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PORADNIK PRAWNY DLA POTENCJALNYCH RODZICÓW KTÓRZY
CHCIELIBY ODDAĆ DZIECKO DO ADOPCJI, PRZYSPOSOBIĆ
DZIECKO BĄDŹ STAĆ SIĘ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
I. INFORMACJE DLA OSÓB PRAGNĄCYCH PRZYSPOSOBIĆ
(ADOPTOWAĆ) DZIECKO
Pojęcie prawne przysposobienia :
Przysposobienie to powstały z woli osób zainteresowanych, na mocy
orzeczenia sądu taki stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a
dzieckiem. Przysposobienie zwane jest także adopcją bądź usynowieniem.
Według prawa polskiego przysposobić można tylko osobę małoletnią i
tylko dla jej dobra, z tym że wymaganie co do małoletności powinno być
spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie ( art. 114 krio ). Do
przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który
ukończył lat trzynaście ( art. 118 § 1 krio ). Sąd opiekuńczy powinien
wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli uzna,
że jest on w stanie pojąć znaczenie przysposobienia. Sąd opiekuńczy może
wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania zgody przysposabianego lub
bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub
jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym
wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody
lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego ( art. 118 §
3 krio ).
Rodzaje przysposobienia :
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyróżnia, z uwagi na skutki prawne trzy
rodzaje przysposobienia : 1) przysposobienie pełne; 2).przysposobienie
pełne nierozwiązywalne ( zwane również przysposobieniem pełnym
całkowitym ) oraz 3). przysposobienie niepełne.
1). Przysposobienie pełne
Stosownie do art. 121 krio przez przysposobienie powstaje taki stosunek,
jak pomiędzy rodzicami a dziećmi. Inaczej mówiąc orzeczenie przez sąd
przysposobienia pełnego powoduje, że pomiędzy przysposabiającym, a
przysposobionym powstaje taka sama więź prawna, jaka łączy rodziców i
dzieci biologiczne. W związku z tym powstają następujące skutki prawne:
• Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa
w stosunku do krewnych przysposabiającego ( art. 121 § 2 krio ).
• Ustają prawa i obowiązki przysposobionego, wynikające z pokrewieństwa
względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych
względem niego ( art. 121 § 3 krio ).
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• Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego (
art. 121 § 3 krio ). Konsekwencją nabycia praw i obowiązków
wynikających z pokrewieństwa jest to, że między przysposabiającym a
przysposobionym powstaje wzajemny obowiązek alimentacyjny, rodzi się
obowiązek wzajemnego wspierania w pokrywaniu kosztów utrzymania
rodziny i pomocy we wspólnym gospodarowaniu, następują skutki w
zakresie dziedziczenia tak jak między krewnymi.
• Skutki w zakresie stanu cywilnego przysposobionego: Przysposobiony
otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli został przysposobiony
przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków przysposobił
dziecko drugiego małżonka - otrzymuje nazwisko, które noszą albo
nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa ( art. 122 § 1 krio ). Na
żądanie
osoby,
która
ma
być
przysposobiona
i
za
zgodą
przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu
postanawia, że przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego
dotychczasowego nazwiska i nazwiska przysposabiającego. Jeżeli
przysposabiający albo przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd
opiekuńczy rozstrzyga, który człon tego nazwiska wejdzie w skład
nazwiska przysposobionego. Przepisu tego nie stosuje się w razie
sporządzenia nowego aktu urodzenia przysposobionego z wpisaniem
przysposabiających jako jego rodziców ( art. 122 § 2 krio ).
Ponadto na wniosek przysposabiającego sąd opiekuńczy może w
orzeczeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego.
Jeżeli przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za
jego zgodą. Jeżeli nie ukończył lat trzynastu sąd winien go wysłuchać
jeżeli może on pojąć znaczenie tej czynności ( art. 122 § 3 krio).
• Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub
opieka nad przysposobionym. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił
dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu
małżonkom wspólnie ( art. 123 krio )
• Przysposobienie pełne jest rozwiązywalne (art. 125 krio ).
2). Przysposobienie pełne nierozwiązywalne ( całkowite ):
Orzeczenie o przysposobieniu pełnym całkowitym jest swoistą odmianą
przysposobienia pełnego i może ono nastąpić jeżeli rodzice naturalni
dziecka wyrażą zgodę na jego przysposobienie bez wskazania osoby
przysposabiającej ( art. 124 1 krio ). Skutki prawne są takie jak w
przypadku adopcji pełnej, z tym że powstaje obowiązek sporządzenia
nowego aktu urodzenia przysposobionego ( art. 71 i 73 prasc ).
Konsekwencją powyższego jest to, że nie jest możliwe, aby
przysposobiony nosił podwójne nazwisko złożone z dotychczasowego i
nowego. Ten rodzaj przysposobienia jest nierozwiązywalny ( art. 1251 krio
).
