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Stan Illinois
Departament ds. Usług na rzecz dzieci i rodzin

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW BIOLOGICZNYCH W STANIE ILLINOIS
Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej. Treść porady prawnej zależy od konkretnych
okoliczności oraz jurysdykcji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ogólne i nie
obejmują wszystkich przypadków ani aspektów prawa adopcyjnego stanu Illinois. Nie mogą
zastępować porady radcy prawnego licencjonowanego w Twoim stanie.

PRAWA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH PRZY ADOPCJACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGENCJE
Jako rodzic biologiczny w stanie Illinois masz prawo do:
1.

Traktowania z godnością i szacunkiem oraz podejmowania decyzji bez nacisku lub przymusu.

2.

Otrzymania pomocy w pokryciu uzasadnionych wydatków związanych z ciążą, dozwolonych na
mocy prawa, oraz do otrzymania, na żądanie, pisemnej listy wyszczególniającej obiecane wsparcie.
Jeżeli otrzymałaś wsparcie finansowe w trakcie ciąży od agencji lub rodzica adopcyjnego, nie masz
obowiązku oddawać swojego dziecka do adopcji ani do zwrotu otrzymanego wsparcia
finansowego.

3.

Przyznania radcy prawnego wedle własnego wyboru bez konieczności ponoszenia opłat.
W niektórych przypadkach strony, z którymi współpracujesz, mogą mieć możliwość pokrycia
Twoich kosztów obsługi prawnej lub umożliwić Ci kontakt z radcą prawnym. Przyznanie radcy
prawnego lub zatrudnienie go na własny koszt nie jest wymagane. Jeżeli współpracujesz z radcą
prawnym, powinieneś/powinnaś zapytać, czy ma on jakiekolwiek powiązania o charakterze
finansowym, biznesowym lub innym z agencją lub rodzicami adopcyjnymi. Radca prawny nie
może jednocześnie reprezentować Ciebie oraz rodziców adopcyjnych lub agencji.

4.

Współpracy z agencjami świadczącymi usługi socjalne, w tym usługi publiczne, podczas procesu
podejmowania decyzji o oddaniu dziecka do adopcji lub też wychowywaniu go samodzielnie.
Agencje te mogą być w stanie udzielić Ci wsparcia niezależnie od Twojej decyzji.

5.

Żądania, aby informacje pozwalające zidentyfikować Twoją osobę pozostały poufne, o ile prawo
stanu Illinois lub nakaz sądowy nie wymagają inaczej, oraz zarejestrowania się w Systemie
wymiany informacji adopcyjnych i medycznych stanu Illinois (Illinois Adoption Registry and
Medical Information Exchange) pod adresem www.dph.illinois.gov.

6.

Doradztwa przed zrzeczeniem się oraz po zrzeczeniu się praw rodzicielskich.

7.

Uzyskania Informacji o fakcie, że nie pozwalające na identyfikację konkretnych osób dane
dotyczące Ciebie oraz Twojej rodziny w zakresie społecznym, zdrowotnym oraz zdrowia
psychicznego będą zawsze udostępniane w przypadku adopcji agencyjnej.

8.

Wyboru rodziców adopcyjnych dla swojego dziecka oraz do spotkania z nimi przed oddaniem
dziecka albo do wybrania innej agencji, jeżeli prośba nie może zostać spełniona.
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9.

Żądania kontaktu ze swoim dzieckiem i/lub rodzicami adopcyjnymi dziecka, z zastrzeżeniem, że
żadna obietnica dotycząca kontaktu z dzieckiem lub otrzymywania informacji o nim nie może
zostać wyegzekwowana na mocy prawa stanu Illinois po podpisaniu zrzeczenia się praw
rodzicielskich lub zrzeczenia się praw rodzicielskich przed narodzeniem.

10.

Dostępu do Twojego dziecka w szpitalu oraz przed podpisaniem zrzeczenia się praw rodzicielskich.
Uwaga: Jeżeli jesteś ojcem biologicznym i nie jesteś małżonkiem matki biologicznej, zasadniczo
będziesz potrzebować zgody oraz ustaleń z matką biologiczną, aby uzyskać dostęp do dziecka.

11.

Otrzymania kopii wszelkich podpisywanych przez Ciebie dokumentów w preferowanym przez
Ciebie języku.

12.

Współpracy z agencją adopcyjną wedle własnego wyboru lub do zmiany agencji pod warunkiem
niezwłocznego poinformowania wszystkich zainteresowanych stron.

13.

Otrzymania kopii raportu rocznego składanego przez agencję do Departamentu ds. Usług na rzecz
dzieci i rodzin („DCFS”) (www.DCFS.illinois.gov) oraz kopii określonej na piśmie polityki
rozstrzygania skarg oraz świadczenia usług adopcyjnych obowiązującej w danej agencji.

