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URZĄD DS. USŁUG DLA DZIECI I RODZIN 

STANU NOWY JORK 
UMOWA DOTYCZĄCA DOTACJI ADOPCYJNEJ I JEDNORAZOWYCH KOSZTÓW ADOPCJI 

Wniosek wstępny 
UWAGA: Rodzic(-e) adopcyjny(-i) – Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową przed jej podpisaniem, 

w tym z kopią Podsumowania dot. nowojorskich programów dotacji adopcyjnej i jednorazowych kosztów 
adopcji (Załącznik A). Rodzic(-e) adopcyjny(-i) mają prawo do skonsultowania się z prawnikiem przed 
podpisaniem niniejszej Umowy. Rodzic(-e) adopcyjny(-i) muszą podpisać i zachować kopię niniejszej 
Umowy. Aby zachować zgodność z federalnymi IV-E wymogami odnośnie Tytułów prawnych, niniejsza 
Umowa musi zostać przedłożona i uzyskać ostateczne zatwierdzenie. 

CZĘŚĆ I 
Informacje o dziecku 
Imię dziecka:        

Data urodzenia dziecka:       

Data kwalifikacji dziecka do adopcji:       

Data podpisania Umowy o umieszczenie w rodzinie adopcyjnej (Adoptive Placement Agreement):       

Data usunięcia z poprzedniej rodziny adopcyjnej (jeśli dotyczy):       

Data umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej:       

 Imię i nazwisko i adres zamieszkania rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych) 
 Rodzic adopcyjny:        

 Rodzic adopcyjny:        

 Adres:        

 Miasto:         Okręg:        

 Stan:         Kod pocztowy:        

 Tel.:  (      )         Wew.:        

Nazwa i adres wydziału ds. usług społecznych lub upoważnionej agencji wolontariackiej sprawującej opiekę i kuratelę 
nad dzieckiem 

 Imię i nazwisko:        

 Adres:        

 Miasto:         Okręg:        

 Stan:         Kod pocztowy:        

Imię i nazwisko menedżera sprawy:        

 Nr telefonu menedżera sprawy:  (       )        Wew.        

Nazwa i adres agencji planisty sprawy (jeśli dotyczy) 
 Imię i nazwisko:        

 Adres       

 Miasto:          Okręg:       

 Stan:         Kod pocztowy:        

 Imię i nazwisko planisty sprawy:        

 Numer telefonu planisty sprawy: (       )       Wew.       
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Część II 

Cel zawarcia Umowy 

Zarówno prawo federalne, jak i stanowe wymagają, aby płatności z tytułu Dotacji adopcyjnej i Umowy o jednorazowych kosztach 
adopcji były dokonywane zgodnie z pisemną umową. Niniejsza umowa pozwoli pracownikowi wydziału ds. usług społecznych 
i/lub pracownikowi agencji ustalić, czy udzielona zostanie dotacja adopcyjna i jednorazowe koszty adopcji. 
 
Nowojorskie programy dotacji adopcyjnej i jednorazowych kosztów adopcji udzielają dotacji wszystkim rodzicom adoptującym 
kwalifikujące się dzieci, bez względu na dochód rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych). Niemniej, istnieją pewne czynniki określające 
zakres i rodzaj udzielanych świadczeń. Są one wyjaśnione w Podsumowaniu dot. nowojorskich programów dotacji adopcyjnej 
i jednorazowych kosztów adopcji załączonym do niniejszej Umowy i stanowiącym jej integralną część (zobacz Załącznik A). 
Niniejsza Umowa precyzyjnie określi udzielane świadczenia i określi zasady dotyczące ich udzielania. Dokładnie określi również 
okoliczności, w których świadczenia mogą ulec zmianie w przyszłości, oraz czy takie zmiany wymagają zatwierdzenia nowej 
Umowy na poziomie stanowym, czy jedynie poprawki do niniejszej Umowy. 
 
Prawo stanu Nowy Jork stanowi, że wniosek o dotację adopcyjną może zostać zaakceptowany zanim dziecko zostanie 
zakwalifikowane do adopcji, jednak ostateczne zatwierdzenie wniosku nie może nastąpić przed całkowitym zakwalifikowaniem 
się dziecka do adopcji.  
 
Po uzupełnieniu i podpisaniu niniejszej Umowy przez rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych) i właściwy wydział ds. usług społecznych 
oraz po ostatecznym jej zatwierdzeniu przez Urząd ds. Usług dla Dzieci i Rodzin (Office of Children and Family Services, OCFS) 
lub przez wydział ds. usług społecznych, jeśli OCFS upoważnił taki wydział do ostatecznego zatwierdzenia Umowy, stanowi ona 
kontrakt pomiędzy rodzicem(-ami) adopcyjnym(-i) a wydziałem ds. usług społecznych lub OCFS, podległy prawu stanu 
Nowy Jork oraz przepisom OCFS. Rodzic(-e) adopcyjny(-i) otrzymają kopię ostatecznej, podpisanej Umowy. Rodzic(-e) 
adopcyjny(-i) powinni zachować kopię Umowy wraz z Podsumowaniem dot. nowojorskich programów dotacji 
adopcyjnej i jednorazowych kosztów adopcji. 

Część III 
Warunek odnośnie rodzaju dotacji 

Dziecko kwalifikuje się do dotacji na podstawie wybranej kategorii. 

