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      Gorzów Wlkp., dnia  6  czerwca 2016r. 

 

PS-VIII.431.4.2016.ESzw 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

 

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze  

Al. Niepodległości 36; 65-042 Zielona Góra  

działający w strukturze 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze  

ul. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra 

 
 

Na podstawie przepisów: 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 575), 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015r.  

w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji 

uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015r., poz. 1477)  

 

Zespół kontrolny w składzie: 

 Elżbieta Szwonka – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 76-1/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. – przewodnicząca 

Zespołu kontrolnego; 

 Agnieszka Kraska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 76-2/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. – członek Zespołu 

kontrolnego; 

 

przeprowadził w dniach 27 kwietnia i 4 maja 2016 roku kontrolę doraźną w jednostce, 

nie ujętą w planie kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

na 2016 rok. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia 

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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 Kontrolę przeprowadzono w obecności P. Iwony Zwierzchowskiej – Kierownika 

Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze. Podczas kontroli przyjęto do protokołu także 

pisemne wyjaśnienia P. Jakuba Piosika, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Zielonej Górze.  

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zadań ustawowych świadczonych przez ośrodki 

adopcyjne, w szczególności kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do przysposobienia  

oraz dobór rodziny przysposabiającej do potrzeb dziecka (zgodnie z pismem Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DSR.I.074.1.2016.AK z dnia 15.03.2016r.). 

 

W szczególności ocenie poddano zagadnienia: 

1. Kwalifikowania dzieci do przysposobienia;  

2. Kwalifikowania kandydatów na rodziców przysposabiających;  

3. Udział pracowników w zespołach ds. oceny zasadności pobytu dziecka i współpraca  

z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej;  

4. Ocena jakości pracy ośrodka adopcyjnego w kontekście jakości wykonywanych 

zadań.  

 

Ustalenia z kontroli: 

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze zatrudnia pracowników łącznie na 7,25 etatach,  

w tym:  

 Kierownik – 1 etat, 

 pedagog – 3,875 etatu (4 osoby), 

 psycholog – 2,375 etatu (4 osoby). 

Ośrodek mieści się w wynajmowanym lokalu – 2 piętrowej willi, w której siedzibę mają także 

pozostałe wydziały ROPS w Zielonej Górze. Na parterze budynku znajduje się bank. 

Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego są rozproszeni – zajmują pomieszczenia na drugim piętrze 

budynku oraz w piwnicy. W ocenie kontrolujących w tych warunkach lokalowych utrudniona 

jest współpraca pomiędzy pracownikami Ośrodka oraz nadzór kierownika nad właściwą 

organizacją pracy. 

 Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze swoim oddziaływaniem obejmuje powiaty: 

Zielona Góra miasto, zielonogórski, krośnieński, wschowski, nowosolski, świebodziński  

(w 2014 r. powiat żagański). 

 Podczas kontroli przyjęto do protokołu wyjaśnienia P. Jakuba Piosika, Dyrektora 

ROPS, dotyczące kontrolowania Ośrodków adopcyjnych przez Zarząd Województwa 

Lubuskiego, zgodnie z art. 175a cytowanej ustawy. Z wyjaśnień Dyrektora wynika,  
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że w imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego kontrolę przeprowadzali pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego w Zielonej Górze.  Kontrole były przeprowadzane w październiku 2014r.  

i grudniu 2015r. Pierwsza kontrola obejmowała funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjnego  

w Zielonej Górze, w tym organizacja Ośrodka i kwalifikacje pracowników oraz system 

weryfikacji i przygotowań kandydatów na rodziców adopcyjnych. Druga kontrola 

obejmowała działalność statutową Ośrodka  Adopcyjnego w Zielonej Górze oraz  

w Gorzowie Wlkp.  

W toku kontroli ustalono, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Zielonej Górze opracował procedurę związaną z kwalifikacją dziecka do przysposobienia. 

