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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 16 lutego 2001 r.

w sprawie oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych.

Na podstawie art. 33∏ ust. 8 ustawy z dnia 29 listo-
pada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170,

Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 19, poz. 238) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:



1) szczegó∏owe zasady dzia∏ania oÊrodka adopcyjno-
-opiekuƒczego, zwanego dalej „oÊrodkiem”,

2) zadania i kompetencje oÊrodka,

3) zasady pracy oÊrodka z rodzinà naturalnà, zast´p-
czà albo adopcyjnà,

4) zasady kwalifikowania dzieci do rodzin adopcyj-
nych,

5) wzór zaÊwiadczenia kwalifikacyjnego.

§ 2. 1. Do zadaƒ oÊrodka nale˝y:

1) pozyskiwanie osób zg∏aszajàcych gotowoÊç przy-
sposobienia dziecka oraz kandydatów zg∏aszajà-
cych gotowoÊç do pe∏nienia funkcji rodziny zast´p-
czej albo prowadzenia placówki rodzinnej,

2) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogà
byç przysposobione,

3) przeprowadzanie badaƒ pedagogicznych i psycho-
logicznych oraz wywiadów Êrodowiskowych (ro-
dzinnych) dotyczàcych osób i kandydatów, o któ-
rych mowa w pkt 1,

4) szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów,
o których mowa w pkt 1, oraz przygotowywanie
cz∏onków ich rodzin do przyj´cia dziecka,

5) wydawanie zaÊwiadczeƒ kwalifikacyjnych stwier-
dzajàcych ukoƒczenie szkolenia przez kandydatów
zg∏aszajàcych gotowoÊç do pe∏nienia funkcji rodzi-
ny zast´pczej; wzór zaÊwiadczenia stanowi za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia,

6) dobór rodziny adopcyjnej w∏aÊciwej ze wzgl´du na
potrzeby dziecka,

7) wydawanie opinii osobom zg∏aszajàcym gotowoÊç
do prowadzenia rodzinnej opieki zast´pczej w za-
kresie posiadania odpowiedniego przygotowania,

8) wspó∏praca z sàdami opiekuƒczymi, w szczególno-
Êci powiadamianie sàdów o okolicznoÊciach uza-
sadniajàcych wszcz´cie z urz´du post´powania
opiekuƒczego i sporzàdzanie opinii w sprawach
dotyczàcych umieszczania dzieci w rodzinie adop-
cyjnej, rodzinie zast´pczej lub w placówce rodzin-
nej,

9) udzielanie pomocy w przygotowywaniu wniosków
o przysposobienie lub ustanowienie rodziny za-
st´pczej i zgromadzeniu niezb´dnych dokumen-
tów,

10) dzia∏alnoÊç edukacyjna i upowszechniajàca tworze-
nie rodzin, o których mowa w pkt 8, oraz placówek
rodzinnych,

11) realizowanie innych zadaƒ przewidzianych w od-
r´bnych przepisach.

2. OÊrodek, realizujàc swoje zadania, kieruje si´ do-
brem dziecka i poszanowaniem jego praw oraz podej-
muje dzia∏ania majàce na celu zapewnienie dziecku po-

zbawionemu opieki rodziców odpowiedniej opieki
w rodzinie adopcyjnej, zast´pczej oraz w placówkach
opiekuƒczo-wychowawczych.

3. OÊrodek, realizujàc swoje zadania, wspó∏pracuje
w szczególnoÊci z jednostkami organizacyjnymi pomo-
cy spo∏ecznej, sàdami opiekuƒczymi i ich organami po-
mocniczymi, instytucjami oÊwiatowymi, zak∏adami
opieki zdrowotnej, a tak˝e koÊcio∏ami i zwiàzkami wy-
znaniowymi oraz z organizacjami spo∏ecznymi dzia∏a-
jàcymi na rzecz dzieci i rodziny.

§ 3. 1. OÊrodek wspiera rodziny adopcyjne, rodziny
zast´pcze, rodziny naturalne, w tym rodziny dzieci
umieszczonych w rodzinie zast´pczej lub w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej, poprzez:

1) pomoc w rozwiàzywaniu problemów wynikajàcych
z wychowywania i ze sprawowania opieki nad
dzieckiem,

2) poradnictwo i terapi´, w tym terapi´ rodzinnà,

3) pomoc pedagogicznà i psychologicznà.

