
Pomoc poadopcyjna dla rodzin 

 

Urząd ds. Dzieci i Rodziny stanu Nowy Jork (New York State Office of Children and Family Services, OCFS) 

pomaga w znalezieniu usług, których najczęściej poszukują rodziny adopcyjne potrzebujące wsparcia. 

Lista kontaktów ma na celu zaspokojenie jak najszerszego zakresu potrzeb. Jeśli dane usługi nie 

odpowiadają potrzebom Twojej rodziny, spróbuj skorzystać z usług innego dostawcy lub nawet z innego 

zakresu usług. 

 

Spis treści 

Informacje kontaktowe 

Linki pomocne w przypadku kryzysów / Numery bezpłatnych infolinii 

Strony internetowe z zasobami/informacjami 

Usługi dla dzieci i rodzin 

Fundusz poadopcyjny TANF 

Nowojorska Rada ds. Dzieci Adoptowanych (obszar miasta Nowy Jork) 

Regionalne Ośrodki ds. Stałości Zasobów (PRC) 

 

Linki pomocne w przypadku kryzysów / Numery bezpłatnych infolinii 

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie i może zostać skrzywdzony, 

koniecznie zadzwoń pod numer 911. 

• 211 

• 311 (tylko miasto Nowy Jork) 

• NYC Well: 

1-888-692-9355 (1-888-NYC-WELL). Naciśnij 2, aby wybrać język angielski; 3 – język hiszpański; 

4 – języki azjatyckie. 

1-212-982-5284 ZADZWOŃ POD NR 711 (usługa przekazywania informacji dla osób 

niesłyszących/słabosłyszących) (TTY) 

• Krajowa infolinia kryzysowa dla młodzieży (Hopeline): 1-800-442-HOPE (4673) 

• Linia ds. zapobiegania samobójstwom i kryzysom Boys Town: 1-800-448-3000 lub 

1-800-448-1833 (TDD) 

• Krajowa centrala ds. uciekinierów: 1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929) lub NAPISZ 66008 

• Telefon zaufania do obrońców dzieci (edukacja): 1-866-427-6033 (tylko miasto Nowy Jork, 

poniedziałek-czwartek) 



Strony internetowe z zasobami/informacjami 

• Koalicja Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych w Nowym Jorku (Adoptive and Foster Family 

Coalition New York) 

• Centrum Poprawy Opieki nad Dzieckiem (Center for the Improvement of Child Caring – CICC) 

• Portal informacyjny na temat opieki nad dzieckiem (Child Welfare Information Gateway) 

• Families Together in NYS, Inc 

• Usługi Spence-Chapin dla rodzin i dzieci (Spence-Chapin Services to Families and Children) 

• Krajowy Sojusz na rzecz Chorób Psychicznych w stanie Nowy Jork (National Alliance for Mental 

Illness of New York State – NAMI-NYS) 

• NYC Well 

• Biura ds. alkoholizmu i nadużywania substancji w stanie Nowy Jork (New York State Office of 

Alcoholism and Substance Abuse Services – OASAS). 

• Departament Edukacji stanu Nowy Jork – zasoby dla rodziców (New York State Department of 

Education – Resource for Parents) 

• Program Nawigatora Rodzinnego w stanie Nowy Jork (NYS Kinship Navigator Program) 

• Urząd ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową w stanie Nowy Jork (New York State Office 

for People with Developmental Disabilities) 

• Biuro Zdrowia Psychicznego stanu Nowy Jork – zasoby zdrowia psychicznego dla społeczeństwa 

(New York State Office of Mental Health – Mental Health Resources for the Public) 

• Program „Rodzic do rodzica” w stanie Nowy Jork (Parent to Parent of New York State) 

• Pomoc tymczasowa dla potrzebujących rodzin 

 

Usługi dla dzieci i rodzin 

OCFS i Twój lokalny wydział ds. usług społecznych są dostępne, aby wspierać rodziny adopcyjne i 

pomagać im. Prosimy rozważyć skontaktowanie się z lokalnym wydziałem ds. usług społecznych, jak 

również innymi wymienionymi tutaj agencjami, aby pomóc w identyfikacji potrzebnych usług, uzyskać 

informacje o innych zasobach i rodzicach adopcyjnych lub po prostu zostać wysłuchanym. 

