-

rzyszenie przy pierwszym kontakcie,
• pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu,
• sporządzenie opinii na zlecenie sądu z okre-

su od umieszczenia dziecka w rodzinie do 
orzeczenia przysposobienia,

• poradnictwo postadopcyjne.

Droga do kwalifikacji dziecka do adopcji

Aby dziecko mogło trafić do rodziny adopcyj-
nej, musi na to pozwalać jego sytuacja prawna, 
tzn. gdy rodzice biologiczni zrzekli się swoich 
praw rodzicielskich, zostali pozbawieni wła-
dzy rodzicielskiej lub gdy dziecko jest sierotą 
zupełną. Dziecko z jedną z wyżej opisanych 
sytuacji prawnych zgłaszane jest do ośrodka 
adopcyjnego. 

Jak przebiega adopcja, czyli opis procedury 
w odniesieniu do dziecka i potencjalnych rodziców

nowe zadanie samorządu województwa mazowieckiego
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Zgłoszenia mogą dokonać m.in.: organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej, placówka opiekuń-
czo-wychowawcza, w której przebywa dziecko, 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutycz-
na lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, 
sąd, kurator, podmiot leczniczy oraz inne in-
stytucje i osoby, które powzięły informacje 
o dziecku uzasadniające zakwalifikowanie go 
do przysposobienia.

Ośrodek adopcyjny gromadzi i sporządza do-
kumentację oraz dokonuje kwalifikacji dziecka 
do adopcji.

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 pozytyw-

nej decyzji o przysposobieniu, do czasu wy-
dania postanowienia sądu o wyznaczaniu 
okresu osobistej styczności.

Dokumentacja kandydatów do przysposo-
bienia dziecka i dzieci do adopcji prowadzona 
przez ośrodki dotyczy:
1) kandydatów do przysposobienia dziecka,
2) szkoleń kandydatów do przysposobienia 

dziecka,
3) dzieci zakwalifikowanych do przysposobie-

nia, w tym dzieci do przysposobienia zwią-
zanego ze zmianą dotychczasowego miejsca 
zamieszkania z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na miejsce zamieszkania w innym 
państwie,

4) pomocy pedagogicznej, psychologicznej 
i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej 
osobom, które przysposobiły dziecko i ro-
dzinom naturalnym,

5) rejestru osób, które ukończyły szkolenie.

Tym samym nastąpiła zmiana roli i funkcji 
tych ośrodków. Procedura tworzenia rodzin za-
stępczych – wcześniej realizowana w ośrodku 
adopcyjnym – stała się wyłączną kompetencją 
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, któ-
rymi w roku 2012 zostały wyznaczone w po-
wiatach na ogół powiatowe centra pomocy 
rodzinie.

Tylko dzieci zakwalifikowane mogą być 
umieszczane w rodzinach adopcyjnych. 

W tej drodze, zmierzającej w najważniej-
szym z kierunków: do utworzenia nowej 
rodziny pomagają specjaliści ośrodka ad-
opcyjnego – wyspecjalizowanej instytucji, 
prowadzonej od 1 stycznia 2012 r. przez 
marszałków województw na szczeblu 
regionalnym. 
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Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 
149, poz. 887 z późn. zm.), wszystkie progra-
my szkoleń dla kandydatów do przysposo-
bienia dziecka podlegają zatwierdzeniu przez 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ich zakres 
programowy określa rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów 
do przysposobienia dziecka. 

Przed szkoleniem, a wyjątkowo w jego trak-
cie, po zgłoszeniu się do ośrodka adopcyjne-
go, trzeba być przygotowanym na nielubiane 
w każdej dziedzinie życia formalności – czyli do-
kumenty, które następnie wymagane są w są-
dach przy orzekaniu adopcji. Są to:
1. Odpis zupełny aktu małżeństwa, a w przy-

padku osoby samotnej – metryka urodzenia.
2. Zaświadczenia o stanie majątkowym, upo-

sażeniu z miejsca pracy (PIT).
3. Opinie z miejsca pracy lub środowiska 

zamieszkania.
4. Zaświadczenie lekarskie:

a) o ogólnym stanie zdrowia, o niewystę-
powaniu chorób społecznych i zakaź-
nych oraz braku przeciwwskazań do 
sprawowania opieki nad dzieckiem,

b) o przyczynach braku potomstwa (doku-
mentacja poświadczająca leczenie),

c) o stanie zdrowia psychicznego (porad-
nia zdrowia psychicznego), stwierdza-
jące, że nie występują choroby, które 
byłyby przeciwwskazaniem do sprawo-
wania opieki nad dzieckiem. 

