
Myślisz o przyjęciu dziecka 
do Waszej rodziny?

Zastanawiasz się nad zapewnieniem 

opieki i miłości innemu dziecku?

Dowiedz się kilku szczegółów...

Kto może zostać rodzicem adopcyjnym?

Rodziną adopcyjną mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeń-

skim oraz osoby samotne, jeśli spełniają podstawowe warunki:

• korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,,

• posiadają warunki materialne i mieszkaniowe umożliwiające wychowywanie dziecka,

• cieszą się dobrym zdrowiem fi zycznym i psychicznym,

• aktywnie uczestniczą w procesie kwalifi kacyjnym,

• nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy 

rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,

• wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, 

gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu.

Potrzebne dokumenty

• odpis zupełny aktu małżeństwa (w przypadku małżonków),

• zaświadczenie o niekaralności w formie wypisu z rejestru skazanych,

• zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza 

pierwszego kontaktu oraz psychiatrę,

• zaświadczenie z poradni odwykowej,

• zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach; w przypadku osób prowadzących dzia-

łalność gospodarczą wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok,

• opinia z zakładu pracy,

• rekomendacje przyjaciół i znajomych pisane odręcznie z podanym adresem.
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Po pierwszym spotkaniu informacyjnym przeprowadzany jest wywiad 

środowiskowy w domu kandydatów. Jeśli kandydaci spełniają wymogi 

formalne oraz przejdą badania psychologiczne, wówczas rozpoczynają 

szkolenie grupowe.

Przebieg szkolenia i jego efekty

• trwa około trzech miesięcy,

• obejmuje zasady funkcjonowania rodzin adopcyjnych, problemy związane z adopcją 

oraz sposoby radzenia sobie z nimi,

• podstawą są spotkania warsztatowe, wymagające zaangażowania emocjonalnego

i intelektualnego,

• pozytywna ocena ukończenia kursu uprawnia do otrzymania zaświadczenia kwalifi -

kacyjnego.

Ostatnie kroki

• skojarzenie przyszłych rodziców z dzieckiem,

• wzajemna akceptacja i zaaklimatyzowanie się w nowej rodzinie,

• złożenie do sądu wniosku o ustanowienie rodziny adopcyjnej

• pozytywna decyzja sądu.

Po podjęciu decyzji o chęci zostania rodzicem adopcyjnym 

zgłoś się do naszego Ośrodka Adopcyjnego

• udzielimy Ci wszechstronnych informacji,

• pomożemy dopełnić wszelkich formalności,

• możesz liczyć na nasze wsparcie, zrozumienie i pomoc.