 

Fundusz poadopcyjny TANF 

Gubernator Cuomo ogłasza 1,57 mln USD na rzecz usług poadopcyjnych 

 

Nowojorska Rada ds. Dzieci Adoptowanych (obszar miasta Nowy Jork) 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: 

Joann Buttaro 

333 W 39th Street, 2nd Floor 

New York, NY 10018 

212-475-0222 



Regionalne Ośrodki ds. Stałości Zasobów (PRC) 

Cele Regionalnych Ośrodków ds. Stałości Zasobów: 

 

• zapobieganie rozpadaniu się / niszczeniu relacji w rodzinach, które zdecydowały się na adopcję 

lub sprawowanie opieki; 

• zapewnienie pomocy rodzinom, tak aby dzieci mogły przebywać we własnych domach z 

rodzicami adopcyjnymi lub opiekunami prawnymi; 

• wzmacnianie rodzin, które zdecydowały się na adopcję lub sprawowanie opieki; oraz 

• zapobieganie umieszczaniu w rodzinie zastępczej lub innej placówce poza domem. 

PRC służą rodzinom, które zdecydowały się na adopcję lub sprawowanie opieki. Rodziny poadopcyjne to 

rodziny, które sfinalizowały adopcję swojego dziecka. Obejmują one każdego członka rodziny 

adopcyjnej, niezależnie od tego, czy adopcja odbyła się za pośrednictwem agencji (publicznej lub 

autoryzowanej organizacji charytatywnej), miała charakter adopcji prywatnej lub międzynarodowej. 

Rodziny, które zdecydowały się na sprawowanie opieki, obejmują rodziny będące prawnymi opiekunami 

dziecka i mające zatwierdzoną umowę KinGAP lub rodziny będące prawnymi opiekunami bez umowy 

KinGAP. 

 

Abbott House 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Althea Milton, amilton@abbotthouse.net 

100 Commerce Drive, Suite 101, New Windsor, NY 12553 

914-740-6225 

(okręgi Dutchess, Sullivan, Ulster i Westchester) 

 

Koalicja Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych w Nowym Jorku 
Program pomocy w zakresie adopcji i sprawowania opieki dla wszystkich (AGAPE Southern Tier Finger 
Lakes) 
 
Osoba do kontaktu w sprawie programu: Renee Hettich, renee@affcny.org 

950 Danby Road Suite 318, Ithaca, NY 14850 

607-272-0034 

888-354-1342 

(okręgi Broome, Chemung, Schuyler i Tompkins) 

 



Koalicja Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych w Nowym Jorku 

Program pomocy w zakresie adopcji i sprawowania opieki dla wszystkich (AGAPE Hudson Valley) 

 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Sharon Williams, sharon@affcny.org 

108 Main Street, Suite 5, New Paltz, NY 12561 

845-679-9900 

888-354-1342 

(okręgi Columbia, Delaware, Dutchess, Greene, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan i Ulster) 

 

Koalicja Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych w Nowym Jorku 

Program pomocy w zakresie adopcji i sprawowania opieki dla wszystkich (AGAPE Central NY) 

 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Renee Hettich, renee@affcny.org 

950 Danby Road, Suite 318, Ithaca, NY 14850 

607-272-0034 

888-354-1342 

(okręgi Cayuga, Chenango, Cortland i Madison) 

 

Koalicja Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych w Nowym Jorku 

Program pomocy w zakresie adopcji i sprawowania opieki dla wszystkich (AGAPE Long Island) 

 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Samantha Fuhrman, samantha@affcny.org 

21 Greene Avenue, Amityville, NY 11701 

631-598-1983 

888-354-1342 

(okręgi Nassau, Putnam, Rockland i Suffolk) 

 

Katolickie organizacje charytatywne diecezji Rochester 

Katolickie organizacje charytatywne DBA Finger Lakes 

 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Diakon Peter Dohr, peter.dohr@dor.org 

94 Exchange Street, Geneva, NY 14456 

315-789-2686 



(okręgi Ontario, Orleans, Seneca, Wayne i Yates) 

 

Rada Koordynacyjna ds. Opieki nad Dziećmi w North Country 

 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Jamie Basiliere, jamie@primelink1.net 

 

PO Box 2640, 194 US Oval, Plattsburgh, NY 12901 

518-561-4999 

(okręgi Clinton, Essex, Franklin [w tym St. Regis Mohawk Indian Reservation], Hamilton i St. Lawrence) 

 

Dom dziecka w okręgu Jefferson 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Karen Richmond, Krichmond@nnychildrenshome.com 

PO Box 6550, 1704 State Street, Watertown, NY 13601 

315-788-7430 

(okręgi Franklin [w tym St. Regis Mohawk Indian Reservation], Jefferson, Lewis, Oswego i St. Lawrence) 

 

G.A. (Gustavus Adolphus) Family Services, Inc. 