3). Przysposobienie niepełne :
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Skutki tego przysposobienia są ograniczone i polegają wyłącznie na
powstaniu stosunku między przysposabiającym, a przysposobionym ( z
jednym tylko wyjątkiem: także w przypadku przysposobienia niepełnego
jego skutki rozciągają się na zstępnych przysposobionego). Sąd
opiekuńczy orzeka ten rodzaj przysposobienia na wyraźne żądanie
przysposabiającego i za zgodą osób których zgoda do przysposobienia jest
potrzeba ( tj. przysposabianego i jego rodziców biologicznych ) - art. 124
krio. Przysposobienie niepełne jest rozwiązywalne.
Osoby które mogą przysposobić dziecko :
• Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie ( art. 115 § 1 krio ).
• Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie
należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada
opinię
kwalifikacyjną,
oraz
świadectwo
ukończenia
szkolenia
organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten
jej nie dotyczy ( art. 114 1. § 1. krio ).
• Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć
odpowiednia różnica wieku ( art. 114 1. § 2 krio).
• Kandydaci muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia
organizowanego przez ośrodek adopcyjny oraz opinię kwalifikacyjną,
obowiązek ten nie dotyczy: 1). spokrewnionych albo spowinowaconych z
dzieckiem; 2). którzy wcześniej przysposobili rodzeństwo dziecka; 3).
sprawujących nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą, z wyjątkiem osób
lub
małżonków,
niespełniających
warunków
dotyczących
rodzin
zastępczych w zakresie niezbędnych szkoleń, którym sąd powierzył
tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 109 § 2
pkt. 5 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( art. 172 ust. 2 ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej )
Krewni lub małżonek rodzica dziecka przechodzą tym samym
uproszczoną procedurę adopcyjną. Osobom spoza kręgu krewnych i
małżonka rodzica dziecka również przysługuje uprawnienie do złożenia
wniosku o przysposobienie dziecka. Muszą oni jednak przejść uprzednio
procedurę weryfikacyjną w ośrodku adopcyjnym i odbyć w nim szkolenie.
Postępowanie sądowe i procedura adopcyjna :
• Postępowanie sądowe:
Zgodnie z art. 585 kpc sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie na wniosek
przysposabiającego który należy zgłosić w sądzie opiekuńczym właściwym
dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną. We
wniosku tym przysposabiający wskazuje również ośrodek adopcyjny, w
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którym objęty był postępowaniem adopcyjnym, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, chyba że zwolniony był z obowiązku szkolenia i uzyskania
opinii kwalifikacyjnej stosownie do art. 172 ust. 2 tej ustawy. Sąd zwraca
się do ośrodka adopcyjnego wskazanego we wniosku o: świadectwo
ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do
przysposobienia dziecka; opinię kwalifikacyjną o kandydatach do
przysposobienia dziecka.
Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy
na którą wzywa przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na
przysposobienie jest potrzebna. Nie wzywa się na rozprawę rodziców,
którzy wyrazili zgodę na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez
wskazania osoby przysposabiającego. W wypadku takim rodzice nie mogą
brać udziału w postępowaniu. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy
występuje o opinię do ośrodka adopcyjnego ( z wyjątkiem
przysposabiających zwolnionych z obowiązku szkolenia i uzyskania opinii
kwalifikacyjnej ), w razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka sąd może
także zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki ( art. 586 kpc ).
Postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne po
uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy nie może
zmienić ani uchylić ( art. 588 kpc ).
• Procedura adopcyjna w ośrodku adopcyjnym :
Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób
zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną
kompetencję ośrodka adopcyjnego. ( art. 154 ust. 1 wripz ). Stosownie do
art. 154 ust. 4 wripz marszałek województwa publikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej województwa wykaz ośrodków adopcyjnych, które
na ternie województwa prowadzą postępowania adopcyjne.
Do zadań ośrodka adopcyjnego należy między innymi:
1).
przeprowadzanie
badań
pedagogicznych
i
psychologicznych
kandydatów do przysposobienia dziecka;
2). przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej,
dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka;
3). organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
4). wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do
przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do
przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o
kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art.
586 § 4 kpc;
5). udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i
zgromadzeniu niezbędnych dokumentów w celu rozpoczęcia wskazanego
wyżej postępowania sądowego o przysposobienie ( art. 156 ust. 1 wripz ).
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Ośrodki adopcyjne wykonują swoje zadania nieodpłatnie ( art. 156 ust. 2
wripz )
• Osoby które nie są zwolnione z obowiązku szkolenia i uzyskania opinii
kwalifikacyjnej o których mowa wyżej swoje starania o przysposobienie
dziecka powinny rozpocząć od nawiązania kontaktu z ośrodkiem
adopcyjnym najlepiej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania.
