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URZĄD DS. USŁUG DLA DZIECI I RODZIN 
STANU NOWY JORK 

GLOSARIUSZ DOTACJI ADOPCYJNYCH 

Umowa dotycząca dotacji adopcyjnej i jednorazowych kosztów adopcji (LDSS-4623A): Jest to umowa prawna 
dotycząca płatności między rodzicem adopcyjnym (rodzicami adopcyjnymi) a lokalnym wydziałem opieki społecznej lub 
Urzędem ds Usług dla Dzieci i Rodzin (Office of Children and Family Services, OCFS) Ta umowa prawna musi być 
sporządzona na zatwierdzonym formularzu i nie obowiązuje aż do daty określonej w formularzu. Na dokumencie muszą 
znajdować się wszystkie wymagane podpisy. Dla rodziców adopcyjnych bardzo istotne jest by zachować kopię 
ostatecznej zatwierdzonej umowy o dotację adopcyjną i jednorazowe koszty adopcji w bezpiecznym i łatwo 
dostępnym miejscu, aby można było z niej korzystać przez cały okres obowiązywania umowy. 

Proces adopcyjny: Dziecko zostało umieszczone w domu w celu adopcji, a agencja i przyszły rodzic adopcyjny lub 
rodzice adopcyjni dziecka podpisali umowę o przysposobienie adopcyjne (Adoptive Placement Agreement, APA). Fakty 
dotyczące umowy o APA zostały zarejestrowane zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej (Social Services 
Law).  

Zatwierdzona dotacja: Za zatwierdzoną uznaje się umowę o dotację adopcyjną i jednorazowe koszty adopcji podpisaną 
przez przyszłego lub adopcyjnego rodzica (rodziców), lokalny wydział opieki społecznej oraz urzędnika 
reprezentującego usługi adopcyjne stanu Nowy Jork (New York State Adoption Services, NYSAS). 

Zatwierdzeni rodzice adopcyjni: Osoba(osoby) zatwierdzona(zatwierdzone) przez lokalny wydział opieki społecznej, 
upoważnioną agencję wolontariatu lub sąd do adopcji dziecka. 

Audytowi podlegają: Wszelkie wydatki środków publicznych podlegają audytom lub przeglądom w celu ustalenia, czy 
wydatki zostały dokonane zgodnie ze statutami i przepisami regulującymi ich wykorzystanie. Przeprowadzane są 
również audyty w celu ustalenia, czy działania programu są zgodne ze statutami i przepisami. Zatwierdzenia dotacji 
adopcyjnych i operacje programowe mogą być kontrolowane przez urzędników lokalnych, okręgowych, stanowych 
i federalnych lub firmy wynajęte do przeprowadzenia tych przeglądów fiskalnych i programowych. Pozytywne wyniki 
audytu potwierdzają, że środki publiczne są wykorzystywane zgodnie z autoryzacją. Nieautoryzowane wydatki podlegają 
zwrotowi i ewentualnej dalszej karze.  

Dokumentacja: Przepisy i polityka wymagają, aby umowy o dofinansowanie adopcji dla osób niepełnosprawnych 
zawierały dokument od lekarza, psychologa, psychiatry lub „wykwalifikowanego specjalisty”, który zawiera diagnozę lub 
ocenę stanu fizycznego, psychicznego lub emocjonalnego dziecka albo jego niepełnosprawności, która stanowiłaby 
istotną przeszkodę w adopcja dziecka. 

Data wejścia w życie: Datą wejścia w życie jest data rozpoczęcia wypłaty zasiłku adopcyjnego. Dotacja alimentacyjna 
zasadniczo nie rozpocznie się, dopóki proces adopcyjny dziecka znajdującego się pod opieką urzędnika opieki 
społecznej nie zostanie sfinalizowany. 

Ostateczne zatwierdzenie: Umowa o dotację adopcyjną i jednorazowe koszty adopcji musi zostać przejrzana 
i podpisana przez urzędnika NYSAS lub urzędnika upoważnionego przez NYSAS w celu dokonania ostatniego kroku 
w procesie jej przeglądu. 

Stawki opieki zastępczej: Jest to kwota wypłacona rodzicowi zastępczemu (rodzicom zastępczym) lub przyszłemu 
rodzicowi adopcyjnemu (rodzicom adopcyjnym) na utrzymanie dziecka (dzieci) pod opieką kontrolą urzędnika opieki 
społecznej lub upoważnionej agencji wolontariackiej. Stawka rady ds. opieki zastępczej oparta jest na potrzebach dziecka 
i jest ustalana jako zwykła/normalna(podstawowa)/specjalna lub wyjątkowa, jak jest to określone w przepisach. 