OSTATECZNE I NIEODWOŁALNE ZRZECZENIE SIĘ PRAW RODZICIELSKICH
ORAZ ZGODA NA ADOPCJĘ W STANIE ILLINOIS
14. Matki biologiczne: Zgodnie z prawem stanu Illinois pierwszy moment, w którym możesz zrzec się
praw rodzicielskich, przypada z upływem 72 godzin od urodzenia dziecka. Możesz podpisać:
•

•

•

ostateczne i nieodwołalne zrzeczenie się praw rodzicielskich i zgodę na
adopcję (Final and Irrevocable Surrender or Consent for the Purposes of
Adoption);
ostateczne i nieodwołalne zrzeczenie się praw rodzicielskich ze
wskazaniem lub zgodą na adopcję (Final and Irrevocable Designated
Surrender or Consent for the Purposes of Adoption); lub
ostateczną i nieodwołalną zgodę na adopcję przez wyznaczoną osobę lub
osoby (Final and Irrevocable Consent to Adoption by Specified Person or
Persons, Non-DCFS case).

Przed podpisaniem jednego z powyższych dokumentów powinnaś wiedzieć, że:
A. Po podpisaniu wskazanego powyżej dokumentu zrzeczenia się praw rodzicielskich decyzja
staje się ostateczna i nieodwołalna.
B. Nie masz obowiązku zrzeczenia się swoich praw i skierowania dziecka do adopcji, jeżeli masz
jakiekolwiek wątpliwości lub wahania odnośnie Twojej decyzji o skierowaniu dziecka do
adopcji.
C. Możesz poprosić o więcej czasu na podjęcie decyzji, a także możesz poprosić, by agencja,
z którą współpracujesz, zapewniła Ci krótkoterminową tymczasową opiekę nad dzieckiem
w czasie, w którym będziesz podejmować decyzję. Niemniej jednak agencja nie ma
obowiązku świadczyć Ci takiej usługi.
15. Identyfikacja ojca biologicznego przez matkę biologiczną: Aby zapewnić bezpieczny plan
adopcyjny, w najlepszym interesie dziecka leży podanie danych ojca dziecka. Podanie prawdziwych
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informacji o ojcu dziecka w momencie przekazywania dziecka do adopcji jest bardzo ważne.
•

Podpisując zrzeczenie się praw rodzicielskich lub zgodę na adopcję
w stanie Illinois jako matka biologiczna dziecka, wypełnisz również
„Oświadczenie o danych ojca” (Affidavit of Identification), w którym
w ramach procesu adopcyjnego podasz dane ojca dziecka. Oświadczenie
to jest uznawane przez sąd za złożone pod przysięgą.

•

Należy podać poprawne dane ojca dziecka, chyba że rzeczywiście nie
znasz jego tożsamości lub nie chcesz jej podawać z konkretnego
powodu.

•

Bardzo ważne jest, aby dziecko, które kierujesz do adopcji, znało swoich
biologicznych rodziców oraz historię rodziny zarówno ze strony matki,
jak i ojca.

16. Ojcowie biologiczni: Jeżeli jesteś ojcem biologicznym, możesz podpisać „Zrzeczenie się praw
rodzicielskich do nienarodzonego dziecka na potrzeby adopcji” (Surrender of Unborn Child for
Purposes of Adoption) lub „Zgodę na adopcję nienarodzonego dziecka” (Consent to Adoption of
Unborn Child) przed narodzinami dziecka, ale możesz zmienić zdanie i odwołać taką decyzję, jeżeli
zostanie to udokumentowane w ciągu 72 godzin od narodzin dziecka. Jeżeli zmienisz zdanie,
musisz zrobić to na piśmie i przekazać pisemne oświadczenie osobie, agencji lub sądowi, którzy
odebrali od Ciebie „Zrzeczenie się praw rodzicielskich do nienarodzonego dziecka” lub „Zgodę na
adopcję nienarodzonego dziecka”, zanim Twoje dziecko ukończy 72 godziny życia. Po ukończeniu
przez Twoje dziecko 72 godzin życia wyrażona przez Ciebie „Zgoda” lub „Zrzeczenie się” stają się
ostateczne i nieodwołalne. Jeżeli nie podpisałeś „Zgody” ani „Zrzeczenia się”, musisz odczekać do
chwili, gdy dziecko ukończy 72 godziny życia, aby zrzec się praw rodzicielskich. Alternatywnie
możesz podpisać „Ostateczne i nieodwołalne zrzeczenie się praw rodzicielskich” (Final and
Irrevocable Waiver of Parental Rights) przed narodzinami Twojego dziecka lub po nich, przy czym
takie zrzeczenie się nie może zostać odwołane.