5. Poświadczenie z poradni odwykowej wła-
ściwej dla miejsca zamieszkania o braku 
uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

6. Własnoręcznie napisane życiorysy. 
7. Zapytanie o karalność.
8. Podanie do ośrodka z prośbą o pomoc 

w przygotowaniu sprawy o przysposobie-
nie dziecka.

9. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgo-
dy na udostępnienie danych osobowych na 
potrzeby ośrodka i sądu.

Szkolenia dla kandydatów  
do przysposobienia dziecka

Mazowieckie ośrodki adopcyjne uruchomi-
ły w 2012 r. szkolenia według następujących 
programów: 

1. „BLIŻEJ DZIECKA” – jest to autorski pro-
gram Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 
wykorzystywany w Warszawie oraz w jego 
Oddziałach Zamiejscowych (Ciechanów, Płock, 
Ostrołęka, Radom, Siedlce).

Spotkania szkoleniowe grupowe prowadzone 
są raz w tygodniu, w godzinach popołudnio-
wych, na ogół w siedzibach ośrodków i poświę-
cone są konkretnym zagadnieniom dotyczącym 

Specjaliści pomogą stworzyć nową rodzinę – 
szkolenia oraz inne kwestie formalne na początku 
współpracy kandydatów do przysposobienia 
z ośrodkiem adopcyjnym 

Po nowelizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 
887 z późn. zm.) szkolenie jest dla kandy-
datów bezpłatne.

nowe zadanie samorządu województwa mazowieckiego
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rodzicielstwa adopcyjnego. Dostarczają infor-
macji związanych z rozwojem i wychowywaniem 
dzieci oraz ich potrzebami emocjonalnymi. Mają 
na celu uświadamianie rodzinom wszelkich skut-
ków wynikających ze specyficznej sytuacji dzieci 
wychowujących się poza środowiskiem rodziny 
naturalnej, będących często ofiarami przemocy, 
zaniedbania. Wskazują, w jaki sposób rodzice 
adopcyjni mogą organizować dzieciom opie-
kę, by stworzyć optymalne warunki do zbudo-
wania trwałych wzajemnych relacji. Wyrabiają 
umiejętności radzenia sobie w różnych, wy-
chowawczo trudnych sytuacjach. Przygotowują 
kandydatów do zmian, które następują w ich 
życiu po przyjęciu dziecka. Uczestnicy szkolenia 
mają możliwość spotkania się z funkcjonującą 
już rodziną adopcyjną i poznania jej osobistych 
doświadczeń z przebiegu procesu adopcyjnego 
oraz procesu budowania więzi z przysposobio-
nym dzieckiem. 

Cykl szkolenia „Bliżej Dziecka” trwa około 
trzech miesięcy. Szkolenie obejmuje 9 sesji 
grupowych, każda sesja trwa 4 godziny dy-
daktyczne, oraz sesję indywidualną trwają-
cą 2 godziny dydaktyczne, w sumie 38 godzin 
dydaktycznych. 

Zajęcia grupowe mają charakter wykłado-
wo-warsztatowy, łączą w sobie różne metody 
pracy: wykład z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych, dyskusja, ćwiczenia w parach 
małżeńskich i małych grupach, praca indywi-
dualna, psychodrama, projekcja filmów, praca 
z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, 
praca z wykorzystaniem materiałów źródło-
wych, „burza mózgów”. 

Zajęcia indywidualne polegają na bezpo-
średniej rozmowie z rodziną, w trakcie której 
poruszany jest temat motywacji adopcyjnej 
kandydatów, ich stosunku do jawności adopcji, 
wiedzy i stosunku pozostałych członków rodzi-
ny do decyzji kandydatów.

2. „SŁUŻYĆ NAJMNIEJSZYM” – to z kolei autor-
ski program Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego 
w Warszawie, podczas którego poruszana jest 
następująca tematyka:

• Spotkanie integracyjne – wzmacnianie pra-
widłowej motywacji kandydatów.

• Spotkanie w „Kręgu”.
• Od bezdzietności do rodzicielstwa.
• Rodzina – rola więzi emocjonalnych.
• Budowanie poczucia własnej wartości  

u dziecka.
• Warsztaty umiejętności wychowawczych 

– wyrabianie i doskonalenie umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach stwarzających 
trudności wychowawcze.

• Rodzeństwo bez rywalizacji.
• Sytuacja dziecka osieroconego – sposoby 

kompensacji opóźnień rozwojowych.
• Jawność adopcji.
• Problemy emocjonalne i zaburzenia za-

chowania u dziecka – wspomaganie jego 
rozwoju.