A  Dziecko z niepełnosprawnością (prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi): 

Dziecko, które posiada szczególny stan fizyczny, umysłowy lub emocjonalny lub niepełnosprawność o takim nasileniu lub 
rodzaju, który w opinii OCFS stanowiłby znaczącą przeszkodę w adopcji dziecka. Takie warunki uprawniają dziecko do 
dodatku adopcyjnego. Do warunków tych należą m.in.: 

1.   Schorzenie medyczne lub dentystyczne, które wymaga wielokrotnej lub częstej hospitalizacji, zabiegów lub badań 
kontrolnych;  

LUB 

2.   Upośledzenie fizyczne spowodowane fizycznym defektem lub deformacją, wrodzone lub będące następstwem 
wypadku, urazu lub choroby, które czyni lub po którym można się spodziewać, że uczyni dziecko całkowicie lub 
częściowo niezdatne do nauki lub do wykonywania odpłatnie zawodu, zgodnie z opisem w paragrafach 1002 i 4001 
Prawa oświatowego (Education Law), lub które czyni lub po którym można się spodziewać, że uczyni dziecko 
niepełnosprawnym, zgodnie z opisem w paragrafie 2581 ustawy o zdrowiu publicznym (Public Health Law);  

LUB 

3.   Znaczne oszpecenie, takie jak utrata lub deformacja rysów twarzy, tułowia lub kończyn;  

LUB 

4.   Zdiagnozowany problem z osobowością lub zachowaniem, zaburzenie psychiczne, poważna niezdolność intelektualna 
lub uszkodzenie mózgu, które znacznie wpływa na zdolność dziecka do nawiązywania relacji z rówieśnikami i osobami 
będącymi dla niego(niej) autorytetem, w tym opóźnienie umysłowe lub niepełnosprawność rozwojowa. 

Diagnoza dziecka:       

 

 

Uwaga: Zgodnie z wymogami OCFS, należy przedłożyć dokumentację powyżej stwierdzonej diagnozy. 
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Część III - (c.d.) 

Warunek odnośnie rodzaju dotacji 

B   Trudne do umieszczenia: Dziecko bez niepełnosprawności (prosimy zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi):

1.   będące jednym z dwojga rodzeństwa (w tym rodzeństwa przyrodniego) kwalifikowalnego do adopcji, przy czym 
uważa się za konieczne umieszczenia rodzeństwa razem na podstawie 18NYCRR 421.2(e) oraz 421.18(d);  

ORAZ 

a.  co najmniej jedno z dzieci jest w wieku 5 lat lub starsze; 

LUB 

b.  co najmniej jedno z dzieci należy do grupy mniejszościowej znacząco nadmiernie reprezentowanej w opiece 
zastępczej stanu Nowy Jork w odniesieniu do odsetka tej grupy z ogółu populacji stanu;  

LUB 

c.  co najmniej jedno z dzieci jest w innym wypadku kwalifikowalne do dodatku; 

LUB 

2.   będące rodzeństwem lub rodzeństwem przyrodnim dziecka już zaadoptowanego przez rodzinę, przy czym uważa 
się za konieczne, aby dzieci te umieścić razem z uwagi na 18NYCRR 421.2(e) i 421.18(d); 

ORAZ 

a.  dziecko, które ma być adoptowane, ma pięć lat lub więcej; 

LUB 

b.  dziecko jest członkiem grupy mniejszościowej, która jest znacznie nadreprezentowana w opiece zastępczej 
stanu Nowy Jork w odniesieniu do odsetka tej grupy z ogółu populacji stanu; 

LUB 

c.  już adoptowane rodzeństwo lub rodzeństwo przyrodnie kwalifikuje się do dodatku lub kwalifikowałoby się 
do dodatku o dotację jeśli wniosek zostałby złożony w momencie adopcji lub wcześniej; 

LUB 

3.   będące jednym z trojga lub większej liczby rodzeństwa (w tym rodzeństwa przyrodniego) kwalifikowalnego do 
adopcji, przy czym uważa się za konieczne umieszczenia rodzeństwa razem na podstawie 18NYCRR 421.2(e) 
oraz 421.18(d); 

LUB 

4.  będące w wieku ośmiu lat lub starsze i należące do grupy mniejszościowej znacząco nadmiernie reprezentowanej 
w opiece zastępczej stanu Nowy Jork w odniesieniu do odsetka tej grupy z ogółu populacji stanu; 

LUB 

5.  będące w wieku 10 lat lub starsze; 

LUB 

6.  które jest trudne do umieszczenia z rodzicem(-ami) innym(-i) niż jego(jej) obecny(-i) rodzice(-) zastępczy, jako że 
przebywa pod opieką tego(tych) samego(-ych) rodzica(-ów) zastępczego(-ych) przez 12 miesięcy lub dłużej przed 
podpisaniem umowy o umieszczenie w rodzinie adopcyjnej przez takiego(-ch) rodzica(-ów) zastępczego(-ych) 
i bardzo przywiązało się do swojego/ich rodzica(-ów) zastępczego(-ych), natomiast oddzielenie od nich w sposób 
negatywny wpłynęłoby na rozwój dziecka;  

LUB 

7.  które nie zostało adoptowane w ciągu sześciu miesięcy od daty ustania poprzedniej adopcji i gdy dziecko 
powróciło pod opiekę urzędnika usług społecznych lub upoważnionej agencji wolontariackiej; [Wyłącznie dotacje 
stanowe] 

LUB 

8.   które nie zostało adoptowane w ciągu sześciu miesięcy od daty powierzenia jego opieki i kurateli urzędnikowi 
usług socjalnych lub upoważnionej agencji wolontariackiej. [Wyłącznie dotacje stanowe] 
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Część IV 
Uprawnienia do federalnej pomocy adopcyjnej 

Uprawnienia dziecka do pomocy adopcyjnej finansowanej ze środków federalnych (znanej w Nowym Jorku jako subsydium 
adopcyjne) zostały określone w momencie rozpoczęcia opieki nad dzieckiem i zostało ono uznane za dziecko o specjalnych 
potrzebach przed sfinalizowaniem adopcji.  