Osoby do kontaktu w sprawie programu: 

Karl Wiggins, karlw@lutheran-jamestown.org 

Erika Garcia, egarcia@lutheran-jamestown.org 

200 Gustavus Avenue, Jamestown, NY 14701 

716-665-2116 

(okręgi Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara i Wyoming) 

 

Ośrodek dla dzieci Hillside – Binghamton 

Osoby do kontaktu w sprawie programu: 

Tess Mahnken-Weatherspoon, tmahnken@hillside.com 

Beth Harrington, bharring@hillside.com 

840 Upper Front Street, Binghamton, NY 13905 

607-722-2507 

mailto:jamie@primelink1.net


(okręgi Alleghany, Broome, Chemung, Onondaga, Steuben i Tioga) 

 

Ośrodek dla dzieci Hillside – Rochester 

Osoby do kontaktu w sprawie programu: 

Tess Mahnken-Weatherspoon, tmahnken@hillside.com 

Karen Kelley, kkelley@hillside.com 

1 Mustard Street, Rochester, NY 14609 

585-654-1463 

(okręgi Genesee, Livingston, Monroe i Wyoming) 

 

New Alternatives for Children, Inc. 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Patricia Bryant-Reid, pbreid@nackidscan.org 

37 West 26th St, 6th Floor, New York, NY 10010 

(pięć dzielnic miasta Nowy Jork) 

 

Nowojorska Rada ds. Dzieci Adoptowanych 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Joann Buttaro, jbuttaro@coac.org 

333 W 39th St, 2nd Floor, New York, NY 10018 

212-475-0222 

(pięć dzielnic miasta Nowy Jork) 

 

Centrum Dziecka i Rodziny Parsons 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Suzanne D’Aversa, Suzanne.daversa@northernrivers.org 

60 Academy Road, Albany, NY 12208 

518-426-2600 

(okręgi Albany, Fulton, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Warren i Washington) 

 

The Family Center, Inc. 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Marya Gilborn, mgilborn@thefamilycenter.org 



493 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216 

718-230-1379 

(pięć dzielnic miasta Nowy Jork) 

 

The Neighborhood Center 

Osoba do kontaktu w sprawie programu: Patrice VanNortwick, patricev@neighborhoodctr.org 

624 Elizabeth Street, Utica, NY 13501 

315-272-2615 

(okręgi: Oneida, Herkimer, Otsego i Schoharie) 

 

Dodatki adopcyjne w Nowym Jorku 

 

• Spis treści 

• Informacje kontaktowe 

• Czym są dodatki adopcyjne? 

• Dlaczego dostępne są dodatki adopcyjne? 

• Kto kwalifikuje się do otrzymania dodatków adopcyjnych? 

• Kryteria kwalifikacyjne 

• W jaki sposób składa się wnioski? 

• Jaki poziom dodatków adopcyjnych zostanie zatwierdzony? 

• Jaka jest wymagana dokumentacja? 

• Co nie stanowi podstawy do przyznania dodatków? 

• Co z ryzykiem wystąpienia problemów w przyszłości? 

• Co zrobić, jeśli dany przypadek nie spełnia wymogów dofinansowania? 

• Jak można przyspieszyć przyznanie dodatków? 

• Po kliknięciu podświetlonego terminu zobaczysz jego definicję w słowniczku. Użyj przycisku 

„Wstecz”, aby powrócić do tekstu. 

 

Niniejsze informacje mają na celu pomóc osobom odpowiedzialnym za sprawy adopcyjne w 

przyspieszeniu procesu sprawdzania uprawnień do otrzymania dodatków adopcyjnych i ich 

zatwierdzania, ze szczególnym uwzględnieniem dodatków dla osób niepełnosprawnych. Zatwierdzenie 

wniosków o dodatki adopcyjne jest często opóźnione, gdy jakość lub treść dokumentacji, która jest 

składana razem z wnioskiem, nie stanowi potwierdzenia wnioskowanej kwoty. Niniejsze informacje 

określają, jakie dokumenty są wymagane od lekarzy i specjalistów ds. zdrowia psychicznego w celu 

udokumentowania potrzeb dziecka. Warto przedstawić fragmenty tych informacji specjalistom. 



 

Słowniczek i wyjaśnienie procesu mają na celu pomoc wszystkim zainteresowanym osobom w lepszym 

przeprowadzaniu procedury składania wniosków o dodatki adopcyjne. Nie podjęto jednak próby 

odniesienia się do wszystkich potencjalnych kwestii, które mogą powstać w związku z programem 

dodatków adopcyjnych. Zachęcamy pracowników socjalnych do konsultowania się ze swoimi 

przełożonymi i prawnikami na temat konkretnych spraw. 

 

Czym są dodatki adopcyjne? 

Dodatki adopcyjne to miesięczne świadczenia alimentacyjne (patrz słowniczek: „świadczenia socjalne”), 

które mogą być dostępne ze względu na specjalne potrzeby dziecka. 