REJESTR OJCÓW DOMNIEMANYCH
17. „Domniemany ojciec” to mężczyzna, który może być ojcem dziecka, ale który nie był małżonkiem
matki dziecka przed jego urodzeniem, nie jest wymieniony w akcie urodzenia dziecka i/lub nie
stwierdził faktu ojcostwa w ramach postępowania sądowego. Jeżeli matka dziecka chce oddać
dziecko do adopcji, domniemany ojciec musi podjąć kroki w celu wykazania, że jest prawnym
ojcem, jeżeli chce zostać poinformowany o adopcji.
Musisz zarejestrować się w „Rejestrze ojców domniemanych stanu Illinois” (Illinois Putative Father
Registry), zanim dziecko ukończy 30. dzień życia. Możesz zarejestrować się przed urodzeniem
dziecka. Jeżeli nie zarejestrujesz się w „Rejestrze ojców domniemanych” przed upływem
30-dniowego terminu, sąd może zarządzić zrzeczenie się Twoich praw i trwale pozbawić Cię praw
rodzicielskich bez powiadamiana Cię o tym fakcie. Twoje dziecko może zostać trwale
zaadoptowane bez Twojej zgody. Jeżeli się zarejestrujesz, musisz podjąć dalsze kroki prawne
w celu ustalenia rodzicielstwa. Możesz zasięgnąć porady radcy prawnego na temat procedur,
których musisz przestrzegać.
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na witrynę internetową www.putativefather.org lub zadzwoń
Parafa rodzica biologicznego
Strona 3 z 5

CFS 403-E/P
Wer. 1/2017

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW BIOLOGICZNYCH W STANIE ILLINOIS

do „Rejestru ojców domniemanych stanu Illinois” na numer 866-PFR-DCFS (866-737-3237).

OBOWIĄZKI RODZICÓW BIOLOGICZNYCH
18. Jako rodzic biologiczny w stanie Illinois masz obowiązek:
•
współpracować i być szczerym/szczerą w kontaktach z agencją
obsługującą adopcję;
•
dobrowolnie ujawnić agencji wszelkie znane informacje medyczne,
ogólne oraz rodzinne dotyczące Twojej osoby oraz Twojej najbliższej
rodziny;
•
przedstawić niezbędne dokumenty dotyczące potrzeb finansowych
w celu określenia niezbędnych wydatków związanych z ciążą;
•
nie przyjmować zwrotu wydatków związanych z ciążą, jeżeli nie jesteś
w ciąży, ani pochodzących równocześnie z więcej niż jednego źródła,
gdyż jest to przestępstwem;
•
matki biologiczne: dokładnie wypełnić „Oświadczenie o danych ojca”
(Affidavit of Identification).
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI I SPOTKANIA W PRZYSZŁOŚCI
19. Masz prawo dobrowolnego udostępnienia informacji medycznych, ogólnych oraz pozwalających na
identyfikację, w tym informacji dotyczących oryginalnego aktu urodzenia dziecka. Prawo to można
zrealizować za pomocą „Systemu wymiany informacji adopcyjnych i medycznych stanu Illinois”
(Illinois Adoption Registry and Medical Information Exchange) i/lub w drodze wypełnienia
„Formularza preferencji rodzica biologicznego” (Birth Parent Preference Form). Aby uzyskać
więcej informacji, należy wejść na witrynę internetową http://www.dph.illinois.gov albo
www.newillinoisadoptionlaw.com lub zadzwonić na numer 877-323-5299 albo 217-782-6554.
Ponadto program „Poufnego pośrednictwa” (Confidential Intermediary) to sposób na organizowanie
spotkań i przekazywanie informacji pomiędzy adoptowanymi dziećmi, rodzicami adopcyjnymi
a rodzicami biologicznymi oraz innymi członkami rodziny biologicznej przez osobę wyznaczoną
przez sąd pod warunkiem wyrażenia wzajemnej zgody. Aby uzyskać więcej informacji, należy
wejść na witrynę internetową www.ci-illinois.org lub zadzwonić na numer (800) 526-9022,
wewn. 29.
NINIEJSZY DOKUMENT POWINIEN ZOSTAĆ ODCZYTANY RODZICOWI/RODZICOM BIOLOGICZNYM
PRZEZ PRACOWNIKA AGENCJI ORAZ DOSTARCZONY IM NA PIŚMIE W PREFEROWANYM PRZEZ
NICH JĘZYKU.
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PODPISY:
Rodzice biologiczni:

Imię i nazwisko rodzica biologicznego
(drukowanymi literami)

Podpis rodzica biologicznego

Data

Imię i nazwisko rodzica biologicznego
(drukowanymi literami)

Podpis rodzica biologicznego

Data

Imię i nazwisko świadka
(drukowanymi literami)

Podpis świadka

Data

Podpis upoważnionego przedstawiciela

Data

Agencja:

Nazwa agencji (drukowanymi literami)

Imię i nazwisko
upoważnionego przedstawiciela
(drukowanymi literami)
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