 Dziecko kwalifikuje się do federalnej pomocy adopcyjnej na mocy Tytułu IV-E Ustawy o ubezpieczeniach społecznych 
(Social Security Act).  

 Dziecko nie kwalifikuje się do federalnej pomocy adopcyjnej na mocy Tytułu IV-E Ustawy o ubezpieczeniach społecznych.  

Część V 
Pomoc medyczna / Dodatek medyczny 

Pomoc medyczna jest dostępna dla dziecka kwalifikowalnego na mocy Tytułu IV-E. Ponadto, dziecko spełniające kryteria 
Skonsolidowanej ustawy budżetowej z 1985 r. (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA), Pomocy rodzinom 
z dziećmi na utrzymaniu (Aid to Families with Dependent Children, AFDC), Zapomogi uzupełniającej (Supplemental Security 
Income, SSI) lub opieki zastępczej nad niemowlęciem nieletniego rodzica kwalifikuje się do otrzymania Opieki medycznej 
(Medical Assistance, MA). Pomoc medyczna zapewnia pokrycie kosztów uprawnionej opieki medycznej, usług lub zaopatrzenia 
uzyskanych od dostawcy uczestniczącego w programie Pomocy medycznej. Nie przysługuje opłata za usługi, które w inny 
sposób są objęte ubezpieczeniem lub innymi płatnościami osób trzecich. 
 Uwaga: W przypadku dziecka kwalifikującego się na mocy Tytułu IV-E, przeprowadzka do innego stanu po adopcji 
będzie się wiązała z przeniesieniem odpowiedzialności za Pomoc medyczną udzielną dziecku na stan nowego miejsca 
zamieszkania. W przypadku dziecka kwalifikującego się do Pomocy Medycznej poprzez MA/COBRA, jeśli po adopcji 
przeprowadzi się do innego stanu, dalsze świadczenia MA/COBRA będą zależały od polityki stanu nowego miejsca 
zamieszkania. Niemniej, okręg odpowiedzialny za umowę o dotację będzie w dalszym ciągu odpowiedzialny 
za świadczenie Pomocy medycznej, jeśli dziecko nie może uzyskać MA/COBRA w innym stanie lub gdy dziecko w inny 
sposób nie kwalifikuje się do dodatku medycznego stanu Nowy Jork. 
Dodatek medyczny to niefederalny program fundowany przez Stan i przysługujący dziecku, które nie kwalifikuje się do Pomocy 
medycznej, w tym MA/COBRA, i które jest niepełnosprawne lub które trudno jest umieścić w rodzinie adopcyjnej i gdy rodzic 
adopcyjny jest w wieku 62 lat lub starszy lub podlega obowiązkowej emeryturze z obecnego miejsca zatrudnienia w ciągu pięciu 
lat od momentu adopcji. Dodatek medyczny ogranicza się do kosztów opieki medycznej, usług i zaopatrzenia pokrywanego 
przez pogram Pomocy medycznej, w przypadku których nie przysługuje zwrot kosztów z ubezpieczeń innych firm, Pomocy 
medycznej lub z jakiegokolwiek innego źródła. Dostawcy nie muszą być uczestnikami programu Pomocy medycznej. Niemniej, 
wypłata ogranicza się do sum nie przekraczających tych określonych w programie Pomocy medycznej. 
Uwaga: Do czasu sfinalizowania adopcji, wydatki medyczne na adoptowane dziecko będą w dalszym ciągu pokrywane 
przez opiekę zastępczą.  
 

Dla celów tej adopcji, podstawą opieki medycznej, w tym MA/COBRA i/lub Dodatku medycznego, są wybrane niżej elementy: 
 Dziecko jest niepełnosprawne i kwalifikuje się na mocy Tytułu IV-E i będzie otrzymywało Opiekę medyczną aż do 
18 roku życia; lub aż do 21 roku życia jeśli stan niepełnosprawności uzasadnia kontynuację otrzymywania pomocy. Jeśli 
kwalifikowalność na mocy Tytułu IV-E ustaje w wieku 18 lat, dziecko zostanie objęte świadczeniem MA/COBRA do wieku 
21 lat, lub jeśli nie kwalifikuje się do MA/COBRA, Dodatkiem medycznym Stanu Nowy Jork od wieku 18 do 21 lat, 
pod warunkiem, że rodzic(-e) adopcyjny(-i) pozostaną prawnie odpowiedzialni za wsparcie dziecka lub będą w jakikolwiek 
sposób wspierać dziecko. 

 Dziecko jest niepełnosprawne, ale nie kwalifikuje się na mocy Tytułu IV-E i będzie objęte opieką medyczną MA/COBRA 
od dnia zatwierdzenia przez urzędnika OCFS aż do wieku 21 lat, pod warunkiem, że rodzic(-e) adopcyjny(-i) pozostaną 
prawnie odpowiedzialni za wsparcie dziecka lub będą w jakikolwiek sposób wspierać dziecko.  

 Dziecko jest niepełnosprawne, ale nie kwalifikuje się na mocy Tytułu IV-E ani w żaden inny sposób nie kwalifikuje się 
do Opieki medycznej, w tym MA/COBRA, zostanie objęte Dodatkiem medycznym Stanu Nowy Jork do ukończenia 21 roku 
życia, pod warunkiem, że rodzic(-e) adopcyjny(-i) pozostaną prawnie odpowiedzialni za wsparcie dziecka lub będą 
w jakikolwiek sposób wspierać dziecko. 

