
 

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA 

KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA 
W OŚRODKACH ADOPCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM 

 
Procedurę związaną z kwalifikacją osób zgłaszających gotowość do przysposobienia (adopcji) dziecka Ośrodek Adopcyjny realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.).  
 

Ośrodek Adopcyjny prowadząc procedurę adopcyjną kieruje się zasadą, iż przysposobienie może nastąpić  
jedynie dla dobra dziecka przysposabianego. 

 

Czas 
trwania 
etapu 

Lp. Wyszczególnienie Termin 
Pracownik 

odpowiedzialny                     
za czynności 

Uwagi 

Etap wstępny 

 

1. Rozmowa informacyjna - 
pracownik 

merytoryczny 

W szczególności zapoznanie 
kandydatów z procedurą kwalifikacyjną 

2. Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją Wszczęcie procedury - 
Złożenie wniosku wraz z załącznikami  

(wykaz dokumentów w załączniku) 

Etap diagnostyczny 

D
o

 5
 m

ie
si

ęc
y 

3. Analiza dokumentacji pod względem formalnym 
Niezwłocznie, nie dłużej niż              

do 10 dni od wpływu wniosku       
z dokumentacją 

pracownik 
merytoryczny 

 

4. 
Wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania 

kandydatów 
Niezwłocznie, nie później niż do 

dokonania wstępnej oceny. 

pracownik 
merytoryczny 

 

Podejmowane czynności: analiza 
dokumentów; ustalenie  terminu 

wywiadu z kandydatami; 
przeprowadzenie wywiadu lub 

wystąpienie o wywiad do innego 
Ośrodka poza województwem 

5. Badania psychologiczno-pedagogiczne 

Rozpoczęcie badań 
niezwłocznie, nie dłużej niż do           

3 m-cy  od wywiadu 
adopcyjnego. Czas trwania 

badań psychologicznych 
ustalony jest indywidualnie z 

uwzględnieniem dyspozycyjności 
kandydatów  

psycholog, pedagog 

Podejmowane czynności: analiza 
dokumentów; diagnoza 

psychologiczna, diagnoza 
pedagogiczna 



6. 
Wstępna ocena kandydatów, uzasadniająca 

skierowanie na szkolenie 
Niezwłocznie, nie dłużej niż do           
1 m-ca po zakończeniu badań 

zespół pracowników 
merytorycznych oraz 

ewentualnie 
zaproszenie goście 

Posiedzenie zespołu (w przypadku 
negatywnej oceny, omówienie  

z rodziną decyzji zespołu) 

Etap szkoleniowy 
4 

m
ie

si
ąc

e 7. Udział w szkoleniu1                       4 m-ce 

Osoby posiadające 
kwalifikacje do 
prowadzenia 

szkolenia zgodnie z 
ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

1/ w publicznych ośrodkach 
adopcyjnych 35 godzin dydaktycznych 

tj. 7 spotkań co tydzień lub dwa 
tygodnie, po 5 godzin dydaktycznych – 

dotyczy programu szkolenia 
prowadzonego przez publiczne  

ośrodki adopcyjne 
3/ w Ośrodku Adopcyjnym „Żar” 
zgodnie z programem PRIDE 11 

spotkań, tj. 50 godzin dydaktycznych 
które odbywają nie dłużej niż się w 

ciągu 15 tygodni 
2/ Po zebraniu się grupy 

8. Wydanie świadectwa ukończenia szkolenia W dniu ukończenia szkolenia 
kierownik i osoby 

prowadzące 
szkolenie                        

- 

Etap kwalifikacyjny 

 

9. 
Analiza wyników procesu diagnostycznego 

kandydatów 
Kwalifikacja kandydatów do przysposobienia 

Niezwłocznie, nie dłużej niż do   
30 dni od zakończenia szkolenia 

członkowie Komisji 
Kwalifikacyjnej  

zespół pracowników 
merytorycznych 

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej 

11 
Sporządzenie opinii kwalifikacyjnej w sprawach 

dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie 
przysposabiającej 

- 
zespół pracowników 

merytorycznych 
- 

Łącznie czas trwania procedury: do 12 miesięcy 

Do niniejszej procedury dołącza się: 
Załącznik nr 1- wykaz dokumentów 
Załącznik nr 2 – karta informacyjna o kandydatach  
Załącznik nr 3- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 
Załącznik nr 4- Oświadczenie kandydatów do przysposobienia dziecka dotyczące ubiegania się lub poddania się procedurze adopcyjnej w innym ośrodku.  
 

                                                 
1 W trakcie lub po zakończonym szkoleniu dopuszcza się możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z kandydatami w zależności od potrzeb Ośrodka, bądź też kandydatów.  