Niepełnosprawne dziecko: Przez dziecko niepełnosprawne rozumie się dziecko, które posiada określony stan fizyczny, 
umysłowy lub emocjonalny albo niepełnosprawność o takim nasileniu lub rodzaju, która w ocenie urzędu stanowiłaby 
istotną przeszkodę w jego adopcji. 

Dziecko trudne do umieszczenia w rodzinie zastępczej: Dziecko inne niż dziecko niepełnosprawne, które nie zostało 
oddane do adopcji w ciągu sześciu miesięcy bycia dostępnym do adopcji lub poddane adopcji w ciągu sześciu miesięcy 
od przerwania adopcji. Dziecko może również kwalifikować się jako trudne do umieszczenia w rodzinie zastępczej, jeśli 
przebywało na stażu przez określony czas przed podpisaniem APA lub spełnia określone wymagania dotyczące wieku, 
grupy rodzeństwa lub inne wymagania. 

Opiekun prawny/kurator: Opiekun Prawny/kurator odnosi się do wyznaczonego przez sąd opiekuna lub opiekuna 
po śmierci rodzica adopcyjnego (rodziców adopcyjnych). Wniosek o zmianę odbiorcy płatności należy przesłać do 
NYSAS w celu sprawdzenia i zatwierdzenia przy użyciu formularza LDSS-4623C-2.  

Pomoc medyczna (Medical Assistance, MA) / Medicaid: Jest to ubezpieczenie medyczne dla dzieci, które kwalifikują 
się do Tytułu IV-E lub nie kwalifikują się do Tytułu IV-E, ale kwalifikują się na mocy przepisów federalnej ustawy 
o uzgodnieniu budżetu zbiorczego (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA) z 1985 r. przed 
sfinalizowaniem. 

Dotacja medyczna: Jest to zwrot kosztów leczenia dla adoptowanego dziecka (dzieci), które nie kwalifikuje się 
do Medicaid (patrz powyżej). Program ten wymaga, aby rodzice adopcyjni pokrywali koszty leczenia swojego dziecka 



i składali wnioski o zwrot kosztów do lokalnego wydziału opieki społecznej. Zwroty kosztów są dokonywane przez lokalne 
wydziały opieki społecznej i nie przekraczają harmonogramów płatności za taką opiekę, usługi i zaopatrzenie dostępne 
w ramach programu pomocy medycznej (MA) stanu Nowy Jork. Dotacja medyczna może zostać wykorzystana 
na pokrycie kwalifikujących się wydatków nieobjętych żadnym innym ubezpieczeniem posiadanym przez rodzica 
(rodziców adopcyjnych). 

Jednorazowe koszty adopcji: Jednorazowe koszty adopcji są rozsądnymi jednorazowymi wydatkami związanymi 
ze sfinalizowaniem adopcji dziecka o specjalnych potrzebach. Aby dzieci, spełniające odpowiednie kryteria, 
kwalifikowały się, przed sfinalizowaniem adopcji musi zostać zatwierdzona umowa o dotację adopcyjną i jednorazowe 
koszty adopcji. Wydatki te są zwracane po sfinalizowaniu adopcji dziecka i nie mogą przekroczyć maksymalnego 
poziomu ustalonego przez OCFS. Paragony lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające muszą zostać złożone 
w ciągu dwóch lat od sfinalizowania adopcji do lokalnego wydziału opieki społecznej sprawującego opiekę nad dzieckiem 
przed sfinalizowaniem adopcji. Nie wszystkie dzieci specjalnej troski kwalifikują się do jednorazowych kosztów 
adopcyjnych. 

Wniosek po finalizacji: Jest to pisemna prośba (LDSS-4623B) o dotację adopcyjną dla dziecka, które znajdowało się 
pod opieką przedstawiciela wydziału opieki społecznej lub upoważnionej agencji wolontariackiej, której adopcja została 
sfinalizowana bez dotacji. Rodzice adopcyjni mogą ubiegać się o dotację na wcześniej istniejący stan chorobowy, 
o którym rodzice adopcyjni dowiedzieli się po raz pierwszy po sfinalizowaniu adopcji, a lekarz orzekł, że stan ten istniał 
przed adopcją dziecka, lub w wypadku bezstronnego postępowania wyjaśniającego, że dziecko jest uprawnione 
do dotacji adopcyjnej.  