 Dziecko trudno jest umieścić w rodzinie adopcyjnej i kwalifikuje się na mocy Tytułu IV-E i będzie otrzymywało Opiekę 
medyczną aż do 18 roku życia. Następnie, dziecko zostanie objęte MA/COBRA od 18 do 21 roku życia. Jeśli dziecko jest 
adoptowane przez osobę, która w ciągu pięciu lat przejdzie na obowiązkową emeryturę lub w wieku 62 lat lub starszą, a 
w wieku 18 lat nie kwalifikuje się do Pomocy medycznej, w tym MA/COBRA, dziecko zostanie objęte Dodatkiem medycznym 
stanu Nowy Jork od 18 do 21 roku życia, pod warunkiem, że rodzic(-e) adopcyjny(-i) pozostaną prawnie odpowiedzialni 
za wsparcie dziecka i będą w jakikolwiek sposób wspierać dziecko. 

 Dziecko trudno jest umieścić w rodzinie adopcyjnej, ale nie kwalifikuje się na mocy Tytułu IV-E i będzie objęte 
MA/COBRA aż do 21 roku życia, pod warunkiem, że rodzic(-e) adopcyjny(-i) pozostaną prawnie odpowiedzialni za wsparcie 
dziecka lub będą w jakikolwiek sposób wspierać dziecko. 

 Dziecko trudno jest umieścić w rodzinie adopcyjnej, ale nie kwalifikuje się na mocy Tytułu IV-E i nie kwalifikuje się 
do Pomocy medycznej, w tym MA/COBRA, i jest adoptowane przez osobę, która w ciągu pięciu lat przejdzie na obowiązkową 
emeryturę lub w wieku 62 lat lub starszą, dziecko zostanie objęte Dodatkiem medycznym Stanu Nowy Jork do ukończenia 
21 roku życia, pod warunkiem, że rodzic(-e) adopcyjny(-i) pozostaną prawnie odpowiedzialni za wsparcie dziecka lub będą 
w jakikolwiek sposób wspierać dziecko. 

 Dziecko nie kwalifikuje się ani do Pomocy medycznej ani do Dodatku medycznego.
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Część VI 

Obliczenie dotacji na utrzymanie 
Aktualna stawka opieki/wniosek o dotację 

Obecna stawka opieki zastępczej:        Podstawowa       Specjalna      Wyjątkowa 
Wnioskowana stawka opieki na dofinansowanie adopcji:        Podstawowa        Specjalna     Wyjątkowa 

Zgoda osoby nieletniej:  TAK      NIE 

Data rozpoczęcia udzielania  Data legalnej adopcji       
(DATA) 

  Data zatwierdzenia dotacji przez urzędnika okręgowego lub stanowego        
(DATA)

  Inne (Podać datę i wyjaśnienie)       
(DATA) 

      
 

WYJAŚNIENIE 

CZĘŚĆ A - Dochód rodzica(-ów) nie wzięte pod uwagę przy obliczaniu dotacji 
Comiesięczne wypłaty na opiekę nad adoptowanym dzieckiem (dodatek alimentacyjny) będą dokonywane, jeśli dziecko się 
do nich kwalifikuje, bez względu na dochód rodziny zastępczej.  

Całkowita dzienna 
stawka:  

      

Uwaga: Całkowita stawka dzienna obejmuje dzienną stawkę opieki zastępczej, dzienną stawkę za ubranie, dodatek na 
pieluchy (jeśli dotyczy) oraz dzienną stawkę za dziecko nieletniego rodzica (jeśli dotyczy). 

CZĘŚĆ B - Dochód rodzica(-ów) uwzględniony przy obliczaniu dotacji 
Comiesięczne wypłaty będą obliczane po części w oparciu o stawkę dzienną i będą się zatem nieco zmieniały z miesiąca na 
miesiąc, w zależności od liczby dni w miesiącu. 

A. Dochód roczny rodzica(-ów) USD        

B. Wielkość rodziny z uwzględnieniem dziecka do 
adopcji: 

      

C. Dochód, przy którym wymagana jest 100% dotacja        USD 
D. Stosunek Dochodu rodziny do Dochodu, przy którym wymagana jest 100% dotacja:       
E. Procent stawki na wyżywienie do zapłaty:       
F. Całkowita dzienna stawka       USD 
G. Dochód roczny rodzica(-ów)       USD 

Uwaga: Całkowita dzienna stawka obejmuje: Dzienną stawkę za wyżywienie, Dzienną stawkę za odzież, Dodatek na 
pieluchy (jeśli dotyczy) oraz Dzienną stawkę za dziecko nieletniego rodzica (jeśli dotyczy). 

Uwaga: Rodzic(-e) adopcyjny(-i) muszą przedstawić okręgowym usługom społecznym lub OCFS potwierdzenie dochodu 
zawierające odcinki płacowe lub najbardziej aktualne W-2 lub oświadczenie pracodawcy o wynagrodzeniu lub, 
w przypadku dochodu innego niż wynagrodzenie za pracę, kopię ostatniego federalnego zeznania podatkowego. 
Numer ubezpieczenia społecznego rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych) powinien znaleźć się wśród dostarczanych 
informacji, niemniej podanie numeru ubezpieczenia społecznego jest dobrowolne, a wniosek o zatwierdzenie 
dotacji adopcyjnej nie zostanie odrzucony w przypadku niepodania numeru ubezpieczenia społecznego. 

Część VII 
Dostosowanie wypłat za utrzymanie 

Wypłaty za utrzymanie wzrosną zawsze, gdy         Okręg 
zwiększa stawkę za pokój i opiekę zastępczą i/lub dodatek za wymianę odzieży. W niektórych sytuacjach może nastąpić 
obniżenie wypłaty, gdy dziecko przestaje się kwalifikować do dodatku na pieluchy. 