Załącznik 1 
do procedury kwalifikacyjnej 

kandydatów do przysposobienia dziecka 

 
WYKAZ DOKUMENTÓW 

dla kandydatów do przysposobienia dziecka 
 
 
 

1)  Podanie w sprawie przysposobienia dziecka wraz z krótką charakterystyką motywacji do 
 adopcji. 
 

2)  Aktualny odpis zupełny aktu małżeństwa lub odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku osoby samotnej.  
 

3) Sentencja wyroku rozwodowego w sytuacji kolejnego małżeństwa bądź unieważniającego małżeństwo.  
 

4) Zaświadczenia o wysokości zarobków obojga małżonków lub inne dokumenty o dochodach. 
 

5) Opinie z zakładu pracy obojga małżonków. 
 

6) Zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia obojga małżonków potwierdzające brak 
     przeciwwskazań do adopcji oraz zaświadczenia o stanie zdrowia osób wspólnie 
     zamieszkujących (w tym dzieci biologicznych).  

 
7) Życiorysy obojga małżonków w formie opisowej,  zawierające min. informacje dotyczące 
        rodziny pochodzenia. 

 
8) Listy polecające od rodziny (szczególnie rodziców, rodzeństwa i dzieci biologicznych) 
     przyjaciół, znajomych. 

 
9) Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

 
10) Karta informacyjna o kandydatach (druk Ośrodka - załącznik nr 2) 

 
11) Aktualne zdjęcia kandydatów wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku do celów prowadzenia procedur 

adopcyjnych (druk Ośrodka - załącznik nr 3) 
 

12) Oświadczenie dot. ubiegania się lub poddania się procedurze adopcyjnej w innym ośrodku adopcyjnym (druk 
Ośrodka - załącznik nr 4) 

 
 
 

 
Uprzejmie prosimy, by dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną, finansową i niekaralność były aktualne (tzn. nie były 
starsze niż sprzed miesiąca). 
 

 

 

 

 



Załącznik 2 
do procedury kwalifikacyjnej 

kandydatów do przysposobienia dziecka 

 
KARTA INFORMACYJNA O KANDYDATACH 

 

1. Nazwisko i imiona małżonków:  ………………………………………………….………………………………… 

2. Data zawarcia małżeństwa: …………………………………… 

3. Adres zamieszkania i zameldowania (z kodem pocztowym): 

 
………………………………………………………………………………………………………………..………... 

4. adres e-mail: ……………………………………………………………………………….……………….………... 

5. 
 
Osoba wskazana do odbioru korespondencji poleconej: ……………………….………………………………. 

6. Pragniemy dziecka (oczekiwania kandydatów): 

 
………………………………………………………………………………………………………..………….……..  

7. Pobudki skłaniające nas do starania się o adopcję: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
………………………………………………………………………………………………………….....……….….. 

8. Bliższe dane kandydatów: mąż żona 

 
- data urodzenia ……………………….... ………………..……...... 

 
- PESEL ……………………….... …………………………. 

 
- telefony kontaktowe ……………………….... …………………………. 

 
- zawód  ……………………….... …………………………. 

 
- miejsce pracy ……………………….... …………………………. 

 
- wykształcenie ……………………….... …………………………. 

 
- zarobki ……………………….... …………………………. 

 
- inne dochody ……………………….... …………………………. 

9. Dzieci własne i obce na utrzymaniu: 

 
……………………………………………………………………………………..………………………………….. 

10. Warunki mieszkaniowe: 

 
……………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………….….……… 

11. Inni współmieszkańcy: 

 
………………………………………………………………………………………………………………….……… 

12. Kto może udzielić opinii o rodzinie: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 
………………………………………………………………………………………………………..…………..……. 

  

 
 

 
…………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 
                             miejscowość, data Podpisy kandydatów 



 
Załącznik 3 

do procedury kwalifikacyjnej 
kandydatów do przysposobienia dziecka 

 
 

 
 

data………………………………………… 
………………………………………………………..    
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
             Imię i nazwisko, adres zamieszkania 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 

 
Niniejszym wyrażam/my zgodę na przetwarzanie naszego wizerunku (zdjęć) do celów prowadzenia 

procedur adopcyjnych. 

 

 

 

……………………………………………. 
                              (czytelny podpis) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Niniejszym informuje się, że: 
  

1/  w myśl art. 174a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
(Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez dany 
ośrodek adopcyjny podczas wykonywanych przez niego zadań wynikających z niniejszej ustawy jest ten 
ośrodek adopcyjny;  

2/ przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 
3/ podanie danych jest dobrowolne. 

 


