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Stan Illinois
Departament ds. Dzieci i Rodziny

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW BIOLOGICZNYCH W STANIE ILLINOIS
Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, która zależy od szczególnych okoliczności oraz
określonej jurysdykcji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią przegląd niektórych
przypadków lub aspektów prawa adopcyjnego stanu Illinois.
Prawa adopcyjne stanu Illinois są progresywne i stanowią ochronę praw rodziców biologicznych i adopcyjnych.
Rodzice biologiczni korzystający z usług agencji adopcyjnej w stanie Illinois powinni otrzymać niniejszy dokument od
swojego opiekuna społecznego niezwłocznie po spotkaniu z pracownikiem agencji. Mogą go zabrać do domu, aby się
z nim zapoznać osobiście zanim omówią go z pracownikiem agencji.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają ogólnie na celu określenie praw rodziców biologicznych przy
adopcjach prywatnych oraz tych za pośrednictwem agencji, ale nie obejmują adopcji przeprowadzanych przez system
opieki społecznej lub sądy dla nieletnich. Mimo, że większość informacji zawartych w niniejszym dokumencie ma
zastosowanie, rodzice biologiczni rozważający adopcję i ci, których sprawy związane z adopcją toczą się w sądzie dla
nieletnich, powinni skorzystać z pomocy przyznanych im pracowników opieki społecznej i adwokatów.
Jeśli chcesz oddać swoje dziecko do adopcji w stanie Illinois, możesz skorzystać z pomocy:
♦

licencjonowanej agencji adopcyjnej w stanie Illinois (‘adopcja za pośrednictwem agencji’); lub

♦

prawnika posiadającego licencję stanu Illinois ( ‘adopcja prywatna’).

PRAWA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH
Jako rodzic biologiczny w stanie Illinois masz prawo do:
1. Traktowania Cię z należytym szacunkiem i powagą w każdej sytuacji.
2. Podejmowania decyzji bez przymusu lub presji.
3. Współpracy z agencjami pomocy społecznej, w tym z tymi świadczącymi pomoc publiczną, w momencie
decydowania o tym, czy oddać swoje dziecko do adopcji, czy wychowywać je samemu. Agencje te mogą
świadczyć pomoc bez względu na to, jaką podejmiesz decyzję.
4.

Poufności - nikt nie ma prawa udostępniać Twoich danych osobowych bez Twojej zgody (jeśli prawo stanu
Illinois lub postanowienie sądu nie stanowi inaczej).

5.

Informacji o tym, że dane dotyczące Ciebie i Twojej rodziny, niestanowiące danych osobowych, takie jak
informacje społeczne, medyczne i te dotyczące zdrowia psychicznego, zostaną przekazane agencji adopcyjnej
i mogą zostać udostępnione rodzicom adopcyjnym w przypadku adopcji prywatnych.
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6. Żądania i otrzymania pomocy psychologa w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka.
7. Do wystąpienia o zaangażowanie się w wybór rodziców adopcyjnych dla swojego dziecka oraz spotkanie z
nimi przed oddaniem dziecka do adopcji lub do wyboru innej agencji, jeśli taka prośba nie może zostać
spełniona.
8. Do wystąpienia o udział w adopcji otwartej lub zamkniętej z rodzicami adopcyjnymi, rozumiejąc, że wszelkie
umowy lub przyrzeczenia dotyczące możliwości kontaktowania się z Twoim dzieckiem lub otrzymywania
informacji o nim po zakończeniu procesu adopcji nie mogą być egzekwowane przez prawo stanu Illinois.
9. Decydowania o tym, co się będzie działo w szpitalu, jeśli jesteś biologiczną matką. Możesz mieć dostęp do
swojego dziecka podczas jego pobytu w szpitalu lub zobaczenia dziecka i sprawowania praw rodzicielskich
przed podpisaniem ostatecznego i nieodwołalnego zrzeczenia się tych praw lub wyrażenia zgody na adopcję.
Uwaga: w przypadku ojców biologicznych, którzy nie są małżeństwem z matką biologiczną, konieczna jest jej
zgoda na dostęp do dziecka w szpitalu lub sprawowanie praw rodzicielskich.
10. Otrzymania kopi wszelkich dokumentów, które podpisujesz i udostępnienie ich w wybranym przez Ciebie
języku.
11. Do współpracy z wybraną przez Ciebie agencją adopcyjną lub prawnikiem, w tym do zmiany agencji lub
prawnika w każdym momencie, bez żadnych konsekwencji, jeśli niezwłocznie poinformujesz o tym wszystkie
zainteresowane strony.
12. Włączenia Twojej rodziny i przyjaciół we wszelkie spotkania z agencją lub prawnikiem, jeśli wyrazisz taką
potrzebę.
13. Otrzymania od agencji lub adwokata pisemnego zestawienia przyrzeczonego wsparcia finansowego lub
innego, jeśli tego zażądasz. Wsparcie finansowe świadczone zgodnie z prawem obejmuje wsparcie związane z
podstawowymi czynnościami życia codziennego i wydatkami na opiekę zdrowotną świadczoną Tobie i Twoim
dzieciom.