Procedura obowiązuje w obu publicznych ośrodkach adopcyjnych, działających  

w województwie. Dokument wskazuje kolejne etapy postępowania, począwszy od powzięcia 

informacji o dziecku do zakwalifikowania do przysposobienia, a w kolejnym etapie  

do znalezienia rodziny i adopcji dziecka. Z analizy dokumentu wynika, że procedura jest 

zgodna z obowiązującym stanem prawnym, (procedura została dostosowana  

do znowelizowanych przepisów prawa obowiązujących od 19.09.2014r.).  

Ośrodek szkoli kandydatów na rodziny przysposabiające w oparciu o własny autorski 

program zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Decyzja  

MPiPS nr 15/2012/RA z 30.04.2012 wydana na okres 5 lat (na lata 2012-2017).  

Również wg własnego programu szkolone są rodziny zastępcze – decyzja MPiPS  

nr 4/2015/RZ z 12 lutego 2015r. ważna na okres pięciu lat (na lata 2012-2017). 

1. Kwalifikowanie dzieci do przysposobienia  
 

Jak ustalono w toku kontroli sytuacja kwalifikowania dzieci do adopcji w latach 2012 – 2015 

przedstawiała się następująco: 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci zgłoszonych do adopcji  86 176 89 163 

Liczba dzieci zakwalifikowanych do adopcji 46 30 27 42 

Liczba dzieci nie zakwalifikowanych do 

adopcji (odmowa kwalifikacji)  
28 125 51 87 

 

Z analizy ilościowej wynika, że liczba dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  

nie daje sumy wszystkich dzieci zgłoszonych. Jak wynika z wyjaśnień kierownika Ośrodka, 

postępowania kwalifikacyjne w niektórych przypadkach przechodzą na kolejny rok 

kalendarzowy, a niekiedy przedłużają się. Jak wyjaśniła Kierownik Ośrodka, powodem 

przedłużających się postępowań jest brak wymaganych dokumentów dotyczących statusu 

prawnego rodzeństwa lub stanu zdrowia dziecka. W toku kontroli ustalono, że w przypadku 

braku jakichkolwiek informacji o dziecku, Ośrodek Adopcyjny prowadzi korespondencję  
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z właściwymi instytucjami, celem ustalenia brakujących faktów na temat dziecka  

i jak najszybszej kwalifikacji do przysposobienia.   

W toku kontroli ustalono, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 

opracował procedurę związaną z kwalifikacją dziecka do przysposobienia. Procedura 

obowiązuje w obu publicznych ośrodkach adopcyjnych, działających w województwie. 

Dokument wskazuje kolejne etapy postępowania, począwszy od powzięcia informacji  

o dziecku do zakwalifikowania do przysposobienia, a w kolejnym etapie do znalezienia 

rodziny i adopcji dziecka. Z analizy dokumentu wynika, że procedura jest zgodna  

z obowiązującym stanem prawnym (procedura została dostosowana do znowelizowanych 

przepisów prawa obowiązujących od 19.09.2014r.).  

 W toku kontroli poddano analizie teczki 8 dzieci, których nie zakwalifikowano  

do przysposobienia. Z ustaleń wynika, że w każdym z kontrolowanych przypadków zgody 

na adopcję nie wyrażał sam wychowanek pieczy zastępczej (w aktach oświadczenia 

wychowanka), dodatkowo zgody na przysposobienie nie wyrażał również opiekun dziecka – 

opiekun prawny (w aktach sprawy oświadczenia opiekunów prawnych), stanowiący  

dla dziecka rodzinę spokrewnioną w rozumieniu art. 41 ust. 2 cytowanej ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2 przypadkach odmowa kwalifikacji została wydana 

przez Ośrodek tylko w oparciu o oświadczenia wychowanek (16 letniej i 17 letniej) bez opinii 

opiekuna prawnego w tej kwestii oraz bez opinii Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka  

w placówce / organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2 przypadkach oświadczenia 

opiekunów o braku zgody na adopcję wychowanka nie miały uzasadnienia. W pozostałych 

przypadkach odmowy kwalifikacji do przysposobienia oparte były o uzasadnienie 

zapewnienia dzieciom stabilnego środowiska wychowawczego w rodzinach zastępczych  

lub więziami, jakie istnieją pomiędzy dziećmi a rodzinami spokrewnionymi.  

