
REGIILAMIN ORGAIYIZACYJnrY
Ośrodka Adopcyinego i Piewy ZasĘpuni

Towarąrstwa Rozwiiania łł*ywnoSei lŁieci
,rsZANsA,

ul. Kolejow a 6ll|; 41-902 Bytom

Rozdzial I- Podstawy pnlwnc Regdaninu

Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej,,Szansa'' w Bytomiu prowadzony pruęz
Śtąsti Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania AkĘwności Dńeci "Szan§a"
zmlgny dalej -Ośrodkiem" dzińa na podstawie:
1. Statutu Tovrazrystwa Rozw{iania Akt}ĄMności l}zieci 'Szznsa" zarejestrowanego
putrz ZarrĄn Głórłmy §towrryszenia w §ądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, Sąd Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądorł.y, 00- 454 Warczawą
ul. Czerniakowska 100.
2- Konwencji o prawach dzimką prąęą prrsz Z§CImńz,§ńę Ogólno t§aodów
ąedlnnr;rfrnych dnla}a fi§topada 1989 r. (Dz.IJ. z 199|r. Nr 120 poz. 526 zŃźn-
ret.)i
3. Konwencji o ochronie dzieni i wspóĘracy w dzieclzinie prrysposobienia
międzrynarodowąp, sporzą{zonej w Hadze dnia 29 m,*a 1993r. (Dz.U. z Zffian
}.Tr 39 pz. M8 zpóźn ym.'S;

4. Kodeksu rodzinnego i opiekrńczego (tekst jednolity: Dz.U. z 2al7t. pz.2082
zpóźn z,m);

5. Ustawy zóna24 kwiemia2OO3r. o działalności poĄńkupublicznego
i o qrolontariacis {tek§tj§dnolity:Dz.U. z2$16 r. poe 1817 zpaźn m-}-
6. I-}stawy z dnia 9 crrrsłęa }allr. - o wspieraniu rcdziny i systemie pieruy
zaśąpczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017t. poz. 697 z późn. zrn.), zwanej dalej

,,ustawą o wspieraniu 1gdz.iny";
l- Rozpol.ządzsnia Minisha Pracy i Poliryki Społecznęj z dnia 20 sierpnia 2ańr-
w slrawie vyz(xu kwestionariusa sr}rwiadu adopcyjnego ottlzvł*alJlur§arry dńffiką
w tym metryki pnowadrenia spraury (Dz.lJ - z 20l5r. poz. 13O3);
8. Roąporządzenia Ministra Pracy i Polityki §połecznej z dńa 9 grudnia 2afit.
w sprawie szkolenia dla kandydatów do prrysposobięnia dńwka (Dz.U. z 2011r.
t{rrZ7Zpoz. 1610);
9. Rloryorzfizrnilm- folinistra Pracy i Poli§ki Społecznsj z d:nia 9 grudnia 207|r-
w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowaniapieczy zastępczej (Dz.U. z20l1
r.Nr 274 poz. 1620);

§1
1. Ośrodek Adopcyjny i Pier;zy Zastwczri *Szansa* jest o&odkiem adopcyjqm,
o którym mowa w Ustawie o wspierrriu tdńny i systenie pieozy
z fu- 9 czmłu. 20ttr. i sfuO\tri joeffi& organirasyjną Śąsriego Oddziału
Terenowego Tovrazrystuła Rozx,ijrnia attysrrmśGi }ziffii 'Szall§a" w By§omią
ul- Cbranowskiego 17 (adre§ do koreryondencji: ul. Kołejowa6ł11;41-W2 Bytom).
2. Ośrodek został powołany Uchwałą Z,arządu Głównego Towarzystwa Rozwijania
AkĘwności Dzieci 'lszarl§all m 4198 z dńa 24 śycmia 1998t i drińa od 1 maja
1998 roku
3. O&odęk je§t niepublicmą placoveą która realizuje zadrnin zlecone
z administracjivądowej z zalrreglwspierania rodziny i systemu piecry raśryrr;j.
4" Teręnem swojej działalności Ośrodek obejmuje obszar całego łraju.



§2
Siedziba Offika mieści Ę w Bytoqią u Kolejowa 6111-.