Uwaga: Ani niniejsza Umowa ani kwota wypłaty za utrzymanie nie będą podlegać corocznemu przeglądowi. Zgodnie 
z przepisami OCFS, rodzice(-) adopcyjny(-i) może(mogą) wnieść o zmianę kwoty wypłacanej na mocy niniejszej 
Umowy. Do wniosku o zwiększenie wypłacanej kwoty należy dołączyć poprawkę do Umowy wraz z 
dokumentacją dotyczącą niepełnosprawności dziecka. 
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Część VIII 
Jednorazowe koszty adopcji 

Dokumentacja wszelkich deklarowanych jednorazowych kosztów adopcji musi zostać złożona przez rodzica(-ów) 
adopcyjnego(-ych) przed wypłatą i w ciągu dwóch lat od ostatecznej decyzji adopcyjnej. 

 Dziecko kwalifikuje się do federalnej pomocy adopcyjnej na mocy Tytułu IV-E (zob. Część IV niniejszej Umowy); 
LUB 

 Dziecko nie kwalifikuje się do federalnej pomocy adopcyjnej na mocy Tytułu IV-E, ale jest dzieckiem o szczególnych 
potrzebach zgodnie z definicją 18 NYCRR 421.24(a)(2)(i-iv) lub 421.24(a)(3)(iii)(a-f); oraz władze stanowe stwierdziły, 
że dziecko nie może powrócić do domu swojego(swoich) rodzica(-ów); oraz podjęto rozsądne, lecz nieskuteczne działania 
zmierzające do umieszczenia dziecka w odpowiedniej rodzinie adopcyjnej bez wsparcia adopcyjnego, z wyjątkiem 
przypadków, w których takie działania nie byłyby w najlepszym interesie dziecka. 

ORAZ 
 Rodzice(-) adopcyjny(-i) wyrażają chęć ubiegania się o jednorazowe koszty adopcji; 

LUB 
 Rodzice(-) adopcyjny(-i) nie wyrażają chęci ubiegania się o jednorazowe koszty adopcji. 

LUB 
 Dziecko nie kwalifikuje się do jednorazowych kosztów adopcji [Wyłącznie dotacje stanowe].  

Jednorazowe koszty adopcji obejmują rozsądne i konieczne wydatki bezpośrednio związane z adopcją dziecka, 
które nie podlegają zwrotowi z innych źródeł. Jednorazowe koszty adopcji obejmują opłaty adopcyjne, koszty sądowe, 
koszty obsługi prawnej i inne wydatki bezpośrednio związane z prawną adopcją dziecka ze szczególnymi potrzebami 
i które nie łamią prawa federalnego lub stanowego. Wypłata za jednorazowe koszty adopcji może nie przysługiwać za 
okres po sfinalizowaniu adopcji.  

Część IX 
Podpis rodziców adopcyjnych 

Rodzice(-) adopcyjny(-i) są odpowiedzialni za poinformowanie okręgowych usług społecznych lub OCFS, gdy nie są już dłużej 
prawnie odpowiedzialni za wsparcie dziecka lub już dłużej nie wspierają dziecka.  

Ja/My, rodzice(-) adopcyjny(-i), otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z „Podsumowaniem dot. programów dotacji adopcyjnej 
i jednorazowych kosztów adopcji w Stanie Nowy Jork”.  
Ja/My, rodzice(-) adopcyjny(-i), mieliśmy możliwość przeanalizowania pełnej Umowy i omówienia jej z moim/naszym 
prawnikiem, zapoznaliśmy się niniejszą Umową w pełni i rozumiemy jej treść.  

    /    /      
PODPIS RODZICA ADOPCYJNEGO DATA (MIESIĄC/DZIEŃ/ROK) 

    /    /      
PODPIS RODZICA ADOPCYJNEGO DATA (MIESIĄC/DZIEŃ/ROK) 

Część X 
Podpis okręgowego ośrodka pomocy społecznej 

 ZATWIERDZONO   ODRZUCONY 
Poziom stawki zatwierdzony przez okręgowy ośrodek pomocy społecznej:        Podstawowa       Specjalna     

       
PODPIS URZĘDNIKA USŁUG SPOŁECZNYCH DATA (MIESIĄC/DZIEŃ/ROK) 

(DATA MUSI BYĆ TAKA SAMA LUB PÓŹNIEJSZA 
NIŻ PODPIS RODZICA(-ÓW) 

ADOPCYJNEGO(-YCH) 

Część XI 
Podpis upoważnionej agencji wolontariackiej 

 ZATWIERDZONO   ODRZUCONY 
Wysokość stawki zatwierdzona przez upoważnioną agencję społeczną:        Podstawowa        Specjalna     Wyjątkowa 

       
PODPIS URZĘDNIKA UPOWAŻNIONEJ AGENCJI WOLONTARIACKIEJ DATA (MIESIĄC/DZIEŃ/ROK) 

Część XII 
Podpis Urzędu adopcyjnego stanu Nowy Jork (New York State Adoption Services, NYSAS) 

 ZATWIERDZONO   ODRZUCONO 
Wysokość stawki zatwierdzona przez NYSAS:        Podstawowa        Specjalna     Wyjątkowa 

       
PODPIS URZĘDNIKA NYSAS DATA (MIESIĄC/DZIEŃ/ROK) 
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ZAŁĄCZNIK A 
PODSUMOWANIE DOT. NOWOJORSKICH PROGRAMÓW DOTACJI ADOPCYJNEJ I JEDNORAZOWYCH  