 

Dzieci adoptowane (patrz słowniczek: „adopcja”) mogą również kwalifikować się do federalnego 

programu Medical Assistance lub do finansowanego przez stan dodatku medycznego. Weryfikacja 

wszystkich dodatków adopcyjnych opiera się na przedstawieniu i zatwierdzeniu dokumentacji, która 

spełnia wymogi ustawowe i wykonawcze. 

 

Z wyjątkiem nieznanych wcześniej istniejących warunków umowy dotyczące dodatków adopcyjnych 

muszą zostać zatwierdzone przed zakończeniem adopcji (patrz słowniczek: „zatwierdzone dodatki”). 

 

Umowa o dodatek adopcyjny jest umową pomiędzy przyszłym rodzicem adopcyjnym (rodzicami 

adopcyjnymi) a lokalnym departamentem usług socjalnych. 

 

Te świadczenia socjalne są wypłacane do ukończenia przez dziecko 21. roku życia, chyba że rodzic 

adopcyjny nie jest już prawnie odpowiedzialny za utrzymanie dziecka lub dziecko nie otrzymuje już 

żadnego wsparcia od rodzica adopcyjnego. Program Medical Assistance i dodatki medyczne są 

wypłacane dla dzieci niepełnosprawnych na tych samych warunkach. Świadczenia w ramach Medical 

Assistance dla dzieci w trudnej sytuacji nie jest wypłacana po ukończeniu przez nie 18. roku życia, chyba 

że stwierdzono taką potrzebę. 

 

Dlaczego dostępne są dodatki adopcyjne? 

Dodatki są przyznawane w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb związanych z opieką nad dziećmi 

niepełnosprawnymi i wymagającymi opieki oraz w celu zachęcenia i ułatwienia ich adopcji. Świadczenia 

te pomagają dzieciom, które nie mogą pozostać ze swoją rodziną biologiczną, w znalezieniu ciepłej i 

wspierającej rodziny. 

 



Kto kwalifikuje się do otrzymania dodatków adopcyjnych? 

Dodatki adopcyjne są dostępne dla dzieci niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej, które są pod opieką i kuratelą lokalnego komisarza ds. opieki społecznej, lub upoważnionej 

organizacji charytatywnej w stanie Nowy Jork albo certyfikowanego lub zatwierdzonego rodzica 

zastępczego. Nie każde dziecko znajdujące się pod opieką komisarza lub organizacji charytatywnej w 

stanie Nowy Jork kwalifikuje się do otrzymania dodatku. 

 

Kryteria kwalifikacyjne 

Uprawnienia do dodatków adopcyjnych przyznawane na podstawie federalnych i stanowych przepisów 

ustawowych i wykonawczych. Określenie uprawnień wymaga sprawdzenia, czy dziecko spełnia 

standardy regulacyjne, co musi być poparte dostarczeniem i zatwierdzeniem wymaganej dokumentacji. 

Co do zasady wysokość dodatków alimentacyjnych zależy od potrzeb dziecka. Aby dodatek adopcyjny 

został zatwierdzony, potrzeby dziecka muszą mieścić się w kategorii stawek ustalonych przez każdy 

okręg pomocy społecznej. Należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą uprawnienia do danej 

wysokości dodatku. 

 

W jaki sposób składa się wnioski? 

Wniosek o dodatek adopcyjny w formie umowy o dodatek adopcyjny jest składany w celu ustalenia 

uprawnień i dokonania zatwierdzenia. Potencjalni rodzice adopcyjni wypełniają tę umowę w 

agencji adopcyjnej lub w lokalnym biurze opieki społecznej z pomocą swojego opiekuna socjalnego. 

Wniosek jest przekazywany do rozpatrzenia do danego okręgu oraz Urzędu ds. Dzieci i Rodziny 

stanu Nowy Jork, chyba że Urząd przekazał swoje uprawnienia do zatwierdzania do lokalnego 

okręgu. To jednorazowe określenie uprawnień do dodatku i jego wysokości musi zostać poddane 

kontroli i uzasadniać ustaloną kwotę dodatku. Wszystkie wnioski muszą być zatwierdzone przed 

sfinalizowaniem adopcji, chyba że w danej sprawie wnioski mogą zostać zatwierdzone po 

sfinalizowaniu adopcji lub aktualizacji statusu adopcyjnego. 

 

Jaki poziom dodatków adopcyjnych zostanie zatwierdzony? 

Dziecko w trudnej sytuacji, które kwalifikuje się do dodatku adopcyjnego, zazwyczaj otrzymuje 

świadczenie w podstawowej wysokości. Dziecko uznane za niepełnosprawne może otrzymać 

świadczenie w wysokości podstawowej, specjalnej lub wyjątkowej. Wysokość dodatku z tytułu 

niepełnosprawności jest decyzją administracyjną opartą na przedstawionej dokumentacji medycznej 

i/lub psychologicznej. Analiza dokumentacji jest związana z określeniem wysokości dodatków 

adopcyjnych w przepisach i kategoriach ustalonych przez każdy okręg pomocy społecznej. Na poparcie 

wnioskowanej wysokości dodatku należy przedstawić odpowiednią dokumentację. Przyszli rodzice 

adopcyjni i pracownicy socjalni zdecydują, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie tych informacji, i 

upewnią się, że odpowiednia dokumentacja zostanie złożona wraz z wnioskiem o świadczenie. 