• Kształtowanie postaw religijnych – wycho-
wanie w rodzinie chrześcijańskiej.

• Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) 
i alkoholowy zespół płodowy (FAS), jako 
najczęściej występujące problemy dzieci 
adoptowanych.

• Zdrowie dziecka – profilaktyka, rozpozna-
wanie chorób i ich leczenie.

• Pielęgnacja i rozwój psychomotoryczny nie-
mowląt oraz metody stymulowania tego 
rozwoju.

• Zagadnienia prawne związane z przysposo-
bieniem.

• Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – do-
datkowy trud czy i radość rodzicielska.

Szkolenie „SŁUŻYĆ NAJMNIEJSZYM” dla kan-
dydatów na rodziców adopcyjnych obejmuje 
12-15 spotkań grupowych o charakterze warsz-
tatowym, po 3-4 godziny każde. Cykl spotkań 
zróżnicowany jest ze względu na wiek adop-
towanego dziecka oraz otwarcie na przyjęcie 
rodzeństwa. Szkolenia trwa około 9 miesięcy. 
Spotkania poświęcone są konkretnym zagad-
nieniom dotyczącym problemów rodzicielstwa 
adopcyjnego (aspekty psychologiczne, etycz-
ne, społeczno-kulturowe i prawne) oraz teorii 
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i praktyki wychowania dzieci, z uwzględnie-
niem specyficznej sytuacji dzieci osieroconych.

3. „PRIDE” jest licencjonowanym programem 
amerykańskim, upowszechnionym w Polsce, 
stale doskonalonym i modyfikowanym do kra-
jowych potrzeb przez Towarzystwo Nasz Dom 
w Warszawie, które przygotowuje/szkoli rów-
nież trenerów tego programu.

Podczas szkolenia kandydaci na rodziców  
adopcyjnych mają możliwość poznania swoich 
mocnych i słabych stron, doskonalenia kom-
petencji w zakresie wychowywania i opieki 
nad dziećmi oraz uzupełnienia i poszerzenia 
wiedzy psycho-pedagogicznej związanej z pro-
cesem dorastania i dojrzewania dzieci i mło-
dzieży, przepracowania własnego stosunku do 
rodziny biologicznej dziecka, nabycia umiejęt-
ności wprowadzania dziecka w jawność jego 
pochodzenia.

Część indywidualna szkolenia obejmuje 10 
spotkań diagnostyczno-szkoleniowych (co 3-4 
tygodnie) oraz wizytę w domu kandydatów. 

Część warsztatowa programu „PRIDE”:  
adopcja – szkolenie dla kandydatów na rodzi-
ców adopcyjnych obejmuje 54 godziny zajęć 
warsztatowych i spotkań. Sesja warsztatowa 
odbywa się raz w tygodniu. 

Diagnoza, szkolenie i przygotowanie każdego 
małżeństwa do pełnienia funkcji rodziny adop-
cyjnej trwa około roku. Każda sesja jest poświę-
cona innemu zagadnieniu związanemu z adop-
cją oraz rozwojem dziecka. Poruszane są takie 
tematy, m.in. jak więź, strata, dyscyplina „z ser-
cem”, szczególne potrzeby dzieci. Kandydaci po 
każdym spotkaniu szkoleniowym otrzymują do 
samodzielnego uzupełnienia Księgę Życia.

nowe zadanie samorządu województwa mazowieckiego
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Nowe zadania dla samorządu wojewódz-
twa to także nowa sprawozdawczość z za-
kresu adopcji, prowadzona przez Wydział ds. 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej we współpracy z Ośrodkami 
Adopcyjnymi Mazowsza. 

Z pierwszych tegorocznych analiz  z zakresu 
liczby i wieku dzieci zgłoszonych bezpośrednio 
do ośrodków adopcyjnych (Tab. 1), liczby dzie-
ci zgłoszonych przez Centralny Bank Danych – 
CBD (Tab. 2), rodzin zgłaszających gotowość do 
przysposobienia dziecka (Tab. 3), liczby zakoń-
czonych adopcji (Tab. 4), dotyczących I kwarta-
łu 2012 r., wynikają następujące informacje:

W I kwartale 2012 r. do wszystkich ośrod-
ków adopcyjnych zgłoszono 149 dzieci – naj-
więcej dzieci w wieku powyżej 13. roku życia 

(26) oraz do 3. miesiąca  (25); najmniej w wie-
ku od 6. miesiąca do 1. roku (11). Najwięcej 
dzieci w wieku do 3. miesiąca życia zostało 
zgłoszonych do: Ośrodka Adopcyjnego TPD 
w Warszawie (12) i Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjnego w Warszawie  (8). Najwięcej dzie-
ci w wieku powyżej 13. roku życia zgłoszonych 
zostało do Oddziału Wojewódzkiego Ośrodka 
Adopcyjnego w Ostrołęce – 13 dzieci.