§3
1. Ośrodek ażryvva pieczĄkt o następującej treści:

O*mdekA@yjnyifuyZŃwĄ
"SZANSA"

Ąl-WżB'ySm.rilK@iovadl1
tel.kom. 60562e37

2. Nrmer NIp gśrodka 62G25433773. Adręs e-mail; szans*łladzicka@kki łl
3 Ośrod* nie pmiada mbovrro&i 1ra$mĘi jako smodziefu jednodra - koĘ6h
z osŃovrości F"^d poffil w rmaŃ, keqo n*qiffiqią ,u/i Ś'ą§rrl€o ftL.Łiahl
Teraovrąo rouro:munł Rffi?viimia Aktyqmści Dżi§ci "Szarrę' z sierlaibą w Ęltmiu
i nie jest rryrarłrrriony do poryskiwałria l% pdńal

§4
1. &środekjmtczymyw:
poniedziałek 1 0.00-1 7.00
wtorek 15.30-21.00 ( szkolenia)
śiloda 10.fi}-17-00
cmrutsk 15.30-21.00 ( szkolenia)
piątek nieczynny
sobota 9.00- 1 3. 00 ( srkolenta/ptasa indywidualna wg potzeb z rcdznatń)
2. Szrzsgoławy cza§i pla§y pmcowników ustala dyrektor Ośrodka uwzględniając
godńlry dogodne dla osób kor4ystł{ąqych z u*ug Ofuką takźr' w <lni łyolne
odpracy.
3. Dyrektot zlęca zńańa bezpośrednio pracownikom, którzy ternrin ich realizacji
dostosowują do potrzeb Hienta

1. Ośrodek w rea,lizaĄi
i poymowmimj€opr,a*.
2. O"śrcdek wĘrółprafi$€ z
rcdziny i systemu pterzy
społecznej, #mi i ich
podmiotami (ecaiczymi, a
organizacjami społecznlrmi.

§5
swoich zańń, kien{e sĘ dobrem dńecka

imyrni podmiotffii właściw},mi w akresie wspierania
zĄstffr,zy,jdnostkmi orgmizaoyjnyni pomocy
orymmi pomocnicąrmi" in§§rhĘimi mświdoĘr}4mi,
talęE kościołami i związkami lvranniolvymi oraz

Rozdział II - Cclc i zadania Ośrodka onŁz §po§{rby ieh realizncji

§6
1. Do zadffń t}fuodka nalay w vczególności :
1) kwalifikacja dzięci zgloszsnysh do prrysposobięnia oraz sporządzanie
dla dziecka zatwanftovraneso do przysposobienia diagnozry psychologicznej
i pedagogicrutej oraz gromadzenie aktualnych infomracji o stanie zdrowia dziecka;
2) dobor rodziny prrysposabiająq€j właś§iwej ze względu napaznby dńecką
3) wspCIpraca z Ędmi roazinnym" polegająła §y szczególno&i
na powiadamianiu o okolim&irch ,l-sałniąipych z urzędu
postępowania opiekuńczego;
4) udzielanie pomocy \il przygotowąniu wniosków o pfzyspo§obienie
i zgromadzeniu niezbSnych dokumentov6 gomaazmie infomaqii o dziaiacĘ
łfróre mogą być ptzysposobione;



5) przę,prowadzanie badań pedąogicmych i psychologicarych kandydatów
doprzyspbimiadziędą
O pnepronnłaazanie araafu syfua§ji osobisfej" 

" 
rodzinnej, dochodowej

i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecką
8) prowadzenie działa]ności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów
do lllllllllllllllryobienia dńsfJśą
9) pychologicnopdagogiczne kandydatów do prrysposobienia
dńw,kaoraz ońbo które przrysposCIbiły dziecko;
10) organŁowanie szkolń dla kandydatów do przysposobienia dziecka wg prograrnu
szkoleniowego ,,Rodzina" zatwierdzonego przez wła&:iwego Minis{ra i licencjonowmego