2. Pomocy i poradnictwa, o których mowa w ust. 1,
udziela si´ na wniosek rodziny.

§ 4. 1. OÊrodek kwalifikuje do przysposobienia
dziecko, je˝eli sytuacja prawna dziecka pozwala na je-
go przysposobienie.

2. OÊrodek sporzàdza dla dziecka zakwalifikowane-
go do przysposobienia diagnoz´ psychologicznà, pe-
dagogicznà i medycznà.

§ 5. OÊrodek informuje rodzin´ adopcyjnà o stanie
zdrowia i rozwoju dziecka, które ma byç przysposobio-
ne, oraz o jego sytuacji rodzinnej, a tak˝e o prawnych
skutkach przysposobienia.

§ 6. 1. Po zakwalifikowaniu dziecka do przysposo-
bienia dane dziecka umieszcza si´ w prowadzonym
przez oÊrodek wyznaczony przez wojewod´, na podsta-
wie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy spo∏ecznej, banku danych o dzieciach ocze-
kujàcych na przysposobienie i kandydatach zakwalifi-
kowanych do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej oraz
o rodzinach zg∏aszajàcych gotowoÊç przysposobienia
dziecka, zwanym dalej „bankiem danych”.

2. OÊrodki dzia∏ajàce na terenie województwa sà
zobowiàzane do niezw∏ocznego przekazywania banko-
wi danych informacji o dzieciach zakwalifikowanych
do przysposobienia, dla których w terminie 1 miesiàca
od zakwalifikowania nie pozyskano rodziny adopcyj-
nej.

§ 7. 1. Bank danych zawiera:

1) dane osobowe dziecka i jego rodziców oraz infor-
macje o sytuacji prawnej i stanie zdrowia dziecka,

2) dane osobowe, adres zamieszkania oraz informacje
dotyczàce stanu cywilnego, wykszta∏cenia, zawo-
du, miejsca pracy, wykonywanego zaj´cia, warun-
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ków mieszkaniowych, sta∏ych êróde∏ dochodu, sta-
nu zdrowia umo˝liwiajàcego w∏aÊciwà opiek´ nad
dzieckiem, potwierdzonego zaÊwiadczeniem lekar-
skim, kandydatów zakwalifikowanych do pe∏nienia
funkcji rodziny zast´pczej i osób zg∏aszajàcych go-
towoÊç przysposobienia dziecka.

2. Informacje o kandydatach zakwalifikowanych do
pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej oraz o osobach
zg∏aszajàcych gotowoÊç przysposobienia dziecka
umieszcza si´ w banku danych na podstawie pisemne-
go wniosku tych kandydatów lub osób albo wniosku
oÊrodka, który dokona∏ kwalifikacji, za wyra˝onà na pi-
Êmie zgodà tych kandydatów lub osób.

3. Informacje o kandydatach zakwalifikowanych do
pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej oraz o osobach
zg∏aszajàcych gotowoÊç przysposobienia dziecka mo-
gà zostaç przekazane do banków danych w innych wo-
jewództwach na podstawie pisemnej zgody tych kan-
dydatów lub osób.

§ 8. 1. W przypadku gdy w terminie 1 miesiàca od
dnia przyj´cia informacji o dziecku przez bank danych
nie pozyskano dla dziecka osób zg∏aszajàcych goto-
woÊç jego przysposobienia, oÊrodek prowadzàcy bank
danych przekazuje niezw∏ocznie informacje o dziecku
do banków danych prowadzonych przez oÊrodki w in-
nych województwach.

2. W przypadku gdy w terminie 1 miesiàca od dnia
przyj´cia informacji o dziecku przez banki danych,
o których mowa w ust. 1, nie pozyskano dla dziecka
osób zg∏aszajàcych gotowoÊç jego przysposobienia,
dziecko mo˝e byç zakwalifikowane do przysposobienia
zwiàzanego ze zmianà dotychczasowego miejsca za-
mieszkania dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej na
miejsce zamieszkania w innym paƒstwie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oÊrodki
prowadzàce banki danych przekazujà niezw∏ocznie in-
formacje o dziecku do oÊrodków upowa˝nionych do
kwalifikowania dzieci do przysposobienia, o którym
mowa w ust. 2.

