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DECYZJA 

Nr 4/2020/RA 

 

 

Na podstawie art. 172 ust. 3-4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) w zw. z art. 104 i 107 ustawy z dnia                       

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256),                        

po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie programów szkoleń dla kandydatów                                         

do przysposobienia dziecka złożonego przez: Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34,                   

01-830 Warszawa, zwany dalej Wnioskodawcą, 

 

zatwierdzam na okres 5 lat 

program szkolenia dla kandydatów do przysposobienia  

„PRIDE: Adopcja 2020” 

 

Uzasadnienie 

Wnioskodawca wniósł do ministra właściwego do spraw rodziny o zatwierdzenie 

program szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, w wymiarze 50 godzin 

dydaktycznych, w tym co najmniej 5 godzin warsztatów z zakresu wzmacniania prawidłowej 

motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka. Do wniosku został dołączony opracowany 

program szkolenia. 

Zgodnie z art. 172 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”, program szkolenia dla kandydatów 
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do przysposobienia dziecka zatwierdza, na okres 5 lat, minister właściwy do spraw rodziny, 

na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia 

programu szkolenia – w myśl art. 172 ust. 4 ustawy – następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

Na podstawie upoważnienia, zawartego w art. 173 ustawy, wydane zostało 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. Nr 272 poz. 1610), zwane dalej; 

„rozporządzeniem”, które określa zakres programowy szkolenia, liczbę godzin szkolenia oraz 

kwalifikacje osób mogących prowadzić szkolenie. Program szkolenia powinien być opracowany 

w oparciu o ww. wymagania. 

Po dokonaniu analizy i oceny programu szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka, złożonych przez Wnioskodawcę, stwierdzam, że uwzględnia on zakres programowy 

szkoleń określony w rozporządzeniu. 

Zawiadomieniem o zakończeniu postępowania z dnia 18 listopada 2020 r. Wnioskodawca 

został poinformowany o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie wskazując 

jednocześnie na możliwość zapoznania się z zebranym materiałem oraz złożenia wyjaśnień. 

W programach szkoleń Wnioskodawca przedstawił opis poszczególnych zajęć. 

Prezentowane opisy zawierają informację odnośnie do treści kształcenia w poszczególnych 

blokach tematycznych. Prezentowane opisy zawierają informację odnośnie do treści kształcenia 

w poszczególnych blokach jak i sesjach szkolenia. Wnioskodawca określił także metody pracy 

oraz materiały dydaktyczne wykorzystywane w czasie szkoleń. Ponadto wskazał, iż osoby 

prowadzące szkolenie powinny posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie 

programowym szkolenia. 

We wniosku Wnioskodawca poinformował także, że w uzasadnionych przypadkach,                          

w sytuacjach szczególnych, w szczególności w stanie zagrożenia epidemiologicznego, w stanie 

epidemii oraz w stanach nadzwyczajnych, przeprowadzenie złożonego programu szkolenia,                            

w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3-16 rozporządzenia Ministra Pracy                            

i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka z dnia                     

9 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 274, poz. 1620) będzie możliwe również w formie zdalnej. 

Dodatkowo pismem z dnia 4 grudnia 2020 r. Wnioskodawca poinformował, że zakres szkolenia 

określony w § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia, będzie wyłączony z realizacji w formie zdalnej                         

i realizowany każdorazowo w postaci pracy stacjonarnej, tj. 1 osobistego kontaktu prowadzących 

szkolenia z kandydatami. W ww. piśmie Wnioskodawca przekazał także                       
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szczegółowe wyjaśnienia oraz uzupełnienia dotyczące realizacji zmodyfikowanego programu 

szkolenia. Odrębnym pismem Wnioskodawca przekazał również zmodyfikowany program 

szkolenia. 

W związku z powyższym należy stwierdzić jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

Strona niezadowolona z decyzji, na podstawie art. 127 § 3, w związku z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

może zwrócić się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli strona niezadowolona z decyzji nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się                                   

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę                   

na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rodziny                               

i Polityki Społecznej. Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości 

oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis od skargi wynosi                               

200 złotych. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 

strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią                            

ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 
MINISTER 

              z up. 
Olgierd Podgórski 

Dyrektor 
Departamentu Polityki Rodzinnej 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym 

Otrzymują: 
1. adresat 

2. aa. 
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