W§z Stovrmzyszenie Rodzin "Ądopcyjnyń i Z,a*wyń-Pfo Fmilia"' w Krakowie;
11) wydawanie świadectw ukońoz§nia szkolenia dla kandyddów do przysposobienia
dńer,ka" opinii o ich kwalifikacjach osobistych otaz sponądzanie opinii
kwalifikacyjnej w sprawach doĘcząłych umieszrzania dńęcl. w ngdzinie
przrysposabiąiąqej;
12) zapewnienie psmocy psychologicznej kobietom w ciąZ:y oraz pacjentkom
oddziałów ginekologiczno-połoinlczycĄ które sygnalizują ramlim pozostawienia
dńecka beąpo średnio po rnodzeniu;
13) prowadzenie szkolm dla kandydatów do pehienia fi]nkcji rodziny zastĘprzśi
1rń povładzenia roazimeeo domu dzi§cl<a oraz vłydavmie świadectw ,końc*. ria §c;h
szkol€
1$ ptovładzenie szftoleń dla kmdydatów do pehienia fimkqii Ą,rektora plańv&i
opiekrńczo-wychawawcĄ typu rorlzinnego oraz wydawańe świadectw ukończenia
tych vłolen wg progt?mu vlroleniovrego 

",Rodzind' 
ztwierrdzonego

Wffi vlłnściwego hfirisna i limjmvrregp w7ffi Stourryszmie Rodzin
Adoecyjnych i ZŃryzyrh,,Pro Fmilif w Krakouoie;
15) promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do prą,sposobienia
dziecką
1$ prowadzenie i z zaku wSonyułmych radń-
z,Kańyda§l na rodziów adopcyjnych ą pzyjmovmi do Ośrodka wo&ug kolejno&i
Ąawr;tL
3. Kandydaci do pełnienia funkcji rcóńny ?-astg4r;zą zawodowej i niezawodowej oraz
osoby pehiąpe już finkqie rcdziny zaSępcznj i niezawodowej Ę
rekutovnmi na sdrolenie w O"{rcdku wodług kolejnn*i v/pł}"wu komplebrych ądiav§ń
od organizdfiow ptwry i po potwierdreniu pvffi nicb,
że kandydaci spehi{ą wymogi ustawowe.
4. Ośrodek wykonuf e swoje ząrlania nieoddatnĘ nie prowadzi działalnosci

§7
L Ośrodek wŃpra§uje z kmdydatmi d0 przrysposobienia dziecka
w zakresie opieki nń dńeclłem i jego wychowarrią w sznrcgólności w następujących
dziodzinach:
1) diagno-a @agogicara i pychologicma dzieci i fodzi,u
Z)pnoblemy wrodzinie;
3) poblemy zińązarc z rcrvłojem dziecka.
2. Ośrodek wspiera o§oby, kóre przysposobiĘ dziecko, w wykonywaniu przsz ńe
funkcji opiehńczo pE7Rz:
1 ) pomoc w luzvawwarnruproblemów wychovrawczyń i oeiekru:zycĘ
2) poradnictwo i tsrryię w §m terryię rcdzinną:
3) pomorc @ago§cmąi psychologiczrą;
4) pomoc pravmą w zalaesie pawa rcdzimElo.
3. Pomocy i poradnictwa o których mowa w ust. 2, adzięla się na wniosek
osób zainteręmvmnych-



4. Ośrodek ściśle wspóĘracuje z Wojewódzkim Bankiem Danych
wsprawachdzio§ioczeln{ryńnapu_yryombienie

Rozdział Itr - Organizacja Ośrodka-

§8l.7,adąnia0§rodka ąW§z,
$Dyręktorą który kieruje pra§ą Ośfodka i odpo$/iada z,a jago d-i*flho€;
b) psychologów i @agogórł6
c) księgowego;
d) paoorłłdra 2{tmińsrąii;
e) im5rch pnamnłdów" vrceĘ potmń O&odeą kmę ffijĘp Ą/ndfu.
2. Dyrektor znbrl,wiryany jest do prrsffiożnnia Z"urądowi Śtąskięeo Oddziału
Terenowego Towarzystwa Rozwijania AkĘwności Dzieci "Szansa" sprawozdania
z rocmej działalności merytorycarej i finansowej do końca lutego następnego roku
kalendazio**o_
3 {lśrodek wr;kam,ie infoniląię o lrrrllĄi powiemonych dńŃah Margakowi
WqiexłOdzlną do rTl"t§j nż m 6 miesięcy.
4. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Walne Zgromadzeńe Cźonków
Stovłarzryszenia na vmiosek Zaząńt Śląqkiego Oddziału Terenowego Towmrystwa
RozsĄiffi ia Aktyrń/mfu i Dzim,i *Szm§a".