Z CBD przekazano dane 266 dzieci (najwięcej 
dzieci w wieku od 6. do 10. roku życia – 82, nie 
przekazano z CBD żadnego dziecka do 6. miesią-
ca życia). Spośród 266 dzieci zgłoszonych do CBD 
najliczniejszą grupę stanowią dzieci w wieku od 
6. do powyżej 13. roku życia – 201 dzieci.

W I kwartale 2012 r. gotowość przysposo-
bienia dziecka zgłosiło 238 rodzin (najwięcej 
rodzin zgłosiło się do Wojewódzkiego Ośrodka 
Adopcyjnego w Warszawie – 49).

Adopcja na Mazowszu – pierwsze statystyki 

od 0. 
do 3. 

miesią-
ca życia

od 3. 
do 6. 

miesią-
ca 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. 
do 13. 
roku 
życia

powy-
żej 13. 
roku 
życia

Razem

Liczba dzieci zgłoszonych 
bezpośrednio do ośrodka 

adopcyjnego
25 9 11 24 21 4 19 26 149

Tab.1. Liczba dzieci zgłoszonych bezpośrednio do ośrodków adopcyjnych.

Źródło: opracowanie własne.

od 0. 
do 3. 

miesiąca 
życia

od 3. 
do 6. 

miesią-
ca 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. 
do 13. 
roku 
życia

powy-
żej 13. 
roku 
życia

Razem

Liczba dzieci zgłoszonych 
przez CBD 0 0 6 24 35 82 60 59 266

Tab. 2. Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych przez Centralny Bank Danych.

Źródło: opracowanie własne.
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Liczba rodzin zgłaszających  
gotowość przysposobienia

Liczba rodzin biorących udział 
w szkoleniu

Liczba rodzin zakwalifikowanych  
do procesu przysposobienia

238 38 127

Tab. 3. Liczba rodzin zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Źródło: opracowanie własne.

W I kwartale 2012 r. szkolenia dla rodzin zgła-
szających chęć przysposobienia dziecka prowa-
dziły dwa ośrodki: Katolicki Ośrodek Adopcyjny 
w Warszawie oraz Ośrodek Adopcyjny TPD 
w Warszawie.

Do procesu przysposobienia w I kwartale 
2012 r. zakwalifikowano 127 rodzin.

W zakresie adopcji krajowych w I kwartale 
zakończono w sumie 81 procesów adopcyj-
nych  (dla 100 dzieci). Najwięcej procesów 
adopcyjnych zakończył Wojewódzki Ośrodek 
Adopcyjny z Oddziałami Zamiejscowymi – 53 
(dla 67 dzieci), w tym Wojewódzki Ośrodek 
Adopcyjny w Warszawie  –  29 (dla 39 dzieci) 
oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie 
– 18 (dla 21 dzieci)

W I kwartale zakończono w sumie 31 pro-
cesów adopcyjnych związanych ze zmianą 
miejsca zamieszkania dziecka (dla 46 dzieci). 

Spośród trzech ośrodków uprawnionych do 
prowadzenia adopcji zagranicznej zakończono 
procesy adopcyjne: w Wojewódzkim Ośrodku 
Adopcyjnym w Warszawie – 12 (dla 16 dzie-
ci), w Krajowym Ośrodku Adopcyjnym TPD 
w Warszawie – 11 (dla 17 dzieci) i w Katolickim 
Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie – 8 (dla 13 
dzieci). 

Łączna liczba dzieci przysposobionych (adop-
cja krajowa i zagraniczna) w I kwartale 2012 r. 
za pośrednictwem ośrodków adopcyjnych na 
Mazowszu wyniosła 146. 

Łączna liczba rodzin (adopcja krajowa i zagra-
niczna), które przysposobiły dzieci w I kwartale 
2012 r., za pośrednictwem ośrodków adopcyj-
nych na Mazowszu wyniosła 112.

Liczba adopcji krajowych Liczba adopcji zagranicznych

Liczba rodzin Liczba dzieci Liczba rodzin Liczba dzieci

81 100 31 46

Tab.4. Liczba adopcji zakończonych w I kwartale 2012 roku.

Źródło: opracowanie własne.