RODZICE BIOLOGICZNI WSPÓŁPRACUJĄCY Z AGENCJĄ ADOPCYJNĄ W STANIE ILLINOIS MAJĄ
PRAWO DO:
1. Uzyskania informacji na temat wszystkich ważnych spraw dotyczących oddania swojego dziecka do adopcji.
Na przykład mogą zażądać kontaktów z rodziną adoptującą ich dziecko po oddaniu dziecka do adopcji.
Jednakże umowy zawierane po adopcji, włączając te dotyczące kontaktów i informacji, zgonie z prawem stanu
Illinois, nie mogą być egzekwowane przez sąd.
2. Otrzymania kopii opisu usług adopcyjnych świadczonych przez agencję, jej polityki i praktyk przez nią
stosowanych, w tym opłat dla rodziców adopcyjnych. Obejmuje to prawo do informacji na temat zakresu
usług, w tym:
a. Kopii ważnych licencji i certyfikatów agencji;
b. Filozofii i religijnych przynależności agencji;
c. Wszelkiej polityki, wymogów, kryteriów kwalifikacyjnych lub sytuacji, które mogą mieć wpływ na
oddanie Twojego dziecka do adopcji;
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d. Prawo do otrzymania pisemnego opisu usług poadopcyjnych, jakie będą dostępne dla Ciebie, Twojej
rodziny i rodziny adopcyjnej oraz wszelkich kosztów związanych z takimi usługami.
3. Otrzymania kopii sprawozdania rocznego agencji oraz kopii polityki dotyczącej zażaleń.
4. Otrzymania informacji na temat Rejestru Informacji i Zażaleń (Adoption Information and Complaint Registry)
Departamentu ds. Dzieci i Rodziny (Department of Children and Family Services) dotyczących adopcji na
stronie internetowej: www.state.il.us/dcfs/adoption/agencies/default.html.
5. Żądania bezpłatnych usług prawnych. W niektórych przypadkach strony, z którymi współpracujesz mogą
pokryć koszty prawne i zapewnić Ci adwokata. Zapewnienie adwokata lub utrzymanie swojego adwokata na
własny koszt nie jest wymagane. Jeśli współpracujesz z adwokatem, powinieneś go zapytać, czy ma on
jakikolwiek finansowy, biznesowy lub inny związek z agencją lub rodzicami adopcyjnymi. Ten sam adwokat
nie może jednocześnie reprezentować Ciebie, rodziców adopcyjnych i agencji.
W PRZYPADKU BRAKU ZAANGAŻOWANIA AGENCJI ADOPCYJNEJ RODZICE BIOLOGICZNI,
KTÓRZY STARAJĄ SIĘ O PRYWATNĄ ADOPCJĘ MAJĄ PRAWO DO:
1. Sprawdzenia licencji adwokata uprawniającej do świadczenia usług prawnych. W stanie Illinois można
dotrzeć do takich informacji dzwoniąc do Komisji Rejestracyjnej i Dyscyplinarnej dot. Prawników w stanie
Illinois (Attorney Registration and Disciplinary Commission) pod numer: 1-800-826-8625 lub odwiedzając
stronę internetową: www.iardc.org. Jeśli dany adwokat pochodzi z innego stanu, będzie można w nim znaleźć
podobną jednostkę. Innym źródłem jest strona internetowa Amerykańskiej Akademii Adwokatów
Adopcyjnych (American Academy of Adoption Attorneys): www.adoptionattorneys.org/ lub numer telefonu:
202/832-2222.
2. Oczekiwania, że adwokat będzie miał doświadczenie w prawie adopcyjnym. Zapytaj o jego przygotowanie
zawodowe i doświadczenie w dziedzinie prawa adopcyjnego.
3. Zapytaj, czy istnieje konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na pracę adwokata. Ten sam adwokat nie
powinien jednocześnie reprezentować rodziców biologicznych i adopcyjnych.
4. Zapytaj adwokata o poufność w sprawie prywatnych informacji, jakie mu wyjawiasz. Adwokat nie może
wyjawiać informacji prywatnych bez Twojego pozwolenia, chyba że sąd nakaże inaczej.
5. Wybrania własnego adwokata. Jeśli wybierzesz własnego adwokata, będziesz mieć prawo do zapłaty
wyłącznie za uzasadnione opłaty prawne. Możesz konsultować się z kilkoma prawnikami zanim zdecydujesz,
którego z nich wynajmiesz i podpiszesz umowę o zaangażowaniu adwokata.
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Uwaga: prawo stanu Illinois nie zezwala adwokatom na pobieranie opłat za usługi adopcyjne.
•

