
 

        Załącznik nr 2     

do Regulaminu Organizacyjnego  

    Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego  

 

 

PROCEDURA KWALIFIACJI KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA 

DZIECKA W MAŁOPOLSKIM OŚRODKU ADOPCYJNYM 

 

Procedura kwalifikacji kandydatów do przysposobienia dziecka obowiązująca w Małopolskim 

Ośrodku Adopcyjnym (MOA) ma na względzie dobro dziecka i poszanowanie jego praw i obejmuje 

następujące etapy: 

 

1.Przeprowadzenie przez pracownika merytorycznego rozmowy wstępnej/informacyjnej z osobą 

zgłaszającą się do MOA jako kandydatami do przysposobienia dziecka, zwanej dalej kandydatem¹.  

2. Złożenie przez kandydata w MOA kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do podjęcia 

procedury adopcyjnej wg wykazu zawartego w załączniku nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego 

MOA, w tym oświadczenia o wyrażaniu zgody na objęcie procedurą adopcyjną.  

3. Przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej kandydata, obejmującej od 3 do 5 

spotkań w MOA. 

4. Przeprowadzenie przez pracowników MOA wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania 

kandydata. 

5. Po przeprowadzeniu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz wywiadu adopcyjnego  

dokonywana jest ocena wstępna kandydata, a następnie kwalifikacja do odbycia obowiązkowego 

szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Szkolenie jest bezpłatne. 

6. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia, kandydat uczestniczy w indywidualnych 

spotkaniach psychologiczno-pedagogicznych w MOA, obejmujących od 1 do 3 spotkań. 

7. Po ukończeniu szkolenia oraz pozytywnej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej kandydat 

przedstawiany jest Komisji Kwalifikacyjnej, w celu wydania opinii o kwalifikacjach osobistych². 

8. Od momentu uzyskania pozytywnej opinii o kwalifikacjach osobistych kandydat oczekuje na 

propozycję pierwszego kontaktu z dzieckiem. W okresie oczekiwania kandydat pozostaje w stałym 

kontakcie z MOA. 

9. Po kontaktach z dzieckiem (częstotliwość i zakres kontaktów zależą od oceny pracownika MOA), 

MOA sporządza opinię kwalifikacyjną, a kandydat za pośrednictwem MOA składa do sądu wniosek  

o przysposobienie  z ewentualnym wnioskiem o określenie sposobu i okresu osobistej styczności 

przysposabiającego (kandydata) z przysposabianym (dzieckiem), w szczególności w formie pieczy 

nad dzieckiem. 

10. MOA współuczestniczy w dalszym postępowaniu ( w szczególności w zakresie nadzoru nad 

przebiegiem styczności przysposabiającego z przysposabianym), do momentu orzeczenia 

przysposobienia przez sąd.  

11. Po orzeczeniu przysposobienia rodzina nadal zachowuje prawo do korzystania z pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej świadczonej przez MOA. 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie powyższej procedury 

 

dnia………………      

 

 

………………………………… 

/podpis/y kandydata/-ów/                  

…..…..……………………… 

                    /podpis pracownika MOA/ 

 

 

 

¹ Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o kandydacie, należy przez to także rozumieć małżonków  

zamierzających dokonać przysposobienia wspólnego. 

² Opinia kwalifikacyjna kandydata oraz inne informacje dotyczące kandydata mogą być udostępniane 

tylko na wniosek kandydata lub w przypadku określonych w przepisach prawa.    