Opracowanie:
Wydział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
we współpracy z ośrodkami adopcyjnymi na Mazowszu

nowe zadanie samorządu województwa mazowieckiego
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Po krótkim opisie systemu adopcji i preadop-
cji funkcjonującym od nowego roku w wo-
jewództwie mazowieckim oraz związanych 
z nimi procedur, kolej na prezentację naszych 
ośrodków adopcyjnych.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 
w Warszawie

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

realizował jako jednostka m. st. Warszawy, 
pod nazwą Publiczny Ośrodek Adopcyjno-
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 regio-
nach Mazowsza: w Ciechanowie, Ostrołęce, 
Radomiu, Siedlcach i od niedawna ponownie 
także w Płocku.

Działalność ośrodków 
adopcyjnych
Kim jesteśmy, co robimy – prezentacja mazowieckich 
ośrodków adopcyjnych

Siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.
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Misją WOA jest zapewnienie opieki, w posta-
ci rodziny adopcyjnej, dzieciom osieroconym 
oraz dzieciom, których rodzice zrzekli się lub 
zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.

W realizacji zadań  ośrodek kieruje się do-
brem dziecka i poszanowaniem jego praw.

Poza prowadzeniem procedur adopcyjnych 
WOA w Warszawie został ponownie wyznaczo-
ny do:
• prowadzenia jedynego na Mazowszu 

Wojewódzkiego Banku Danych o dzieciach 
oczekujących na przysposobienie w obrę-
bie województwa,

• kwalifikacji i prowadzenia Centralnego 
Banku Danych o dzieciach oczekujących na 
przysposobienie związane ze zmianą miej-
sca zamieszkania na w inny kraj,

• prowadzenia procedur adopcji międzyna-
rodowych.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny –  
Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie

Głównym celem działalności Oddziału 
w Ciechanowie jest zapobieganie sieroctwu 
społecznemu przez stworzenie każdemu dziec-
ku, pozbawionemu właściwej opieki rodziciel-
skiej, możliwości rozwoju w najbardziej dla 
niego korzystnym środowisku zastępczym – ro-
dzinie adopcyjnej.

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 adop-
cyjnych i przeprowadzono ponad 180 adopcji. 
Dzięki temu nowy dom rodzinny znalazło około 
200 dzieci. 

Od 1 stycznia 2012 r., jako Oddział Zamiej-
scowy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 

realizuje zadania zawarte w ustawie o wspiera-
niu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Oddział zamiejscowy w Ciechanowie cieszy 
się dobrą opinią wśród rodzin zainteresowa-
nych adopcją. Pozytywne oceny na temat jego 
działalności można znaleźć na forach interneto-
wych, m.in. na „Naszym Bocianie”.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny –   
Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce

Ostrołęcki Ośrodek Adopcyjny posiada dłu-
goletnią tradycję. Swoją działalność rozpoczął 
w 1979 r. i przez ćwierćwiecze był prowadzony 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

W 2006 r. został przekształcony w samo-
dzielną jednostkę publiczną i tak funkcjo-
nował do czasu wejścia w życie, z dniem 
1 stycznia 2012 r., nowej ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, stając się 
Oddziałem Zamiejscowym Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.

Celem pracy Ośrodka Adopcyjnego w Ostro-
łęce jest prowadzenie diagnozy psychologicz-
no-pedagogicznej kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny adopcyjnej, a następnie ich 
odpowiednie przeszkolenie i wspieranie na 
poszczególnych etapach realizacji procedury 
przysposobienia.

Zwyczajem, a zarazem jednym z osiągnięć 
ośrodka, jest wydawanie po każdym szkoleniu 
pracy zbiorowej uczestniczących w nim kandy-
datów na rodziców adopcyjnych. Opracowania  
poruszają tematykę zaproponowaną przez 
szkolące się rodziny. 

Pracownicy ośrodka starają się, by kontakt 
z rodzinami wychodził poza ramy proceduralne, 
bazując na przyjaźni, życzliwości i współpracy. 

Ważnym elementem działania jest również 
stała współpraca z funkcjonującymi rodzinami 
adopcyjnymi przez podtrzymywanie z nimi kon-
taktu oraz zapewnianie niezbędnego wsparcia.

działalność ośrodków adopcyjnych
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Pomoc proceduralna i wsparcie emocjonalne 
jest również udzielane kobietom w ciąży, któ-
re sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka 
w szpitalu bezpośrednio po jego urodzeniu.