• Osoby zwolnione z tego obowiązku składają wniosek o przysposobienie
do sądu opiekuńczego stosownie do art. 585 kpc bez uprzedniego
wszczynania procedury adopcyjnej przed ośrodkiem adopcyjnym.
Stosownie do art. 169 ust. 1 wripz po ukończeniu szkolenia, o którym
mowa w art. 172 ust. 1, i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej o
kandydatach do przysposobienia oraz zakwalifikowaniu dziecka do
przysposobienia, ośrodek adopcyjny udostępnia informacje o dziecku tym
kandydatom oraz umożliwia im kontakt z dzieckiem.
Czynności po prawomocny orzeczeniu o przysposobieniu:
Po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o orzeczeniu przysposobienia
przysposabiający powinie :
• odebrać z sądu opiekuńczego prawomocny odpis postanowienia o
przysposobieniu
• odebrać akt urodzenia dziecka z USC właściwego ze względu na miejsce
urodzenia dziecka
• zameldować dziecko w wydziale spraw obywatelskich urzędu miasta lub
gminy właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zameldowania
• odebrać nowy numer PESEL dla dziecka w USC właściwym ze względu na
miejsce zameldowania dziecka
• zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego u płatnika składek
II. INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZAMIERZAJĄ POWIERZYĆ
SWOJE DZIECKO DO ADOPCJI.
Zgłoszenie dziecka do przysposobienia :
Dziecko do przysposobienia może zostać zgłoszone przez: rodziców,
podmiot leczniczy, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektora
placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz przez
inną instytucję lub osobę, które powzięły informację o dziecku
uzasadniającą zakwalifikowanie go do przysposobienia. Przedmiotowe
informacje należy zgłosić do ośrodka adopcyjnego ( art. 164 ust. 1 wripz )
Procedura oddania dziecka do adopcji :
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W przypadku rodziców którzy mają zamiar oddać dziecko do adopcji
najważniejszym punktem procedury jest nawiązanie kontaktu z ośrodkiem
adopcyjnym, właściwym dla ich miejsca zamieszkania. Istotne jest to z
tego względu, że ośrodek adopcyjny zapewnia opiekę psychologiczną,
wsparcie prawne i pomoc na każdym etapie procesu wyrażenia zgody na
przysposobienie. Jednakże oświadczenie o zrzeczeniu się władzy
rodzicielskiej wyrażone w ośrodku adopcyjnym jest jedynie wstępną
decyzją rodziców nie rodzącą skutków prawnych.
Zgoda na przysposobienie ( zrzeczenie się swoich praw rodzicielskich ) :
Stosownie do art. 119 § 1 krio do przysposobienia potrzebna jest zgoda
rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy
rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne
do
przezwyciężenia
przeszkody.
Jednakże
zgoda
rodziców
na
przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie
sześciu tygodni od urodzenia się dziecka ( art. 119 2 krio ). Potocznie też
wyrażenie przedmiotowej zgody nazywa się zrzeczenia praw rodzicielskich.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka musi być
złożone przed sądem opiekuńczym, wyrażone w innej formie jest
nieważne.
Przepis art. 589 kpc daje rodzicom możliwość złożenia tzw. zgody
anonimowej. Zgodnie z tym przepisem zgodę na przysposobienie dziecka
w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego rodzice mogą
wyrazić także w sądzie opiekuńczym swego miejsca zamieszkania lub
pobytu. Dotyczy to również oświadczenia o odwołaniu takiej zgody.
Oświadczenia, powinny zawierać:
1) imię i nazwisko dziecka oraz miejsce jego zamieszkania lub pobytu;
2) treść wyrażonej zgody lub jej odwołanie.
Z przyjęcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka w
przyszłości lub o odwołaniu takiej zgody sąd opiekuńczy sporządza
protokół. O odwołaniu zgody sąd opiekuńczy powinien uczynić wzmiankę
w protokole, w którym wyrażono zgodę na przysposobienie.
III. INFORMACJE DLA OSÓB KTÓRE ZAMIERZAJĄ ZOSTAĆ
RODZINĄ ZASTĘPCZĄ
Pojęcie pieczy zastępczej :
Piecza zastępcza w polskim systemie prawnym to zespół zintegrowanych
działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych dla swojego
dziecka/dzieci. A w razie niemożności przezwyciężenia tych trudności
zapewnienie dziecku opieki i wychowania w rodzinie zastępczej ( art. 32
ust. 1 wripz ).
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Piecza zastępcza sprawowana jest
instytucjonalnej ( art. 34 wripz ).