KOSZTÓW ADOPCJI 

Poniżej przedstawiono podsumowanie nowojorskich programów dotacji adopcyjnej i jednorazowych kosztów adopcji. Jeśli mają 
Państwo dodatkowe pytania odnośnie dotacji adopcyjnej lub jednorazowych kosztów adopcji, prosimy o konsultację z państwa 
opiekunem społecznym lub o bezpłatny telefon do Usług Adopcyjnych Stanu Nowy Jork (New York State Adoption 
Services, NYSAS) pod numer 1-800-345-5437. W razie pytań dotyczących Pomocy medycznej prosimy o kontakt z lokalnymi 
okręgowymi usługami społecznymi. 
1. Stanowe podstawy prawne dla Dotacji adopcyjnych i Programów jednorazowych kosztów adopcji dla kwalifikujących się do 
nich dzieci można znaleźć w paragrafach 450-458 Ustawy o usługach społecznych (Social Services Law, SSL) i w przepisach 
OCFS, 18 NYCRR 421.24. Stosowna federalna podstawa prawny to Tytuł IV-E Ustawy o ubezpieczeniach społecznych 
(Social Security Act) (paragrafy 470-479). 
Zgodnie z niniejszą Umową, wypłaty dodatku alimentacyjnego pozostaną w mocy aż do 21. urodzin dziecka, pod warunkiem, 
że rodzice(-) adopcyjny(-i) pozostaną prawnie odpowiedzialni za wsparcie dziecka i będą w jakikolwiek sposób wspierać 
dziecko. Rodzice(-) adopcyjny(-i) co roku otrzymają powiadomienie o obowiązku wspierania adoptowanego dziecka i o 
zawiadomieniu okręgowych usług społecznych, jeśli rodzice(-) adopcyjny(-i) nie udzielają już żadnego wsparcia lub nie są już 
prawnie odpowiedzialni za wspieranie dziecka. Coroczne powiadomienie obejmie wymaganie dostarczenia przez rodzica(-ów) 
adopcyjnego(-ych) zaświadczenia o stanie edukacji adoptowanego dziecka w wieku szkolnym. Rodzice(-) adopcyjny(-i) 
powinien(-ni) wypełnić, podpisać i odesłać formularz, zgodnie z instrukcją na formularzu. Wypłacanie dotacji adopcyjnej musi 
ustać, gdy rodzice(-) adopcyjny(-i) nie są już dłużej odpowiedzialni za wspieranie dziecka lub gdy dziecko nie otrzymuje 
już dłużej żadnego wsparcia od rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych). 
2. Jeśli Umowa została zatwierdzona przez OCFS dla celów objęcia Dodatkiem alimentacyjnym i Pomocą medyczną, od 
rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych) może się wymagać dostarczenia dokumentacji o psychicznym lub fizycznym upośledzeniu 
dziecka, gdy skończy ono osiemnaście (18) lat, lub w celu spełnienia wymagań federalnych i/lub dalszego kwalifikowania się 
do Pomocy medycznej. 
3. Dotacja alimentacyjna zasadniczo nie rozpocznie się, dopóki proces adopcyjny nie zostanie sfinalizowany dla dziecka 
znajdującego się pod opieką urzędnika opieki społecznej. W przypadku dziecka będącego pod opieką i kuratelą upoważnionej 
agencji wolontariackiej, dotacja alimentacyjna rozpocznie się w momencie ostatecznego zatwierdzenia niniejszej Umowy, jeśli 
ukończono badanie zatwierdzonego domu, podpisana została Umowa o umieszczenie w rodzinie adopcyjnej, a dziecko zostało 
umieszczone w domu rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych). Rodziny adoptujące kwalifikujące się dzieci otrzymują miesięczne 
świadczenie niezależnie od dochodu rodziny. Kwota takiej dotacji jest obliczona w Części VI niniejszej Umowy i jej podstawą 
jest stawka za wyżywienie dziecka. Może na nią wpłynąć również dochód i wielkość rodziny. W przypadku występowania 
takiego czynnika, Część VI pokaże obliczenia. Stosowaną stawką za wyżywienie będzie: 

(i.) w przypadku dziecka będącego pod opieką i kuratelą urzędnika usług społecznych i umieszczanego w rodzinie adopcyjnej, stawka 
za wyżywienie okręgowych usług społecznych umieszczających dziecko w rodzinie adopcyjnej lub usług społecznych okręgu miejsca 
zamieszkania rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych), wedle uznania umieszczających okręgowych usług adopcyjnych; lub 

(ii.) w przypadku dziecka będącego pod opieką i kuratelą urzędnika usług społecznych i adoptowanego przez rodzica(-ów) mieszkających 
poza Stanem, stawka za wyżywienie obowiązująca w okręgu usług społecznych pod którego opieką i kuratelą dziecko się znajduje; lub 

(iii.) w przypadku dziecka będącego pod opieką i kuratelą upoważnionej agencji wolontariackiej i umieszczanego w rodzinie adopcyjnej, gdzie 
rodzice(-) adopcyjny(-i) mieszkają w tym samym okręgu usług społecznych, stawka za wyżywienie obowiązująca w tym okręgu; lub 

(iv.) w przypadku dziecka będącego pod opieką i kuratelą upoważnionej agencji wolontariackiej i umieszczanego w rodzinie adopcyjnej, gdzie 
rodzice(-) adopcyjny(-i) mieszkają w innym okręgu usług społecznych, stawka za wyżywienie obowiązująca w tym innym okręgu; lub  

(v.) w przypadku dziecka będącego pod opieką i kuratelą upoważnionej agencji wolontariackiej i adoptowanego przez rodzica(-ów) 
mieszkających poza Stanem, stawka za wyżywienie obowiązująca w okręgu usług społecznych, w którym upoważniona agencja 
wolontariacka ma swoją główną siedzibę lub działalność. 