Istotnym zadaniem jest także popularyzowa-
nie w środowisku zagadnienia adopcji w celu 
poszerzenia świadomości z nią związanej oraz 
zachęcenie osób zainteresowanych przysposo-
bieniem do kontaktu z ośrodkiem. 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny –  
Oddział Zamiejscowy w Radomiu

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Radomiu 
powstał w 1976 r. jako placówka Towarzystwa 
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 usta-
wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w dniu 1 stycznia 2012 r. Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego na bazie 
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Radomiu 
utworzył Oddział Zamiejscowy Wojewódzkie-
go Ośrodka Adopcyjnego Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej.

Przez ponad 30 lat działalności ośrodek przy-
czynił się do znalezienia 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  organizu-
je również: spotkania rodzin adopcyjnych i ro-
dzin oczekujących na przedstawienie dziecka, 
spotkania rodzin oczekujących na przedsta-
wienie dziecka z rodzinami adopcyjnymi, fe-
styny rodzinne, konferencje, grupy wsparcia, 
dodatkowe szkolenia dla rodzin adopcyjnych 
i kandydatów na rodziców adopcyjnych z za-
kresu zwiększania kompetencji i umiejętności 

Siedziba WOA – Oddziału Zamiejscowego w Ostrołęce.
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wychowawczych rodzin, realizację projektów 
i programów na rzecz rodzin adopcyjnych, 
dzieci adoptowanych oraz dzieci z uregulowa-
ną sytuacją prawną, promuje rodzicielstwo 
adopcyjne.

W 2011 roku, za wybitne i nowatorskie roz-
wiązania z zakresu pomocy społecznej  ośrodek 
otrzymał wyróżnienie przyznane przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny –   
Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

Siedlecki ośrodek ma kilkudziesięcioletnią, 
bogatą historię. Dzieci adoptowane w pierw-
szych latach jego funkcjonowania (1977-1978) 
mają dziś już własne rodziny. Funkcjonował pod 
różnymi nazwami, w kilku strukturach. W la-
tach 1977-1993 istniał jako Ośrodek Adopcyj-
no-Opiekuńczy Zarządu Wojewódzkiego Towa-
rzystwa 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 zwią-
zane z prowadzeniem ośrodka realizowane 
były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach. W latach 2005-2011 ponownie sa-
modzielnie realizował swoje zadania. 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. ośrodek został 
Oddziałem Zamiejscowym Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie, umiej-
scowionego w strukturach Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej. 

Główna misja i cele działalności ośrodka to:
• umożliwienie każdemu dziecku pozba-

wionemu domu rodzinnego, z uregulo-
waną sytuacją prawną, wychowywania 
się w bezpiecznych, stabilnych warunkach 

stworzonych przez dojrzałych, prawidłowo 
przygotowanych do roli rodzica kandydatów,

• przygotowywanie rodzin do pełnienia funk-
cji rodziny adopcyjnej,

• działania na rzecz dzieci dotyczące uregulo-
wania ich sytuacji prawnej, kwalifikowanie 
do adopcji i dobór odpowiedniej do po-
trzeb dziecka rodziny adopcyjnej,

• wsparcie rodzin adopcyjnych w wypełnia-
niu ról i zadań rodzicielskich.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny –   
Oddział Zamiejscowy w Płocku

Od połowy czerwca 2012 r. rozpoczął dzia-
łalność Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 
w Warszawie – Oddział Zamiejscowy w Płocku. 
Oddział powstał po to, by zapewnić mieszkań-
com tej części Mazowsza równy dostęp do usług 
w zakresie adopcji, podobnie jak w Warszawie 
oraz pozostałych regionach: ciechanowskim, 
ostrołęckim, radomskim i siedleckim.

Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Warszawie

Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD  jest pla-
cówką, której celem jest zapobieganie  i prze-
ciwdziałanie sieroctwu społecznemu przez 
propagowanie i rozwijanie różnych form pieczy 
zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem 
adopcji.

Na początku lat sześćdziesiątych TPD podjęło 
inicjatywę zbudowania systemu, który przeciw-
działałby przypadkowemu doborowi przyszłych 
rodziców adopcyjnych na etapie przedsądowym 
i ułatwiał przygotowanie rodziny do przyjęcia 
dziecka. W latach 1960-1989 TPD powołało 46 
Wojewódzkich Ośrodków Adopcyjno-Opiekuń-
czych – w większości ówczesnych miast wo-
jewódzkich. W listopadzie 1989 r. powołano 
Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD 

działalność ośrodków adopcyjnych
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w Warszawie, który miał koordynować pra-
cę ośrodków wojewódzkich, gromadzić i upo-
wszechniać 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 pośrednictwa w przyspo-
sobieniu międzynarodowym; później  upoważ-
nienie takie otrzymał także Katolicki Ośrodek 
Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie.