W 6 przypadkach w rozstrzygnięciach Ośrodka Adopcyjnego o braku kwalifikacji dzieci  

do przysposobienia orzeczenia zostały wydane bez zgody opiekuna prawnego, jedynie  

w oparciu o zgodę opiekuna faktycznego – rodzinę zastępczą, która nie była ustanowiona 

opiekunem prawnym dziecka. W przypadkach, gdy opinia opiekuna i dziecka odnośnie 

poszukiwania rodziny adopcyjnej była negatywna, czyli zarówno dziecko jak i opiekun  

nie wyrażali zgody na przysposobienie dziecka, Ośrodek nie zakładał karty dziecka oraz  

nie przeprowadzał badań, o których mowa w art. 166 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. W związku z tym, przyjęto do protokołu pisemne wyjaśnienia kierownika 

Ośrodka, uzasadniające stwierdzoną sytuację. Jak wynika z wyjaśnień, karty dziecka nie były 

sporządzane tylko w tych przypadkach, gdy Ośrodek Adopcyjny posiadał zapewnienie 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o silnych więziach pomiędzy dzieckiem  
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a opiekunem w rodzinie spokrewnionej (także wujek, ciocia). Ośrodek uzasadnił,  

że kierował się również dobrem dziecka, gdyż nie chciał narażać na dodatkowy stres dzieci, 

spowodowany sytuacją badania na terenie ośrodka adopcyjnego, mając świadomość,  

że kwalifikacja do adopcji i tak byłaby negatywna. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Kierownik, 

pełna kwalifikacja dziecka do przysposobienia, obejmująca sporządzenie karty dziecka  

i badań, jest obligatoryjnie sporządzana dla każdego dziecka od września 2014r.,  

tj. od wejścia w życie nowelizacji art. 164 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (brzmienie obowiązujące obecnie). Orzekanie o odmowie zakwalifikowania 

dziecka do adopcji odbywało się w składzie 2 pedagogów i 2 psychologów Ośrodka 

Adopcyjnego oraz kierownika tej jednostki. Z analizy wynika, że wśród powodów odmowy 

kwalifikacji dziecka do przysposobienia wskazać można: silne więzi dziecka z rodziną 

spokrewnioną, potwierdzone opinią organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, brak zgody 

dziecka powyżej 13 roku życia.  

 W toku kontroli poddano analizie teczki dzieci zakwalifikowanych  

do przysposobienia krajowego w latach 2012-2015. Z każdego roku przeanalizowano  

po 2 losowo wybrane teczki dziecka, łącznie 8 teczek. W toku kontroli przyjęto  

od Kierownika Ośrodka adopcyjnego pisemne wyjaśnienie w sprawie przestrzegania 

terminów kwalifikacji dziecka do przysposobienia. Z oświadczenia P. Iwony 

Zwierzchowskiej wynika, że na mocy przepisów prawa obowiązujących do 19 września 

2014r. wynikała konieczność dokonania kwalifikacji dziecka do adopcji w terminie 14 dni  

od dnia powzięcia informacji o uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka. Ośrodek nie był  

w stanie sprostać temu zadaniu ze względu na brak pełnej dokumentacji w sprawie dziecka.  

Z oświadczenia wynika, że możliwe do zrealizowania w tym terminie były tylko 

postępowania, w których rodzic zrzekał się praw do noworodka pozostawionego w szpitalu. 

Dopiero po zmianie ustawy i wydłużeniu terminu na zakwalifikowanie do 30 dni  

od sporządzenia karty dziecka, możliwe stało się dokonanie kwalifikacji w terminie.  