(vi.) w przypadku dziecka spełniającego normy kwalifikujące je do wsparcia adopcyjnego na mocy Tytułu IV-E i które jest umieszczane 
w rodzinie adopcyjnej przez prywatną agencję adopcyjną spoza stanu, podczas gdy rodzice(-) adopcyjny(-i) mieszkają w Nowym Jorku, 
stawka za wyżywienie obowiązująca w okręgu usług społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica(-ów) 
adopcyjnego(-ych). 

Okręg usług społecznych będący okręgiem właściwym dla wykonania Umowy pozostanie odpowiedzialnym okręgiem usług 
społecznych, bez względu na to, gdzie przeprowadzi się rodzina w przyszłości. Niniejsza Umowa pozostanie w mocy bez 
względu na Stan, w którym w danym momencie mieszkaj(-ą) rodzice(-) adopcyjny(-i). 
4. Jeśli Umowa zapewnia świadczenia medyczne: 

(i.) Świadczenia Pomocy medycznej będą pokrywały jedynie koszty takiej opieki, usług i zaopatrzenia, które mogą zostać zatwierdzone 
przez stanowy program Pomocy medycznej. 

(ii.) Wypłaty Dodatku medycznego będą wypłacane jedynie za koszt opieki, usług i zaopatrzenia, za które dziecko lub rodzice(-) 
adopcyjny(-i) nie otrzymają wypłaty lub zwrotu kosztów z tytułu ubezpieczenia, Pomocy medycznej lub innych źródeł. 

(iii.) Wypłaty Dodatku medycznego mogą nie być ograniczone do konkretnego stanu, w oparciu o który dziecko zostało określone jako 
dziecko z niepełnosprawnością, ale muszą być dokonywane za wszelką opiekę, usługi i zaopatrzenie wypłacalne w ramach stanowego 
programu Pomocy medycznej. Kwota takich wypłat nie przekroczy planów płatności za taką opiekę, usługi i zaopatrzenie dostępne 
w ramach stanowego programu Pomocy medycznej. 

(iv.) Umowa dotycząca wypłat Dodatku medycznego nie będzie podlegać przeglądowi ani zmianom, z wyjątkiem, gdy urzędnik usług 
społecznych zażąda, wedle swojego uznania, corocznych i/lub doraźnych w momencie składania wszelkich deklaracji, informacji 
o ubezpieczeniu medycznym lub innych świadczeniach od rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych) celem stwierdzenia zgodności 
z paragrafem (ii) niniejszej części. 
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ZAŁĄCZNIK A - (c.d.) 

5. Rodzice(-) adopcyjny(-i) muszą poinformować okręgowe usługi społeczne o wszelkich zmianach miejsca zamieszkania lub 
statusie zależności dziecka, w tym o okolicznościach, przez które przestaliby się kwalifikować do takiej pomocy oraz o wszelkich 
okolicznościach, przez które kwalifikowaliby się do wypłat zapomóg w innych kwotach. 
Jeśli Państwa adoptowane dziecko wymaga ponownego przeniesienia do opieki zastępczej, może się od Państwa 
wymagać finansowego wsparcia celem zrekompensowania przynajmniej części kosztów opieki.  
6. Po śmierci osoby(osób), które adoptowały dziecko, która nastąpiła przed 18. urodzinami dziecka, wypłaty dokonywane 
zgodnie z niniejszą Umową muszą być dokonywane na rzecz wskazanego przez sąd prawnego opiekuna dziecka aż do 
21. urodzin dziecka, pod warunkiem, że w momencie śmierci, rodzice(-) adopcyjny(-i) dziecka byli prawnie odpowiedzialni 
za wspieranie dziecka lub w jakikolwiek sposób wspierali dziecko. W przypadku gdy w momencie wydania przez sąd pisma 
przyznającego opiekę na dzieckiem, opiekunem dziecka poniżej 18. roku życia był jego prawny opiekun, płatności muszą być 
dokonywane z mocą wsteczną od chwili śmierci rodzica(-ów). Po śmierci rodzica(-ów), którzy adoptowali dziecko, która 
nastąpiła po 18. urodzinach dziecka, wypłaty dokonywane zgodnie z niniejszą Umową muszą być dokonywane na rzecz 
wskazanego przez sąd prawnego opiekuna dziecka, adoptowanego dziecka lub odbiorcy-przedstawiciela, zgodnie 
z przepisami paragrafu 453 Ustawy o usługach społecznych (Social Services Law), aż do 21. urodzin dziecka, pod warunkiem, 
że w momencie śmierci rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych) dziecka, rodzice(-) ten/ci byli prawnie odpowiedzialni za wspieranie 
dziecka i w jakikolwiek sposób wspierali dziecko. Takie płatności muszą być dokonywane począwszy od daty śmierci 
rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych). 
7. Jakakolwiek osoba poszkodowana w wyniku decyzji urzędnika okręgowych usług społecznych lub OCFS Stanu Nowy Jork 
o niedokonywaniu wypłat zgodnie z niniejszą Umową lub w wyniku decyzji o dokonywaniu takich wypłat w niewłaściwej lub 
nieadekwatnej kwocie, lub przez nieodwołanie się przez takiego urzędnika do wniosku w ciągu trzydziestu (30) dni od daty 
jego złożenia, może odwołać się do OCFS Stanu Nowy Jork i żądać bezstronnego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 
Żądanie bezstronnego postępowania wyjaśniającego musi zostać wystosowane w ciągu sześćdziesięciu (60) dni 
po otrzymaniu powiadomienia o decyzji agencji. Jedyne sprawy, które można poruszać podczas bezstronnego postępowania 
wyjaśniającego, to: 