Usługi adopcyjne określa się jako: zaaranżowanie adopcji dziecka, znalezienie
dziecka do adopcji, dopasowanie rodziców adopcyjnych do rodziców
biologicznych, zorganizowanie lub ułatwienie adopcji, przyjmowanie lub
uznawanie zgody na adopcję lub zrzeczenia się praw rodzicielskich.

•

Licencjonowani adwokaci mogą świadczyć usługi prawne związane z adopcją i
pobierać za nie opłaty. Na przykład mogą pobierać opłaty za występowanie w
sądzie w Twoim imieniu lub za porady prawne.

WAŻNE

INFORMACJE NA TEMAT OSTATECZNEGO I NIEODWOŁALNEGO ZRZECZENIA SIĘ
PRAW RODZICIELSKICH I WYRAŻENIA ZGODY NA ADOPCJĘ W STANIE ILLINOIS

Matki biologiczne: Zgodnie z prawem stanu Illinois, podpisanie zrzeczenia się praw rodzicielskich lub zgody na
adopcję może nastąpić dopiero 72 godziny po urodzeniu dziecka.
•
•
•
•

Po podpisaniu zrzeczenia się praw rodzicielskich lub zgody na adopcję są one ostateczne i nieodwołalne.
Po podpisaniu zrzeczenia się praw rodzicielskich lub zgody na adopcję nie możesz już zmienić zdania.
Masz prawo odmówić podpisania zrzeczenia się praw rodzicielskich lub zgody na adopcję (aż do ostatniej
chwili przed ich podpisaniem), jeśli wahasz się lub masz wątpliwości co do podjęcia decyzji o oddaniu
swojego dziecka do adopcji.
Możesz zażądać więcej czasu na podjęcie decyzji oraz poprosić agencję, z którą współpracujesz, aby
zapewniła tymczasową opiekę nad Twoim dzieckiem, podczas gdy Ty będziesz podejmować decyzję.
Jednakże agencja nie musi zapewniać tego typu usług.

Identyfikacja ojca biologicznego przez matkę biologiczną:
W celu zapewnienia bezpiecznego planu adopcyjnego, w najlepszym interesie dziecka jest identyfikacja ojca dziecka.
Ważne jest, aby powiedzieć dziecku prawdę o tym, kim jest jego ojciec, jeśli dziecko jest oddawane do adopcji. Bez
względu na to, czy Twoje dziecko jest adoptowane w stanie Illinois czy innym stanie, masz obowiązek ujawnić
tożsamość ojca biologicznego Twojego dziecka, kiedy oddajesz je do adopcji.
•

Przy podpisywaniu zrzeczenia się praw rodzicielskich lub zgody na adopcję w stanie Illinois, jako matka
biologiczna wypełnisz także “Oświadczenie identyfikacyjne” (Affidavit of Identification), w którym ujawnisz
tożsamość ojca Twojego dziecka w ramach procesu adopcyjnego. Oświadczenie to jest uznawane przez sąd
jako złożone pod przysięgą. Zostanie ono dostarczone do sądu i uznane za ostateczny dowód tożsamości ojca
dziecka.

•

Prosimy o poprawne podanie tożsamości ojca dziecka, chyba że absolutnie nie znasz jego tożsamości lub
uważasz, że są poważne podstawy do obawy o Twoje bezpieczeństwo.

Oto kilka powodów, dla których to takie ważne:
•
•

Może najważniejszy powód – dziecko, które oddajesz do adopcji powinno znać historię swojej biologicznej
rodziny. Każdemu, kto sobie tego życzy, należy się wiedza na temat swojego pochodzenia.
Po podpisaniu ostatecznego i nieodwołalnego zrzeczenia się praw rodzicielskich lub zgody na adopcję Twoje
prawa rodzicielskie trwale wygasną.
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Zanim adopcja dojdzie do skutku przeprowadzone zostaną skrupulatne poszukiwania ojca dziecka. Jeśli
zostanie on odnaleziony (może być zarejestrowany w Rejestrze Ojców Domniemanych stanu Illinois (Putative
Father Registry)), ojciec dziecka będzie miał możliwość zakwestionowania (zaprotestowania) przeciwko
adopcji.
Jeśli ojciec biologiczny zaangażuje się w adopcję poprzez jej zakwestionowanie, Ty, jako matka biologiczna
nie będziesz mogła odwołać zrzeczenia się praw rodzicielskich/ zgody na adopcję lub odzyskać praw
rodzicielskich.