 Jak wynika z analizy sporządzonej w toku kontroli, przeciętny czas kwalifikowania 

dziecka do przysposobienia wyniósł 33,36 dni. Szczegółowa analiza pokazała, że w dwóch  

przypadkach nie dopełniono procedury kwalifikacyjnej – w pierwszym przypadku  

przez 33 dni, a w drugim przypadku przez 36 dni nie zostały podjęte żadne działania 

zmierzające do rozpoczęcia procesu kwalifikacji. Stanowi to uchybienie art. 164 cytowanej 

ustawy oraz procedury kwalifikacyjnej opracowanej przez ROPS. W pozostałych 

przypadkach procedura kwalifikacyjna trwała od 13 do 75 dni, z tym, że w tym czasie 

Ośrodek podejmował działania zmierzające do ustalenia sytuacji dziecka, gromadził 

brakującą dokumentację. 
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 Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w pozostałych 

przypadkach tuż po powzięciu informacji uzasadniającej kwalifikację dziecka (informacje 

przekazane przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo–

wychowawcze lub Sądy Rejonowe), rozpoczynano niezwłocznie postępowanie w sprawie.  

W skontrolowanej dokumentacji dziecka znajdowała się karta dziecka (sporządzana  

nie we wszystkich przypadkach) wraz z metryką prowadzenia sprawy (sporządzana zgodnie  

z przepisami od września 2014r.) oraz diagnoza psychologiczna, sporządzana przez 

psychologa Ośrodka Adopcyjnego lub nadesłana przez organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Określona była również specyfika 

potrzeb dziecka i ocena możliwości nawiązania więzi emocjonalnej w nowej rodzinie. 

Następnie ustalano sytuację prawną rodzeństwa dziecka oraz więzi z rodziną biologiczną. 

 W związku z tym, że karta dziecka nie była sporządzana we wszystkich przypadkach, 

przyjęto do protokołu pisemne wyjaśnienia Kierownika Ośrodka – P. Iwony 

Zwierzchowskiej. Jak wynika z treści wyjaśnień, karta dziecka sporządzana jest  

w tych przypadkach, w których istnieje uzasadnienie do przysposobienia zgłoszonego 

dziecka. Jeśli więc istnieje takie uzasadnienie, Ośrodek występuje do PCPR lub placówki 

opiekuńczo–wychowawczej, w której przebywa wychowanek oraz do Sądu o pełne 

informacje dotyczące dziecka, tj. jego sytuację zdrowotną, rodzinną, a po 19 września 2014r. 

również o informacje i opinie, wskazane w art. 139a  oraz 38a cytowanej ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dopiero na tej podstawie sporządzana jest karta dziecka. 

Na końcu, podczas posiedzenia zespołu specjalistów z Ośrodka Adopcyjnego w składzie:  

1 lub 2 psychologów, 1 lub 2 pedagogów, kierownika Ośrodek Adopcyjny dokonywał 

kwalifikacji dziecka do przysposobienia. Dodatkowo w dokumentacji dziecka znajdowała się 

karta doboru rodziny, zawierająca wnioski z posiedzenia w sprawie wskazania kandydatów  

na rodziców adopcyjnych dla dziecka.  

 Podczas kontroli zbadano także jakie działania są podejmowane, by znaleźć dziecku 

właściwą rodzinę adopcyjną. W tym celu przyjęto od Kierownika Ośrodka wyjaśnienia,  

z których wynika, że tuż po zakwalifikowaniu dziecka do adopcji przeszukiwane są 

prowadzone przez Ośrodek rejestry kandydatów posiadających kwalifikacje na rodzinę 

adopcyjną. Dokonywana jest analiza pod katem potrzeb dziecka, w szczególności brana jest 

pod uwagę odpowiednia różnica wieku pomiędzy rodzicami a dziećmi, stan zdrowia rodziców 

i dzieci, struktura rodziny, jak również kolejność zakwalifikowania rodziny, miejsce 