 



Lokalne okręgi mogą ustalić poziomy płatności w wysokości podstawowych, specjalnych lub 

wyjątkowych stawek dla dzieci niepełnosprawnych. 

 

Niektóre okręgi określają procent dodatku, który ma być wypłacony, na podstawie dochodu rodziców i 

wielkości rodziny. Okręgi nie mogą zatwierdzić kwoty niższej niż 75% odpowiedniej stawki. 

 

Jaka jest wymagana dokumentacja? 

Wszystkie przypadki: 

Zgodnie z przepisami dokumentacja musi być dostarczona przez lekarza medycyny, psychologa lub 

psychiatrę. Świadczenia są przyznawane na podstawie rzeczywistych problemów, a nie ryzyka 

wystąpienia problemów w przyszłości. Celem dokumentacji nie jest zakwalifikowanie dziecka do stawki 

podstawowej, specjalnej lub wyjątkowej, lecz opisanie potrzeb dziecka. Lekarze i specjaliści ds. zdrowia 

psychicznego nie są zobowiązani do znajomości przepisów i nie oczekuje się od nich, że będą 

rekomendować określone stawki. Stawki są rekomendowane przez pracowników socjalnych, a ich 

ostateczne zatwierdzenie jest kwestią administracyjną. 

 

Wnioski wstępne (przed sfinalizowaniem): 

Prawie wszystkie wnioski o dodatki adopcyjne są składane przed sfinalizowaniem adopcji. Umowę o 

dodatki alimentacyjne można złożyć, gdy tylko dziecko znajdzie się w domu przyszłego rodzica 

adopcyjnego. Do wniosków opartych na statusie osoby niepełnosprawnej należy dołączyć dokumentację 

opisaną powyżej. Powinna być ona aktualna (nie starsza niż rok). Lekarze muszą konkretnie określić 

potrzeby dziecka, opisując zachowania, częstotliwość i nasilenie problemu, wymagania dotyczące 

konieczności podjęcia określonych działań, testy, wyniki, diagnozę/diagnozy, zalecenia dotyczące 

leczenia i rokowania. Wszystkie wstępne wnioski o dodatki adopcyjne muszą uzyskać ostateczne 

zatwierdzenie przed sfinalizowaniem adopcji, aby spełnić wymogi federalne i zapewnić wypłatę 

świadczeń socjalnych oraz dodatku medycznego lub świadczeń Medical Assistance, jeśli jest to 

uzasadnione. Jeśli wniosek wstępny doprowadzi do przedstawienia stanowiska wnioskodawcy, nowy 

wniosek musi zostać złożony i zatwierdzony przed finalizacją po przedstawieniu stanowiska. 

 

Wnioski składane po sfinalizowaniu adopcji: 

Adopcje dzieci ze stanu Nowy Jork, które odbywają się bez dodatków, mogą kwalifikować się do wniosku 

o dodatek po finalizacji adopcji, jednak w bardzo ograniczonych okolicznościach. Dzieci, które mają 

istniejące wcześniej schorzenia nieznane rodzicom w momencie finalizacji adopcji, a zdiagnozowane po 

jej sfinalizowaniu, mogą kwalifikować się do uzyskania świadczeń socjalnych i/lub dodatków 

medycznych. W procesie składania wniosku wymagana jest taka sama dokumentacja jak w przypadku 

wniosku wstępnego i musi ona także zawierać zaświadczenie, że wniosek dotyczy istniejącego wcześniej 



schorzenia. Dodatkowo lekarz lub specjalista ds. zdrowia psychicznego musi potwierdzić datę 

postawienia diagnozy. 

 

Wnioski o podwyższenie wysokości dodatku 

Początkowy stan dzieci adoptowanych, którym przysługiwał dodatek adopcyjny, może ulec pogorszeniu. 

Jeśli te warunki zmienią się do tego stopnia, że spełnione zostaną kwalifikacje do wyższej stawki, może 

zostać złożony wniosek o podwyższenie wysokości dodatku. Wniosek ten musi być poparty aktualnym 

badaniem lub badaniami, wykazywać zmiany w potrzebach dziecka, a także spełniać wszystkie inne 

wymagania dotyczące dokumentacji. Wnioski o podwyższenie stawki w przypadku niezmienionych lub 

stabilnych warunków, które istniały w momencie adopcji, ale nie zostały w pełni udokumentowane, nie 

zostaną zatwierdzone. Decyzja o przyznaniu podwyższonego dodatku zależy od lokalnego okręgu 

pomocy społecznej oraz Urzędu ds. Dzieci i Rodziny (Office of Children and Family Services). 