§ Prrcovmicy muytrryczrń i Ńgcdry ą z#rdnimi w Ośrodku m
smrodzielnyń stanowiskach i wykonują pracę zgodnie z zakłesrlńl obowiązków oraz
innymi za]eceniami Dyrektora
ó. Działalnoffi Ośrodka mogą wspieiać wolontaiuszę.
7. &świadczmie woli w imieniu Ośrodka składa Ęrre"ktor Ośrodkil
& D;łektor Ośrodka je§t rrpoważriony do podpisyrłłania dokrmentacji merytorycznej
oraz dokumentów finansowych doĘczący ch prowadzenia Ośrodka.
9. Zarąd ŚĘqkiego Oddziafu Terenowego Towarrystwa Rozwijania Aktywności
Dńń, "Szan§a' powołuje na vrniosek Dyrektora Ośrodka na okres dNłoch lat
Komisję Kwalifikacyjną dńdiąąsą we&ug regutminą kóĘi zadaniern jest
kwalifikowanie kandydatów na rodziny adopcyjne, kwalifikowanie i opiniowanie w
sprawach dzieci zgłosrcnych do prrysposobienia
10. Ośrodek jako jdnostka organizasyjna Śqsriego Oddziału Terenowego
Torrłar4ystwa Rozwijmia Ąktyrnrności Dzier;i "Sz.ansa* plorłradzi gospoddę
finmsovą i księgovą na rlrgdrrch obowiąa{ąqych w StorłłarzyszeniacĘ m Wóą
odpowiada księgowa
11. Działalność ośrcdka fi nansorłrana jmt z budreur wojewodźrłła Śtąstiego.
l:LDiŃalwŃ O§rodkamoze być wryierma firralrsovro wtz Slrylri Oddział Terwvry
Towrzrystvł:aRozrńdiffii,aAkty9/no,ś§i lżi§ci *Szm§a'o i daowimy orazpraĘ spdrcną
cżonków Stowarzyszeni a oraz ońb pryłvafirych.

§9

vt/ zalamie mu §p§aw ząffie z obowiąąłiryymi przryi§ffii
2. Ośrodek dysponuje lokalem rmozliwĘącym rullzĄę rńań Ośrodka_
3. Sprawy sporne wynikająpe z rcŃzasji zadań Ośrodka rozstnyga Dyrektor OśrodĘ
a w prrypadku szczególnej wag ZazS,Śąqtiego Oddziału Tenenowego Towarrystwa
Romi$ania ,ĄĘrfiłno,ści Di§ci *Szansa" w Bytsmirt
4. Iikwidaqia ośrodka m§zn, na§Ęrić drrc,yĄą Zarz&a ŚĘqriego oddziału
Terenowego Towarzystwa Rozwijania AkĘwności Dzieci "Szan§a" zffierdzsną
PI7śz Wa]nę Zgromńzanle Cżonków Stowarzyszenia przry uwzględnieniu zasń
obowiąą$ryęi umorvy dotacyj ń m\"łartsi z Wojewód*rłrem Śląskim _



5. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą nastąlić na wniosek Dyrektora
Ośrodką po ztrwierdzmiu yez7,ev4 Śąstiego Oddziału Terenowąo Tovrmrystwa
Roz,dijmia łttyrłrnogci Dzieci 'Szan§a" i Mffizałka Wojewodffiła Śtą*iego w imieniu
kórego wyĘpuje SĘski O§rodek Adopcyjny w Kdowicach-

Rozdział fV- Monito.ing i kontrołr Ośrodka.

§10
1. Monitoring przebiegu procesów adopcyjnych przez Ośrodek sprawuje Marszałek
Wojewódźwa Śląskiego w imieniu którego łvystępuje Śtąst<l Ośrodek Adopcyjny w
Kalorwicach-
2. Kontrolę w imieniu Zaząda Województwa Śląskiego sprawuje Dyrektor
Śąskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kalowica§h_ Konholę nad zadaniern
prowadzonym przęzOśrodek sprawuje takżę Wojewoda ŚĘski,

Rozdział v- postanowieńa końcowe

§11
1. l{miej sąy nędamin obowlą7uje od rlni a 7 ruw 2V21 roku
z.Trań swojąwaźność Regulamin aganlza§yJny Ośrodka zdńa24 fistopada 2017 roku.

Byto*" 24-Vż2trżlr-

Wicąrezes Śl OaOz. Ter. TRAD Prezes Śt. Oaaz. Ter. TRAD
w "Szanśa" wBytomiu
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