zamieszkania rodziny adopcyjnej i rodziców biologicznych (nie wskazane jest 

zamieszkiwanie na terenie tej samej miejscowości i powiatu). Jeżeli w wyniku pierwszej 

analizy wyniknie, że istnieje odpowiednia rodzina dla dziecka, rodzina ta zostaje zapoznana  
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z dokumentacją dziecka na terenie Ośrodka Adopcyjnego (psycholog i pedagog omawiają  

z rodziną sytuację dziecka). Gdy rodzina wyraża chęć to od razu organizowany jest wspólny 

wyjazd z psychologiem lub pedagogiem do rodziny zastępczej, w której dziecko przebywa. 

Jeżeli w tym samym dniu pojawi się wątpliwość rodziny co do stanu zdrowia dziecka,  

to kandydatom na rodzinę adopcyjną przekazywana jest posiadana dokumentacja medyczna 

dziecka w celu umożliwienia konsultacji z własnym lekarzem. W ciągu 3–4 dni rodzina 

zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi, czy wyraża wolę przyjęcia dziecka. Z dalszych 

wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że w sytuacji, gdy w bazie danych nie ma 

odpowiedniej rodziny dla dziecka to pracownicy OA kontaktują się telefonicznie  

z zaprzyjaźnionymi ośrodkami adopcyjnymi, m.in. w Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Rzeszowie, 

Bielsku Białej. W przypadku niepozyskania kandydata  karta dziecka wysyłana jest  

do wojewódzkiego banku danych w Gorzowie Wlkp.. Cały ten proces odbywa się w ciągu 30 

dni od sporządzenia karty dziecka i zakwalifikowania do przysposobienia.  

 

 W toku kontroli poddano analizie dokumentację rodzeństw, które zostały 

zakwalifikowane do adopcji oddzielnie. Jak wynika z analizy, liczba rodzeństw, które 

zostały zakwalifikowane do adopcji w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:   

 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Liczba rodzeństw zakwalifikowanych do adopcji  6 9 2 9 

Liczba rodzeństw, które zostały zakwalifikowane 

do adopcji oddzielnie  
3 2 0 1 

 

 W toku kontroli przeanalizowano dokumentację 3 rodzeństw, w tym: 1 z 2012r,  

1 z 2013r. i 1 z 2015r. W przypadku wszystkich rodzeństw procedura kwalifikacyjna została 

zachowana. We wszystkich kontrolowanych przypadkach w aktach znajdowały się: karta 

każdego dziecka prawidłowo wypełniona zawierająca wymagane informacje (w tym m.in.  

na temat stanu zdrowia dziecka, sytuacji prawnej dziecka i rodzeństwa), diagnoza 

psychologiczna sporządzona przez psychologa OA lub organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. W diagnozie zawarte są m.in. zapisy, określające specyfikę potrzeb dziecka, ocenę 

stopnia możliwości nawiązania więzi przez dziecko. W aktach sprawy były też odrębne opinie 

uzasadniające rozdzielenie rodzeństwa, sporządzone przez psychologa OA. Ostateczna 

decyzja o zakwalifikowaniu rodzeństwa oddzielnie podejmowana była w składzie  

3  pedagogów i 4  psychologów oraz kierownika OA. W dokumentacji z kwalifikacji 

rodzeństwa z 2015r. nie sporządzono metryki sprawy, pomimo obowiązku jej sporządzania  

od 19 września 2014r.  
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Z analizy przeprowadzonej w toku kontroli wynika, że powodami zakwalifikowania 

rodzeństwa oddzielnie do adopcji były: 

 stan zdrowia i indywidualne potrzeby terapeutyczne każdego z dzieci z rodzeństwa, 

 duża rozbieżność wiekowa dzieci,  

 brak zgody starszego z rodzeństwa na przysposobienie. 

W opinii kontrolujących żadne z rodzeństw zakwalifikowanych do przysposobienia  

nie zostało rozdzielone bezpodstawnie – w każdym przypadku z całości dokumentacji 

wynika, że decyzja o poszukiwaniu odrębnych rodziców adopcyjnych była uzasadniona. 