W 2012 r., 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.

W liczącej 23 lata historii ośrodka przy-
gotowano ponad 1 500 rodzin z Europy 
i Stanów Zjednoczonych do przyjęcia około 
1 900 dzieci zakwalifikowanych do adopcji 
zagranicznej.

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Warszawie

Głównym celem pracy ośrodka jest zapew-
nienie środowiska rodzinnego sierotom i dzie-
ciom prawnie pozbawionym opieki rodziciel-
skiej przez wybranie dla nich najlepszej rodziny 
adopcyjnej. Udziela także pomocy  matkom 
w podjęciu właściwej decyzji co do dalszych 
losów dziecka – wychowywać czy powierzyć 
innej rodzinie. Misją ośrodka jest również 

Siedziba WOA – Oddziału Zamiejscowego w Płocku.
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upowszechnianie i popularyzacja wiedzy na 
temat problematyki adopcyjnej oraz propago-
wanie idei rodzicielstwa adopcyjnego w me-
diach, 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 rodzi i od-
chodzi, lecz zjawia się Ktoś całkiem inny, Kto co 
dzień Cię miłością rodzi.

W 2010 r. ośrodek obchodził jubileusz 50-le-
cia. Od początku swojej działalności powierzo-
no rodzinom adopcyjnym 2 681 dzieci, utwo-
rzono 1 084 rodziny zastępcze i 21 rodzinnych 
domów dziecka. W 1990 r. przy  ośrodku uru-
chomiony został pierwszy w Polsce Adopcyjny 
Telefon Zaufania. Opracowano także koncepcję 
Banku Informacji o Dzieciach przewidzianych 
do adopcji. 

Ośrodek prowadzi także poradnię dla doro-
słych adoptowanych poszukujących swoich 
korzeni, poradnię i terapię dla istniejących już 
rodzin adopcyjnych oraz warsztaty psycho-edu-
kacyjne i poradnię dla matek rozważających 
oddanie dziecka do adopcji. W efekcie tej pracy  
około 30% matek zmienia decyzję i postanawia 
wychowywać swoje dziecko. Wszyscy  klien-
ci ośrodka – rodziny pragnące przysposobić 
dziecko, matki rozważające przekazanie swo-
jego dziecka innej rodzinie, dzieci oczekujące 
na adopcję, rodziny już zawiązane, dorośli ad-
optowani – 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 

Siedziba Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.

działalność ośrodków adopcyjnych
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Romaniuka. W dniu 30 sierpnia 1994 r. uzy-
skał wpis do ewidencji szkół i placówek niepu-
blicznych stołecznego województwa warszaw-
skiego, by 1 października 1994 r. rozpocząć 
działalność.

Od 1 stycznia 2012 r. Ośrodek prowadzi dzia-
łalność na podstawie umowy w sprawie powie-
rzenia realizacji zadania publicznego z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej, polegającego na prowadzeniu ośrodka 
adopcyjnego, zawartej między jego organem 
założycielskim – Diecezją Warszawsko-Praską, 
a Samorządem Województwa Mazowieckiego, 
reprezentowanym przez Dyrektora Mazowiec-
kiego Centrum Polityki Społecznej.

Według Dekretu Powołującego KOA oraz re-
gulaminu ośrodka zadaniem placówki jest „za-
pobieganie sieroctwu społecznemu, poprzez 
stwarzanie każdemu dziecku możliwości roz-
woju w najbardziej korzystnym środowisku ro-
dzinnym – naturalnym lub zastępczym”.

KOA realizuje zadania poprzez pozyskiwanie, 
szkolenie i wydawanie opinii kwalifikacyjnej 
kandydatom na rodziców adopcyjnych w kraju 
oraz prowadzenie procedur przysposobienia 
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 najwięk-
szym sukcesem ośrodka jest, kiedy matka po-
dejmuje decyzję o osobistym wychowywaniu 
urodzonego dziecka. 

Od 1996 r. ośrodek uruchomił telefon zaufa-
nia mający służyć kobietom i rodzinom; mie-
sięcznie udzielanych jest około 30 porad.

Od 1997 r. przy ośrodku działa Środowisko 
Rodzin Adopcyjnych a od 2011 r. również grupa 
wsparcia rodziców dzieci z FAS.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas 
Diecezji Radomskiej

Katolicki Ośrodek Adopcyjny, do 2012 r. istnie-
jący pod nazwą Katolicki Ośrodek Adopcyjno-
Opiekuńczy przy Caritas Diecezji Radomskiej,  
powołany został dnia 8 grudnia 2001 r. dekre-
tem ks. biskupa Jana Chrapka. 