4. Osobom zg∏aszajàcym gotowoÊç przysposobie-
nia dziecka, o którym mowa w ust. 2, oÊrodek nie mo-
˝e umo˝liwiaç kontaktu z dzieckiem i ujawniç o nim in-
formacji przed zakwalifikowaniem dziecka do tego
przysposobienia.

§ 9. OÊrodek prowadzi dokumentacj´ dotyczàcà:

1) osób zg∏aszajàcych gotowoÊç przysposobienia
dziecka, kandydatów zg∏aszajàcych gotowoÊç do
pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej oraz do prowa-
dzenia placówki rodzinnej,

2) dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia,
w tym dzieci zakwalifikowanych do przysposobie-
nia zwiàzanego ze zmianà dotychczasowego miej-
sca zamieszkania dziecka w Rzeczypospolitej Pol-
skiej na miejsce zamieszkania w innym paƒstwie,

3) pomocy udzielonej dzieciom umieszczonym w ro-
dzinach zast´pczych lub w placówkach opiekuƒ-
czo-wychowawczych,

4) pomocy udzielonej rodzinom naturalnym, rodzi-
nom adopcyjnym i rodzinom zast´pczym,

5) szkoleƒ osób i kandydatów, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1,

oraz rejestr wydanych zaÊwiadczeƒ kwalifikacyjnych
i roczne plany pracy.

§ 10. Szczegó∏owe zadania i organizacj´ oÊrodka
okreÊla regulamin organizacyjny oÊrodka, opracowany
przez dyrektora oÊrodka w porozumieniu z organem
prowadzàcym.

§ 11. Publiczne oÊrodki wykonujà swoje zadania
nieodp∏atnie.

§ 12. Zasady odp∏atnoÊci za us∏ugi Êwiadczone
przez oÊrodki niepubliczne okreÊlajà organy prowadzà-
ce te oÊrodki, z tym ˝e wysokoÊç odp∏atnoÊci nie mo˝e
przewy˝szaç kosztów faktycznie poniesionych w danej
sprawie.

§ 13. 1. OÊrodek czynny jest przez ca∏y rok.

2. Rozk∏ad czasu pracy oÊrodka ustala dyrektor, bio-
ràc pod uwag´ potrzeby osób korzystajàcych z us∏ug
oÊrodka.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Star´ga-Piasek
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 16 lute-
go 2001 r. (poz. 132)

WZÓR
ZAÂWIADCZENIA KWALIFIKACYJNEGO STWIERDZAJÑCEGO UKO¡CZENIE SZKOLENIA PRZEZ
KANDYDATÓW ZG¸ASZAJÑCYCH GOTOWOÂå DO PE¸NIENIA FUNKCJI RODZINY ZAST¢PCZEJ

(Strona 1)

...................................................................
(pieczàtka oÊrodka

adopcyjno-opiekuƒczego lub innego podmiotu
prowadzàcego szkolenie)

ZAÂWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE NR ....

...........................................................................................................................................................................................
(imiona i nazwisko)

........................................................................................................................................................................................... 
(data i miejsce urodzenia: dzieƒ-miesiàc-rok-miejscowoÊç)

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowoÊç, gmina-dzielnica, województwo)

ukoƒczy∏(a) szkolenie dla kandydatów zg∏aszajàcych
gotowoÊç do pe∏nienia funkcji  rodziny zast´pczej

przeprowadzone przez .................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
(nazwa, adres podmiotu prowadzàcego szkolenie)

........................................................................................................................................................................................... 

na podstawie programu ..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
(nazwa programu i autor programu)

w terminie ........................................................................................................................................................................

w wymiarze ......................................................................................................................................................................

i  zosta∏(a) zakwalif ikowany(a) do pe∏nienia funkcji  rodziny zast´pczej.
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(Strona 2)

Szkolenie obejmowa∏o:
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Szkolenie zosta∏o przeprowadzone na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  .................................
................................................................ na podstawie umowy z dnia ...................................................................... *)

.....................................................
(miejsce i data wydania zaÊwiadczenia)

.....................................................
(podpis i piecz´ç osoby upowa˝nionej)

—————————
*) Dotyczy podmiotu prowadzàcego szkolenie na zlecenie powiatowego centrum pomocy rodzinie, zgodnie z art. 33∏ ust. 3

ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,
poz. 238).

Lp. Przedmiot Liczba
godzin

Nazwisko i imi´
prowadzàcego