Nie stwierdzono również uchybień w terminach kwalifikowania rodzeństw.  

 W kontrolowanym zakresie stwierdzono uchybienia: 

 w odniesieniu do dzieci kwalifikowanych po 19.09.2014r. nie sporządzono metryki 

sprawy; 

 w 2 przypadkach nie dochowano terminów procedury kwalifikacyjnej określonych  

w art. 164 cytowanej ustawy oraz procedury kwalifikacyjnej opracowanej  

przez ROPS. 

 

2. Kwalifikowanie kandydatów na rodziców przysposabiających   

 

 Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze w latach 2012- 2015 kwalifikował łącznie  

209 kandydatów (rodzin/osób) na rodziców przysposabiających, z tego: w 2012 – 54,  

w 2013 – 65,  2014 – 54 i 2015 – 36. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego pozytywną 

opinię uzyskało 201 kandydatów, co stanowi 92,2% rodzin i osób, które w tym okresie 

zgłosiły się do Ośrodka z zamiarem przysposobienia dziecka. Negatywne opinie 

kwalifikacyjne wydano w tym okresie w stosunku do 8 osób, z tego: w 2013 – 4, 2014 – 4. 

Każdy przypadek jest inny.  

Wśród przyczyn wydania negatywnej opinii, wymienia się np. nierealne i nieadekwatne 

oczekiwania w stosunku do dziecka, nieprawidłowości w reprezentowanych przez 

kandydatów postawach rodzicielskich.  

 Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze stosuje wobec kandydatów na rodziny 

przysposabiające, którym specjaliści wydali negatywną opinię praktykę odraczania decyzji 

komisji kwalifikacyjnej w przypadku, gdy badania pokażą, że rodzina/osoba nie uporała się  

z jakimś problemem lub stwierdzono przesłanki wystąpienia możliwości wpływu 

prezentowanych postaw na przyszłe funkcjonowanie rodziny. W takich przypadkach  

proponowana jest terapia poza ośrodkiem. Odroczenie stwarza szansę ponownej kwalifikacji 

po odbyciu terapii i jest bezterminowe, rodzina może w każdej chwili wznowić kontakt  

z ośrodkiem.  
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 W okresie objętym kontrolą było 8 przypadków odroczeń i dotyczyły 4 rodzin:  

w 2013 – 2 rodzin (4 osób) i w 2014 dwóch rodzin (4 osób). W latach 2012-2015 nie było 

decyzji o odmowie lub odroczeniu kwalifikacji. Spośród tych czterech rodzin, którym 

odroczono kwalifikację, dwie przysposobiły dziecko, jedna oczekuje na dziecko a jedna 

rodzina nie przyjęła propozycji dziecka i do dnia kontroli nie wznowiła współpracy  

z ośrodkiem. Rodzina ta zgłosiła się z zamiarem przysposobienia dziewczynki w wieku 

 od 4 do 6 lat. Państwo decyzją komisji kwalifikacyjnej zostali zakwalifikowani wbrew ich 

oczekiwaniom do przysposobienia chłopca w wieku przedszkolnym, stąd też było to jedną 

z przyczyn  rezygnacji z przysposobienia dziecka, drugim powodem były względy zdrowotne. 

Rodzina ta została poproszona o przesłanie na piśmie swojej decyzji, do dnia kontroli 

państwo nie potwierdzili swojej decyzji o rezygnacji.  

 Osoby, którym odroczono kwalifikację otrzymują na piśmie informację o decyzji 

komisji kwalifikacyjnej. O szczegółach wydanej decyzji informowani są osobiście  

w siedzibie ośrodka. Badana dokumentacja rodzin wskazuje, że specjaliści Ośrodka 

Adopcyjnego w Zielonej Górze w diagnostyce rodziny korzystają także z genogramu  

jako narzędzia badawczego.  