Kwalifikowany specjalista: Wykwalifikowany specjalista to licencjonowana pielęgniarka lub asystent lekarza w stanie 
Nowy Jork lub personel zawodowy z Gabinetu Upośledzenia Umysłowego i Zaburzeń Rozwojowych (Office of Mental 
Retardation and Developmental Disabilities, OMRDD), Gabinetu Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, OMH) 
lub Administracji Opieki Społecznej (Social Security Administration, SSA), który spełnia poświadczenia wymagane przez 
jego organizację do dokonania oceny lub diagnozy stanu dziecka i kwalifikowalności do usług. Dokumentacja 
od wykwalifikowanego specjalisty jest dopuszczalna tylko w przypadku niektórych zastosowań. 

Przepisy prawne: Odnosi się do mandatów federalnych i stanowych regulujących program dotacji adopcyjnych w stanie 
Nowy Jork.  

Odbiorca płatności: przysposobiony lub jego przedstawiciel: Odbiorca płatności, czyli przysposobiony (wiek 18-21) 
lub jego przedstawiciel to osoba wyznaczona do otrzymywania dotacji przez okręg pomocy społecznej po śmierci 
rodziców adopcyjnych. Wniosek o zmianę odbiorcy płatności należy przesłać do NYSAS w celu sprawdzenia 
i zatwierdzenia przy użyciu formularza LDSS-4623C-2. 

Płatności z tytułu utrzymania: Jest to miesięczna opłata adopcyjna wypłacana rodzicowi (rodzicom) lub innemu 
upoważnionemu odbiorcy płatności za opiekę nad dzieckiem (dziećmi) o specjalnych potrzebach, które ma być lub 
zostało adoptowane zgodnie z zatwierdzoną umową o dofinansowaniu adopcyjnym i jednorazowych kosztów 
adopcyjnych. Stawka świadczenia alimentacyjnego jest oparta na stawce rady ds. opieki zastępczej lokalnego wydziału 
opieki społecznej. Poziom stawki może być podstawowy, specjalny lub wyjątkowy w zależności od udokumentowanych 
potrzeb danej osoby. Na stawki mogą mieć wpływ wiek dziecka, adres rodzica(-ów) adopcyjnych lub dochód rodzica 
i wielkość rodziny.  

Zmiana techniczna: Jest to pisemny wniosek (LDSS-4623C-1) dotyczący zmian w zatwierdzonej Umowie po jej 
finalizacji. Zmiany techniczne nie wymagają zmiany poziomu płatności. Następujące zmiany są objęte zmianą techniczną; 

 Dodanie kolejnego rodzica adopcyjnego do Umowy, gdy adoptowane dziecko jest adoptowane przez drugiego 
rodzica, lub 

 Zmiana nazwiska rodziców adopcyjnych w Umowie ze względu na zmianę stanu cywilnego lub 
 Zmiana nazwiska opiekuna prawnego lub kuratora lub przedstawiciela odbiorcy płatności w związku ze zmianą 

stanu cywilnego. 

Aktualizacja lub zmiana merytoryczna: Aktualizacja lub zmiana merytoryczna to pisemna prośba (LDSS-4623C-2) 
po sfinalizowaniu przyjmowania w celu dostosowania stawki dotacji lub kwalifikowalności. Aktualizacja może zostać 
przeprowadzona, gdy: 

 Pogorszenie stanu znanego rodzicom w momencie adopcji lub rozwój stanu niepełnosprawności, który nie 
został określony w pierwotnej Umowie i aktualnej dokumentacji, przemawiają za żądaniem wyższej stawki. 

Zgłoszenie merytorycznej poprawki w celu: 
 Dodania opiekuna prawnego lub kuratora, przysposobionego lub przedstawiciela odbiorcy płatności 

po śmierci rodzica adopcyjnego (rodziców adopcyjnych) 
 Dokonania zmiany ze względu na przepisy ustawowe lub wykonawcze, które mają wpływ na 

kwalifikowalność dziecka do dotacji lub 
 Dostosowania się do decyzji bezstronnego postępowania wyjaśniającego. 

Uwaga: W przypadku dzieci oddanych bezpośrednio do autoryzowanej agencji wolontariackiej stanu Nowy Jork 
proces może być inny.  
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem ds. adopcji w stanie Nowy Jork pod numerem 
1-800-345-5437. 