 

Co nie stanowi podstawy do przyznania dodatków? 

Duża liczba wniosków zawiera informacje od przyszłych rodziców adopcyjnych, nauczycieli, 

fizykoterapeutów, logopedów i terapeutów zajęciowych, a także informacje z programów IEP i 

formularzy OP-5 lub ich odpowiedników. Te źródła mogą stanowić uzupełnienie, ale nie mogą zastąpić 

niezbędnej dokumentacji. Zdajemy sobie sprawę z dużego obciążenia pracą personelu medycznego, 

jednak notatki z przebiegu leczenia, autoryzacje stawek, formularz recepty stwierdzający problem i 

diagnoza bez historii psychospołecznej na jej poparcie nie będą wystarczającą dokumentacją do 

określenia stawki. 

 

Celem badania nie jest zakwalifikowanie dziecka do konkretnej stawki, lecz ocena potrzeb dziecka oraz 

wykazanie częstotliwości i nasilenia określonych zachowań i warunków, w odniesieniu do których rodzic 

musi zapewnić specjalistyczne usługi. Zaakceptowana dokumentacja musi spełniać wymogi kontroli. 

 

Co z ryzykiem wystąpienia problemów w przyszłości? 

W przypadku wielu dzieci istnieje ryzyko rozwoju problemów w przyszłości, które nie są widoczne w 

momencie składania pierwszego wniosku o dodatek adopcyjny. Ryzyko to może być odnotowane w 

początkowej dokumentacji dołączonej do wniosku o dodatek, a jeśli związane z tym problemy 

powodują zwiększone potrzeby dziecka, wniosek o podwyższenie stawki może zostać złożony w 

przyszłości. Dzieci, u których wystąpią inne rodzaje problemów niezwiązane z istniejącymi wcześniej 

warunkami lub bezpośrednio związane z okolicznościami przedadopcyjnymi, nie będą kwalifikować się 

do pomocy poadopcyjnej. 

 



Co zrobić, jeśli dany przypadek nie spełnia wymogów dofinansowania? 

Zdarzają się sytuacje, w których wniosek o dodatek adopcyjny nie spełnia żadnych warunków 

dotyczących trudnej sytuacji i nie można przedstawić dokumentacji na potwierdzenie 

niepełnosprawności lub stawki będącej przedmiotem wniosku. Należy dołożyć wszelkich starań, aby 

zagwarantować, że niezbędna dokumentacja jest dostępna i zweryfikowana. Jednak, gdy sprawa nie 

może być zatwierdzona zgodnie z wnioskiem, a rodzice nie zgadzają się na niższą stawkę, do której się 

kwalifikują, lub nie kwalifikują się do żadnej innej stawki, wniosek jest odrzucany. Odmowa może być 

dokonana na poziomie lokalnym, gdy dziecko jest uznane za niekwalifikujące się do dodatku 

adopcyjnego, lub przy ostatecznym zatwierdzaniu. Lokalni lub państwowi urzędnicy muszą wysłać list 

odmowny, w którym informują rodzica(-ów) o ich prawie do przedstawienia swojego stanowiska w ciągu 

sześćdziesięciu dni od odrzucenia wniosku o dodatek adopcyjny. Spotkanie w celu przedstawienia 

swojego stanowiska daje rodzicom możliwość zakwestionowania decyzji. Urzędnicy rozpatrujący 

wniosek analizują go pod kątem przepisów ustawowych i wykonawczych, a następnie wydają decyzję w 

odpowiedzi na wniosek o możliwość przedstawienia swojego stanowiska. 

 

Jak można przyspieszyć przyznanie dodatków? 

Dodatki są przyznawane w ramach procesu adopcyjnego w ponad 80% przypadków, dlatego ważne jest, 

aby pracownicy socjalni znali procedurę składania wniosku. Potrzebne informacje nie różnią się od tych, 

które powinny być wykorzystane do określenia stawki w pieczy zastępczej (patrz słowniczek: „stawki 

pieczy zastępczej”). Zbieranie odpowiednich danych, które spełniają wymogi przepisów, może rozpocząć 

się na długo przed procesem odbierania praw rodzicielskich. Niektóre informacje mogą wymagać 

aktualizacji, ale solidne podstawy można uzyskać, gdy dziecko jest w jeszcze placówce zastępczej. 