(i.) czy urzędnik okręgowych usług społecznych lub OCFS Stanu Nowy Jork nieprawidłowo odrzucił wniosek o dotację, w tym nie wydał 
decyzji co do wniosku w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jego złożenia; lub 

(ii.) czy urzędnik okręgowych usług społecznych lub OCFS Stanu Nowy Jork nieprawidłowo zaprzestał płatności dokonywanych zgodnie 
z niniejszą Umową; lub 

(iii.) czy urzędnik okręgowych usług społecznych lub OCFS Stanu Nowy Jork określił kwotę płatności w sposób sprzeczny z przepisami 
prawa lub rozporządzeniami. 

8. Rodzice(-) adopcyjny(-i) mogą zażądać bezstronnego postępowania wyjaśniającego poprzez wystosowanie pisma do OCFS 
Stanu Nowy Jork, Fair Hearings Unit, 52 Washington Street, Rensselaer, NY 12144-2796. Dodatkowe prawa odnośnie 
bezstronnego postępowania wyjaśniającego, do którego uprawnieni są rodzice adopcyjni, są przedstawione w Paragrafie 455 
SSL i 18 NYCRR 421.24(g) oraz 18 NYCRR Część 358. 
9. Dodatek alimentacyjny będzie odzwierciedlał roczne wzrosty stawki opieki zastępczej za wyżywienie oraz dodatek 
na wymianę odzieży. 
10. Wypłata jednorazowych kosztów adopcji. Aby dziecko kwalifikowało się do programu jednorazowych kosztów adopcji, musi 
być dzieckiem o szczególnych potrzebach. Dziecko o szczególnych potrzebach definiuje się jako dziecko, które: 

(a) władze stanowe określiły jako niemogące wrócić lub które nie wróci do domu swojego/(-ich) rodzica(-ów); i 
(b) jest albo niepełnosprawne zgodnie z definicją 18 NYCRR 421.24(a)(2) lub trudno je umieścić w rodzinie zastępczej zgodnie 

z definicją 18 NYCRR 421.24(a) (3)(iii); i 
(c) podjęto rozsądne, lecz nieskuteczne działania zmierzające do umieszczenia dziecka w odpowiedniej rodzinie zastępczej bez 

dotacji adopcyjnej, z wyjątkiem przypadków, w których takie działania nie byłyby w najlepszym interesie dziecka z uwagi na 
czynniki takie jak znaczne emocjonalne przywiązanie z potencjalnymi(-) rodzicem(-ami) adopcyjnymi(-) jako dziecko adopcyjne 
lub gdy dziecko mieszka z osobą spokrewnioną. 

Pokrycie jednorazowych kosztów adopcji zostanie wypłacone jednorazowo, w kwocie niemogącej przekroczyć maksymalnej 
wysokości ustalonej przez OCFS Stanu Nowy Jork. Pokrycie jednorazowych kosztów adopcji musi zostać wypłacone na 
podstawie pisemnej Umowy podpisanej (zatwierdzonej) przed sfinalizowaniem adopcji. 
Dokumentacja wszelkich deklarowanych przez rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych) jednorazowych kosztów adopcji musi zostać 
złożona przez rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych) do okręgowych usług społecznych przed ich wypłatą i w ciągu dwóch (2) lat od 
ostatecznej decyzji adopcyjnej. Pokrycie kosztów może zostać wypłacone rodzicowi(-om) adopcyjnemu/(-ym) lub prawnikowi 
na rzecz rodzica(-ów) adopcyjnego(-ych). 

Niniejsza Umowa pozostanie w mocy, jeśli rodzice(-) adopcyjny(-i) przeprowadzą się do innego Stanu. Rodzice(-) adopcyjny(-i) 
mieszkający poza Stanem Nowy Jork, którzy napotkali na problem związany z wypłatą dotacji i/lub jednorazowych kosztów 
adopcji na podstawie niniejszej Umowy, mogą ubiegać się o pomoc okręgowych usług społecznych wskazanych na stronie 1 
niniejszej Umowy. 
Rodzice(-) adopcyjny(-i), którzy napotkali na problem związany z usługami medycznymi świadczonymi zgodnie z niniejszą 
Umową, mogą ubiegać się o pomoc Departamentu Zdrowia (Department of Health) Stanu Nowy Jork lub okręgowych usług 
społecznych wskazanych na stronie 1 niniejszej Umowy. 
11. Dotacja adopcyjna po sfinalizowaniu adopcji. O dotację adopcyjną można wnioskować i można ją otrzymać po adopcji 
dziecka, jeśli osoba(-y) adoptujące dziecko dowiedzą się o fizycznym lub emocjonalnym schorzeniu lub niepełnosprawności 
dziecka dopiero po jego adopcji ORAZ gdy lekarz potwierdzi, że schorzenie lub niepełnosprawność występowała przed 
adopcją dziecka. 
UWAGA: Mogą przysługiwać federalne i stanowe ulgi podatkowe. Polecamy skonsultowanie się ze specjalistą 
od podatków lub z Urzędem Skarbowym (Internal Revenue Service, IRS) celem stwierdzenia kwalifikowalności oraz 
sprawdzenie wpływu, jaki na takie ulgi może mieć wypłata jednorazowych kosztów adopcji. 

TO JEST OSTATNIA STRONA UMOWY O DOTACJI ADOPCYJNEJ I JEDNORAZOWYCH KOSZTÓW ADOPCJI 
 


