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do Rzecznika Praw Dziecka docierają sygnały o pľoblemach w funkcjonowaniu

ośrodków adopcyjnych oruz wypełnianiľ pÍzez nie w sposób właściwy zadan nałożonych

ustawą z dnia 9 czerwca 20l1 r . o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej (i.t. DZ. U.

z 2016 r., poz. 575).

Doceniając wagę pľoblemu, Rzecznik Pľaw Dziecka podjął inicjatywę opľacowania

propozycji 
',Standardów rea|izacji zadan ośrodków adopcyjnych''. Głównym zaloŻeniem tego

pľojektu było wypľacowanie jednolitych zasad, wzoÍca funkcjonowania ośrodków

adopcyjnych, w celu zapewnienia prawidłowości i jakości powieľzonych im zadan.

Standardy mają charakteľ wytycznych i wskazówek dla oŚrodków adopcyjnych. Słuzą

jako pomoc w prowadzeniu postępowania adopcyjnego. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka

wdľoŻenie jednolitych standaľdów pracy ośľodków będzie pomocne dziecku przebywającemu

w pieczy zastępczej, zgłoszonemu do oŚrodka adopcyjnego' w znalezieniu dla niego ľodziny'

zapewnieniu dziecku warunków Życia w pľawidłowo funkcjonującej ľodzinie adopcyjnej,

zaspokajającej jego potrzeby psychiczne, ťlzyczne, społeczne, moľalne i duchowe'

kształtującej osobowość dziecka i gwarantującej jego pľawidłowy ľozwój' poprzez

odpowiedni dobór rodziców adopcyjnych. Standardy te powinny stanowić takŹe pomoc

kandydatom na ľodziców adopcyjnych w świadomym podjęciu decyzji o adopcji, atakŻe

w pľofesjonalnym wsparciu rodziny w okľesie postadopcyjnym.

Standardy zwiększą również zaufanię społeczne do adopcji jako jednej z form ochľony

praw i dobra dziecka.
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W celu opracowania ,'Standaľdów rea|izacji zadan ośľodków adopcyjnych'' pÍZy

Rzeczniku Pľaw Dziecka został powołany Zespoł ds' opľacowania proceduľ adopcyjnych,

składający się w szczególności z osób zajmujących się zawodowo pľoblematyką adopcji.

Wiedza i doświadczenie członków Zespołu pozwoliły na wnikliwą analizę

obowiązujących przepisów takze w zakresie aktów wykonawczych dotyczących działalności

ośrodków adopcyjnych. Analiza ta doprowadziła do wypracowania propozycji zmian

do następujących rozporządzen:

rozporządzenia Ministľa Pracy i Polityki Społecznej z đnia 20 sierpnia 20|5 r. w sprawie

wzoru kwęstionariusza wywiadu adopcyjnęEo oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki

prowadzenia sprawy (Dz. U. z 2015 Í., poz. l 303);

ľozporządzenia Ministra Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej z dnia 18lutego 2016 r.

w sprawie spľawozdań rzeczowo-ťlnansowych z wykonywania zadan z zakresu

wspieľania ľodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z2016 r.,poz.2l3);

rczporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 201l r. w sprawie

szkoleń dla kandydatów do Spľawowaniapieczy zastępczej (Dz.U. Nr 274, poz' 1620).

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie aľt. lOa ust. I oraz aľt. 11 ust. l

ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka Q.t. Dz. U. z 2015 r., po2.2086),

Zwracam się z prośbą o szczegőłowe zapoznanie się Z ww. dokurnentem oraz jego

rozpowszechnienie celem wdrożenie 
',Standaľdów 

realizacji zadan ośľodków adopcyjnych''

do codziennej praktyki organizacji pracy w ośľodkach adopcyjnych' Jednocześnie pľoszę

o ĺozwaŻenie wpľowadzenia zaproponowanych zmian do ww' rozporządzen.
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