w

formie:

rodzinnej

bądź

Rodzinna piecza zastępcza :
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1) wripz rodzinna piecza zastępcza
sprawowana jest przez rodziny zastępcze które dzielą się na:
spokrewnione, niezawodowe i zawodowe, z ty że te ostatnie mogą
także pełnić dodatkową funkcję w postaci pogotowia rodzinnego bądź też
stanowić zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą. Formą rodzinnej
pieczy zastępczej jest także rodzinny dom dziecka ( art. 39 ust. 1 pkt.
2). wripz ).
• Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba
niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub
rodzeństwem dziecka u których je umieszczono w celu sprawowania nad
nim pieczy zastępczej ( art. 41 ust. 1 i 2 wripz ). Inaczej mówiąc rodziną
zastępczą mogą być dziadkowie, pradziadkowie bądź brat, siostra zarówno
naturalni jak i przyrodni.
• Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową
tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim
niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka ( art. 41 ust. 3 wripz ).
• Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej co do zasady następuje na
podstawie orzeczenia sądu ( art. 35 ust. 1 wripz ). Przedmiotowy przepis
koresponduje wprost z art. 109 § 1 i § 2 pkt. 5). krio zgodnie z którym :
jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie
zarządzenie; Sąd
opiekuńczy
może
w
szczególności zarządzić
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo
w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie
funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym
warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych
szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w
zakładzie rehabilitacji leczniczej.
• Wyjątkowo w przypadku pilnej konieczności dziecko może być
umieszczone w pieczy zastępczej bez orzeczenia sądu opiekuńczego na
podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu
dziecka. Procedura ta może być uruchomiona na wniosek bądź za zgodą
rodziców dziecka ( art. 35 ust. 2 wripz ).
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• Osoby które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny
zastępczej niezawodowej lub prowadzić rodzinny dom dziecka są
obowiązani
posiadać
świadectwo
ukończenia
szkolenia
organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub
prowadzonego przez ośrodek adopcyjny ( art. 44 wripz ). W tym celu
kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, musi najpierw zwrócić
się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o wstępną akceptację
spełnienia warunków umożliwiających pełnienie funkcji rodziny zastępczej
oraz rodzinnego domu dziecka określonych w art. 42 ust. 1 i 2 wripz. Po
uzyskaniu wstępnej akceptacji może odbyć wskazane wyżej szkolenie.
Następnie na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, który uprzednio uzyskał świadectwo ukończenia szkolenia,
organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata
wydaje
zaświadczenie kwalifikacyjne
zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia oraz spełnienia
warunków, o których mowa w art. 42 wripz. Warunki o których mowa w
tym przepisie to:
1). rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2). kandydat nie jest i nie był wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej,
władza rodzicielska nie była mu ograniczona ani zawieszona,
3). kandydat wypełnia nałożony na niego obowiązek alimentacyjny
wynikający z tytułu egzekucyjnego,
4). kandydat nie jest osobą ograniczoną w z dolności do czynności
prawnych ( osoby od 13 do 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnione
częściowo ),
5). kandydat jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
co zostało potwierdzone:
a). zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 27.10.2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz.U. z 2019r. poz.
357 i 730 ),
b). opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie
magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w
poradnictwie rodzinnym,
6). kandydat przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że
w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny,
7). kandydat zapewni odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe
umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a). rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b). właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c). wypoczynku i organizacji czasu wolnego
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8). kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,
zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka nie może być
osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
umyślnie
9). w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna
osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
• Dane kandydatów którzy zakwalifikowani do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka
umieszczane są w rejestrze prowadzonym przez starostę. Ponadto
starosta prowadzi rejestr osób pełniących funkcję rodziny zastępczej
zawodowej, niezawodowej oraz rodzinny dom dziecka ( art. 46 wripz ).
Dane z rejestru przekazywane są do właściwego sądu.
• Z kandydatami spełniającymi warunki do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, na ich
wniosek, starosta może zawierać umowy o utworzeniu rodziny
zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka ( art. 55 ust. 1
wripz ).
• Obowiązek uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia nie ma
zastosowania do kandydatów na rodzinę zastępczą spokrewnioną.
Jednakże stosownie do art. 44 ust. 5 wripz szkolenie kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić
według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i
dziecka.

Akty prawne regulujące procedurę przysposobienia ::
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964r. ( Dz. U. z
2017r., poz. 682 t.j. z pózn. zm. )
• Kodeks postępowania cywilnego - ustaw z dnia 17 listopada 1964r. (
Dz.U. z 2019r., poz. 1460 t.j. z poźn. zm. )
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 t.j. )
• Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka
(Dz. U. Nr 272 poz. 1610 )
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia
2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz
wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy ( Dz. U. z 2015
r. poz. 1303 ).
Wykaz skrótów:
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• krio - kodeks rodzinny i opiekuńczy;
• wripz - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• kpc - kodeks postępowania cywilnego
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