 

Aby proces składania wniosków przebiegał szybciej i sprawniej: 

 

Należy: 

Zebrać zwięzłą, kompletną i aktualną dokumentację dotyczącą badań od wymaganych specjalistów na 

temat wszystkich dzieci pod opieką. Jeśli będzie to realizowane konsekwentnie od momentu 

umieszczenia dziecka w placówce zastępczej, rodziny otrzymają prawidłowe stawki zatwierdzane 

każdego roku w celu zaspokajania potrzeb dziecka, a rodzice będą mieli realistyczne oczekiwania co do 

stawki, którą prawdopodobnie otrzymają. 

Współpracować z lekarzami i specjalistami ds. zdrowia psychicznego, aby poinformować ich o celu 

badań i wymaganej treści. 

Zaplanować przeprowadzenie aktualnych badań, tak aby uaktualniona dokumentacja była dostępna w 

momencie składania umowy o dodatek. 

Ocenić potrzeby dziecka na podstawie bieżących (nie przeszłych lub przewidywanych) warunków. 



Pomóc przyszłym rodzicom adopcyjnym w znalezieniu odpowiedniego szkolenia i identyfikacji zasobów, 

aby zagwarantować, że będą oni przestrzegać zaleceń dotyczących leczenia. 

Przejrzyj wszystkie przedłożone materiały. Muszą one być dokładne i aktualne. 

Zapoznaj się z przepisami 18 NYCRR 421.24 i 427.6 stanowiącymi część naszej polityki. Wykorzystaj je do 

podjęcia decyzji. 

Napisz do NYSAS z pytaniami dotyczącymi interpretacji przepisów i polityki. 

Nie należy: 

• Obiecywać określonych stawek potencjalnym rodzicom adopcyjnym przed ich 

ostatecznym zatwierdzeniem. 

• Wnioskować o stawkę, która nie jest poparta dokumentacją. 

• Przekazywać niekompletnych informacji ani materiałów starszych niż jeden rok. 

• Finalizować adopcji przed zatwierdzeniem umowy o dodatek adopcyjny. Będzie to stanowić 

utrudnienie wypłaty dodatku i może spowodować brak wypłaty zasiłku chorobowego lub 

świadczeń socjalnych. 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem ds. adopcji w stanie Nowy Jork pod numerem 

1-800-345-KIDS (5437) lub napisz do nas na adres: adopt.me@ocfs.ny.gov. 

 

Jak otrzymać dodatek alimentacyjny 

 

Urząd ds. Dzieci i Rodziny stanu Nowy Jork oraz lokalne wydziały opieki społecznej wypłacają dodatki 

adopcyjne drogą elektroniczną poprzez bezpośrednią wpłatę lub krajową kartę debetową. 

 

Wypłaty elektroniczne 

 

Korzystanie z NYEPAY 

Zaloguj się do NYEPAY, aby dokonać wyboru płatności i wyświetlić miesięczne zestawienie przekazów. W 

razie potrzeby możesz również zarządzać swoim kontem i zmieniać informacje bankowe. 

 

Jak zalogować się i poruszać się po stronie NYEPAY? 

 

mailto:adopt.me@ocfs.ny.gov


Opcja 1 – WPŁATA BEZPOŚREDNIA: Masz już konto bankowe? 

Zleć wypłatę świadczeń na istniejący rachunek bieżący, aby uzyskać natychmiastowy dostęp. 

 

Aby założyć konto NYEPAY, odwiedź stronę internetową NYEPAY. 

LUB 

Aby skonfigurować bezpośrednie wpłaty na rachunek bieżący, skorzystaj z dokumentu „Dodatek 

adopcyjny – Formularz autoryzacji wpłaty bezpośredniej / karty debetowej”: 

• OCFS-4744 - Adoption Subsidy Direct Deposit/Debit Card Authorization Form 

• OCFS-4744-S - Formulario de Autorización de Depósito Directo o en Tarjeta de Débito del 

Subsidio de Adopción 

• OCFS-4744 – Dodatek adopcyjny – Formularz autoryzacji wpłaty bezpośredniej / karty debetowej 

 

Opcja 2 – KARTA DEBETOWA 

 

Twój miesięczny dodatek jest automatycznie wpłacany na Twoją kartę. 

 

Używaj swojej karty wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty debetowe MasterCard – w 

bankomatach, bankach, sklepach i online. 

 

Wypłacaj dodatek w bankomatach, bankach lub sklepach detalicznych. 

 

Karta KeyBank MasterCard zapewnia więcej sposobów dostępu do Twoich środków i zarządzania nimi 

bez ponoszenia opłat. 

 

Karta KeyBank MasterCard oferuje następujące możliwości: 

 

• Bezpłatne zakupy w punktach sprzedaży z opcją cash back u uczestniczących w programie 

sprzedawców detalicznych dla transakcji dokonywanych za pomocą kodu PIN. 