Ojcowie biologiczni: jeśli jesteś biologicznym ojcem dziecka, możesz podpisać zrzeczenie się praw rodzicielskich lub
zgodę na adopcję przed narodzinami dziecka, ale możesz zmienić zdanie (odwołać je), jeśli nastąpi to na piśmie w
ciągu 72 godzin od urodzenia się dziecka. Jeśli zmienisz zdanie, musisz to zrobić na piśmie i przekazać swoje pisemne
oświadczenie osobie, agencji lub sądowi, który przyjął zrzeczenie się praw rodzicielskich lub zgody na adopcję, w
ciągu 72 godzin od narodzin dziecka. Po upływie 72 godzin od narodzin dziecka zrzeczenie się praw rodzicielskich lub
zgoda na adopcję staje się ostateczna i nieodwołalna. Po narodzinach dziecka, jeśli wcześniej nie podpisałeś zrzeczenia
się praw rodzicielskich, należy odczekać 72 godziny przed jego podpisaniem.

REJESTR OJCÓW DOMNIEMANYCH (PUTATIVE FATHER REGISTRY)
“Ojciec domniemany” to mężczyzna, który może być ojcem dziecka, ale który nie ożenił się z matką dziecka przed
jego urodzeniem i który nie uznał swojego ojcostwa podczas rozprawy sądowej. Jeśli matka dziecka chce je oddać do
adopcji, domniemany ojciec musi podjąć kroki mające na celu wykazanie, że jest on prawnym ojcem dziecka, jeśli
chce przeciwstawić się adopcji.
Jeśli uważasz się za ojca dziecka i chcesz mieć wpływ na to, czy zostanie ono oddane do adopcji, musisz zarejestrować
się w Rejestrze Ojców Domniemanych, zanim dziecko będzie miało 30 dni. Możesz się także zarejestrować przed
narodzinami dziecka. Jeśli nie zarejestrujesz się w Rejestrze Ojców Domniemanych przed upływem 30 dni, sąd może
orzec, że zrzekłeś się swoich praw do dziecka i trwale utraciłeś prawa rodzicielskie bez uprzedniego zawiadomienia.
Twoje dziecko będzie mogło zostać zaadoptowane bez Twojej zgody.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.putativefather.org lub pod numerem telefonu Rejestru
Ojców Domniemanych stanu Illinois: 866-PFR-DCFS (866-737-3237).

OBOWIĄZKI RODZICA BIOLOGICZNEGO
1. Masz obowiązek uczciwie współpracować z agencją lub adwokatem, który zajmuje się adopcją.
2. Jeśli w czasie ciąży otrzymywałaś pomoc finansową od agencji lub ewentualnego rodzica adopcyjnego, nie
jesteś zobowiązana oddać dziecka do adopcji. Ty i Twoja rodzina nie jesteście w żaden sposób zobowiązani
do oddania otrzymanego wsparcia. Jednakże nie wolno otrzymywać zwrotu kosztów lub wsparcia
jednocześnie z kilku agencji lub od kilku adwokatów.
3. Masz obowiązek dostarczenia niezbędnych dokumentów dotyczących potrzeb finansowych w celu
odpowiedniego określenia wydatków i wsparcia.
4. Matki biologiczne muszą dokładnie wypełnić ‘Oświadczenie Identyfikacyjne’, w którym określą tożsamość
ojca dziecka.
5. Masz obowiązek dostarczyć jak najwięcej informacji medycznych i historii zdrowotnej dotyczącej Ciebie i
Twojej najbliższej rodziny, aby rodzina adopcyjna i Twoje dziecko mogło otrzymać bezcenne informacje.
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WYMOGI DLA LICENCJONOWANYCH AGENCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI ŚWIADCZĄCYCH
USŁUGI ADOPCYJNE
1. Niniejszy dokument będzie wykorzystywany we wszystkich adopcjach za pośrednictwem agencji w stanie
Illinois, poza przypadkami, w których toczy się srawa w sądzie dla nieletnich dotyczącymi dziecka
oddawanego do adopcji.
2. Niniejszy dokument zostanie odczytany głośno w całości rodzicowi / rodzicom biologicznym przez
pracownika agencji i dostarczony im na piśmie w wybranym przez nich języku.
3. Rodzic(e) biologiczni oraz świadek z agencji muszą parafować każdą stronę.
4. Rodzice biologiczni korzystający z usług agencji adopcyjnej w stanie Illinois muszą otrzymać niniejszy
dokument od swojego opiekuna społecznego, niezwłocznie po spotkaniu z pracownikiem agencji. Jeśli rodzice
biologiczni wyrażą taką potrzebę, mogą zabrać niniejszy dokument do domu, żeby się z nim zapoznać
osobiście przed omówieniem go z pracownikiem agencji.
5. Po podpisaniu i opatrzeniu datą, kopia niniejszego dokumentu zostanie przekazana rodzicowi / rodzicom
biologicznym, a oryginał pozostanie w aktach klienta w agencji adopcyjnej.