W pracy ośrodek kieruje się katolicką nauką 
społeczną w zakresie małżeństwa i ochrony życia 
dziecka poczętego. Podstawową ideą jego dzia-
łania jest wspieranie naturalnego prawa dziecka 
do godnego życia i posiadania rodziny, w oparciu 
o zasady wychowania chrześcijańskiego. 

Do końca roku 2011 r. zakwalifikowano i przy-
gotowano 197 rodzin do pełnienia funkcji ro-
dziny 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 za-
stępcze niespokrewnione z dzieckiem i prowa-
dzą placówki o charakterze rodzinnym. 

KOA przy Caritas Diecezji Radomskiej czynnie 
włącza się w różne projekty, spotkania integra-
cyjne czy wydarzenia kulturalne. Jest jednym ze 
współtwórców Okna Życia, pierwszej tego typu 
placówki w Radomiu.
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Ważne informacje
Organizacja adopcji i preadopcji na Mazowszu 
– dane teleadresowe

OŚRODEK ADOPCYJNY ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE
OŚRODKI ADOPCYJNE 
PROWADZONE PRZEZ 

PODMIOTY NIEPUBLICZNE
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny  
w Warszawie

ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
tel. 22 621 10 75 
       22 622 03 70
e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl
p.o. Dyrektora Bożena Sawicka

1. Wojewódzki Bank Danych
2. Centralny Bank Danych

Oddziały Zamiejscowe Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego:

1. Oddział w Ciechanowie
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. 23 673 56 09
e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: 
Iwona Zmitrowicz

2. Oddział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. 29 717 03 04
e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału:
Eugenia Bachmura

3. Oddział w Radomiu
ul. Mokra 2
26-600 Radom
tel. 48 331 11 50
e-mail: woa.radom@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: 
Monika Bednarczyk

4. Oddział w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33
08-110 Siedlce
tel. 25 644 06 30
e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału: Małgorzata Jaroszek

5. Oddział w Płocku
ul. Bielska 1
09-400  Płock
tel. 24 366 66 71
e-mail: woa.plock@mcps.com.pl
Kierownik Oddziału:
Krystyna Brudzyńska

1. Krajowy Ośrodek Adopcyjny 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Warszawie 
ul. Krakowskie Przedmieście 6 
00-325 Warszawa
(adopcja zagraniczna)
tel. 22 425 46 77 
       22 425 46 88
e-mail: koao@tpdzg.org.pl
Dyrektor Ośrodka:
Barbara Passini

2. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci
w Warszawie
ul. Szpitalna 5 lok. 6
00-031 Warszawa
tel. 22 826 22 15
       22 827 50 23
e-mail: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl
Dyrektor Ośrodka:
Monika Jagodzińska

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny
Diecezji Warszawsko-Praskiej  
w Warszawie 
ul. Grochowska194/196
04-357 Warszawa
tel. 22 618 92 45
e-mail: katolickiosrodek@interia.pl
Dyrektor Ośrodka: Zofia Dłutek

4. Katolicki Ośrodek Adopcyjny  
przy Caritas Diecezji Radomskiej
w Radomiu
ul. Kościelna 5
26-604 Radom
tel. 48 385 15 34
e-mail: oadopcyjny@caritas.pl
Dyrektor Ośrodka: 
Elżbieta Stolarczyk
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ADOPCJA ZAGRANICZNA INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOCYJNY

Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 30 stycznia 2012 r. (M. P. Nr 14, poz. 44) 
– ośrodkami adopcyjnymi uprawnionymi na 
Mazowszu do prowadzenia adopcji zagranicznej są:
1. Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie 

ul. Nowogrodzka 75,
2. Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci w Warszawie  
ul. Krakowskie Przedmieście 6,

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
 ul. Grochowska 194/196. 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zlecił  
w 2012 r. Fundacji Rodzin Adopcyjnych – organizacji 
pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu 
ofert – realizację zadania publicznego w obszarze 
polityka społeczna, obejmującego prowadzenie 
Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego. 

Do placówki tej należy zgłaszać dzieci wymagające 
specjalistycznej opieki i rehabilitacji, które nie mogą 
być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie ukończyły 
1. roku życia, pozostające w okresie oczekiwania na 
przysposobienie.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny
ul. Batorego 44
05-400 Otwock
tel./faks  22  779 48 38
e-mail:
ipo@adopcja.org.pl;
dorota.polanska@adopcja.org.pl

Dyrektor  Ośrodka: Dorota Polańska

ważne informacje
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