• Nieograniczone wypłaty w kasie w dowolnym banku będącym członkiem MasterCard. 

• Brak opłat za następujące usługi: 

a. Wypłaty z bankomatów KeyBank i Allpoint. 

b. Przelew środków online na osobisty rachunek bieżący lub oszczędnościowy. 

c. Kontakt z obsługą klienta KeyBank pod tym bezpłatnym numerem: 1-866-295-2955 lub 

na stronie internetowej dla posiadaczy kart online: www.key2benefits.com. 



• Zobacz pełną listę wszystkich opłat dla Key2Benefits za kartę dla miesięcznych 

dodatków adopcyjnych. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat KeyBank MasterCard, odwiedź stronę internetową: 

key.com/business/key2benefits/. 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z telefonicznym centrum płatności elektronicznych OCFS pod 

numerem 1-877-437-7855 lub za pomocą poczty elektronicznej: 

ocfs.sm.electronic.payments@ocfs.ny.gov. 

 

• Frequently Asked Questions 

• Preguntas Frecuentes 

• Często zadawane pytania 

Aby zapisać się na wpłaty bezpośrednie / na kartę debetową lub przejrzeć zestawienie przekazów 

pieniężnych, odwiedź stronę NYEPAY. 

 

Korzyści podatkowe 

Ulga podatkowa z tytułu adopcji i wyłączenia z ulgi 

 

Rodziny adopcyjne mogą skorzystać z ulgi podatkowej na kwalifikowane wydatki adopcyjne poniesione 

w celu adopcji dziecka kwalifikującego się do ulg. Ulga adopcyjna nie jest dostępna w przypadku zwrotu 

kosztów, takich jak jednorazowe wydatki adopcyjne. Oprócz ulgi pewne kwoty zwrócone przez 

pracodawcę z tytułu kwalifikowanych wydatków adopcyjnych mogą być wyłączone z dochodu brutto. 

Odliczenie i wyłączenie kwalifikujących się wydatków adopcyjnych podlega limitowi dolarowemu i 

limitowi dochodu. 

 

Kwalifikujące się dzieci 

Kwalifikujące się dziecko: 

 

• Każde dziecko poniżej 18. roku życia Jeśli dziecko ukończyło 18 lat w ciągu danego roku, jest ono 

kwalifikującym się dzieckiem przez część roku, w którym nie miało ukończonych 18 lat. 

• Osoba niepełnosprawna, która fizycznie lub psychicznie nie jest w stanie o siebie zadbać. 



Kwalifikowane wydatki adopcyjne 

Kwalifikowane wydatki adopcyjne obejmują: 

• opłaty adopcyjne, 

• honoraria prawników, 

• koszty sądowe, 

• koszty podróży (w tym posiłki i zakwaterowanie) podczas wyjazdów poza swoje miejsce 

zamieszkania oraz 

• wydatki na ponowną adopcję związane z adopcją zagranicznego dziecka. 

• Kwalifikowane wydatki adopcyjne nie obejmują wydatków: 

pokrytych z funduszy w ramach jakiegokolwiek programu stanowego, lokalnego lub federalnego; 

naruszających prawo stanowe lub federalne; 

• na realizację porozumienia o rodzicielstwie zastępczym; 

• na adopcję dziecka współmałżonka; 

• zapłaconych lub zwróconych przez pracodawcę bądź inną osobę lub organizację; 

• zapłaconych przed 1997 rokiem lub 

• dopuszczonych jako zniżka lub odliczenie na podstawie innych przepisów federalnego 

prawa podatkowego. 

Formularz IRS 8839 

Formularz IRS 8839 pomoże Ci określić wysokość ulg z tytułu adopcji oraz wszelkie świadczenia 

adopcyjne zapewniane przez pracodawcę, które możesz odliczyć od dochodu. Możesz ubiegać się 

zarówno o ulgę, jak i o wykluczenie wydatków związanych z adopcją kwalifikującego się dziecka. 

Instrukcje dotyczące wypełnienia formularza IRS 8839 można znaleźć na stronie: 

irs.gov/instructions/i8839/ch01.html#d0e21. 

 

Dodatkowe informacje na temat ulgi podatkowej z tytułu adopcji 

13-OCFS-ADM-05 – Powiadomienie dla potencjalnych rodzin adopcyjnych o federalnej uldze podatkowej 

z tytułu adopcji (PDF) 

 

„Temat nr 607 – ulga adopcyjna” Departamentu Skarbu Urzędu Skarbowego objaśnia dwie ulgi 

podatkowe dostępne w celu zrekompensowania wydatków związanych z adopcją dziecka. 

 

W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z Urzędem Skarbowym (Internal Revenue Services) pod 

adresem www.irs.gov lub z doradcą podatkowym. 

 