ŹRÓDŁA
STRONA INTERNETOWA AGENCJI ADOPCYJNEJ LICENCJONOWANEJ PRZEZ DCFS W STANIE ILLINOIS
Niniejsza strona internetowa dostarcza informacji na temat wszystkich licencjonowanych agencji adopcyjnych w
stanie Illinois: www.state.il.us/dcfs/adoption/agencies/default.html.
“Podsumowanie agencji adopcyjnych
licencjonowanych w stanie Illinois przedstawione na tej stronie stanowi podstawowy przegląd wszystkich agencji, w
tym informacje kontaktowe przedstawiciela agencji licencjonowanej przez DCFS.

REJESTR ADOPCJI ORAZ WYMIANA INFORMACJI MEDYCZNYCH W STANIE ILLINOIS
Twoja agencja powinna poinformować Cię o Rejestrze Adopcji, za pomocą którego zarejestrowane w nim osoby mogą
autoryzować lub zakazać ujawniania informacji identyfikacyjnych, w tym kopii oryginalnego aktu urodzenia osoby
adoptowanej innym osobom zaangażowanym w zrzeczenie się praw rodzicielskich lub adopcję. Informacje poufne
mogą zostać ujawnione osobom zarejestrowanym wyłącznie jeśli co najmniej dwie określone strony adopcji złożyły
wyraźną obustronną zgodę na wymianę tych informacji.
Strona internetowa: www.idph.state.il.us/vitalrecords/adoptioninfo.htm lub telefon: 877-323-5299

PROGRAM POUFNEJ MEDIACJI STANU ILLINOIS
Program Poufnej Mediacji DCFS (Confidential Intermediary Program) jest sposobem na połączenie dzieci czekających
na adopcję, rodziców adopcyjnych, rodziców biologicznych i innych krewnych. Poufny mediator (Confidential
Intermediary), wyszkolony i wykwalifikowany przez DCFS do świadczenia tego typu usług, zostaje powołany przez
sąd w celu odnalezienia poszukiwanego krewnego. Po jego odnalezieniu, poufny mediator wyjaśnia powody, dla
których się z nim skontaktowano, opisuje dostępne możliwości i pomaga ułatwić wzajemnie uzgodniony wynik.
Poufny mediator chroni prywatności każdej z osób i zachowuje poufność do momentu, gdy obie strony zdecydują się
na bezpośredni kontakt. Strona internetowa: www.ci-illinois.org lub telefon: 847-298-9096.
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PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKA RADA DS. DZIECI OCZEKUJĄCYCH NA ADOPCJĘ (NORTH
AMERICAN COUNCIL ON ADOPTABLE CHILDREN)
Strona internetowa: www.nacac.org/
970 Raymond Avenue, Suite 106
St. Paul, MN 55114

Telefon: 651-644-3036

CHILD WELFARE INFORMATION GATEWAY
Oddział Biura ds. Dzieci (Children’s Bureau), Administracji ds. Dzieci i Rodzin, strona internetowa Amerykańskiego
Departamentu Zdrowia i Pomocy Społecznej (U.S. Department of Health and Human Services):
www.childwelfare.gov/

PODPISY:
Rodzice biologiczni:

Drukowane imię i nazwisko rodzica biologicznego Podpis rodzica biologicznego

Data

Drukowane imię i nazwisko rodzica biologicznego Podpis rodzica biologicznego

Data

Drukowane imię i nazwisko świadka

Data

Podpis świadka

Agencja:

Drukowana nazwa agencji

Drukowane imię i nazwisko
upoważnionego przedstawiciela

Podpis upoważnionego przedstawiciela
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