 Badana dokumentacja rodzin, którym odroczono kwalifikacje wskazuje, że pomiędzy 

poszczególnymi etapami kwalifikacji podejmowanymi przez Ośrodek Adopcyjny w Zielonej 

Górze w kwestii kwalifikowania rodzin występują długie odstępy czasu np. pomiędzy 

zgłoszeniem kandydatów a przeprowadzeniem wywiadu adopcyjnego w przypadku jednej  

z rodzin upłynął blisko rok. W innym przypadku od zgłoszenia się do ośrodka do pierwszej 

kwalifikacji upłynęło  21 miesięcy.  

 Ponadto stwierdzono skierowanie na szkolenie i odbycie szkolenia przez kandydatów 

po przeprowadzeniu wywiadu adopcyjnego, co nie stanowi naruszenia kolejności działań 

przewidzianych w przepisach. Zgodnie z art. 172 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej ośrodek adopcyjne zobowiązany jest przed skierowaniem  

na szkolenie do dokonania wstępnej oceny kandydatów w oparciu m.in. o wywiad adopcyjny.  

Postępowanie takie jest także zgodne z ustalonymi wspólnie z organem prowadzącym  

i przyjętymi dla obu ośrodków procedurami. Proces kwalifikacyjny kandydatów na rodziny 

przysposabiające, którym odroczono decyzję o kwalifikacji trwał od 19 do 28 miesięcy. 

Przyjęte procedury kwalifikacji rodzin określają czas na realizację i zamkniecie cyklu 

kwalifikacyjnego do 12 miesięcy. Ponadto stwierdzono przypadek sporządzenia przez 

psychologa opinii po ponad roku od przeprowadzenia badań (Opinię opracowano w dniu 

12.12.2013 r. w oparciu o jednorazowe badania diagnostyczne z dnia 11.10.2012r.). 

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prowadzi następujące rejestry: 
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1) rejestr dzieci zgłoszonych do Ośrodka, 

2)  rejestr kandydatów do przysposobienia dziecka, 

3) rejestr wydanych świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia  

dziecka, 

4) rejestr alfabetyczny dzieci przysposobionych, 

5) rejestr alfabetyczny rodzin adopcyjnych, 

6) rejestr wydanych świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów  

do sprawowania pieczy zastępczej. 

 Rejestr dzieci oraz rejestr kandydatów stanowią jednocześnie spisy spraw, które 

wpłynęły do Ośrodka. 

 Rejestry zawierają niezbędne dane dotyczące dzieci lub osób zgłaszających się  

do ośrodka jak również terminy wszczęcia, sposób załatwienia sprawy. Przekreślenie rubryki  

w rejestrach dzieci oznacza zakończenie sprawy poprzez przysposobienie dziecka/dzieci  

lub brak kwalifikacji lub wycofanie z Wojewódzkiego Banku Danych. Natomiast przekreślona 

rubryka z imieniem i nazwiskiem kandydatów oznacza zakończenie sprawy poprzez orzeczenie 

przysposobienia lub rezygnację kandydatów, np. z uwagi na zajście w ciążę. 

        Dodatkowo Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze  prowadzi stworzony dla celów 

ułatwiających poszukiwania przysposobionych dzieci i ich dokumentacji z poprzednich lat  

„Rejestr alfabetyczny dzieci przysposobionych”, Rejestr zawiera oprócz danych osobowych 

także informację o formie pieczy zastępczej i dane rodziny adopcyjnej. Wpisy są 

kontynuowane.  

 Dla celów ułatwiających poszukiwania dokumentacji rodzin adopcyjnych  

z poprzednich lat w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Zielonej Górze powstał „Rejestr 

alfabetyczny rodzin adopcyjnych”. Rejestr zawiera dane o osobie/rodzinie przysposabiającej,  

nr sprawy, imię i nazwisko dziecka przysposobionego. Wpisy do rejestru są kontynuowane. 

Powstanie obu rejestrów spowodowane było wpływającymi do Ośrodka zapytaniami osób 

poszukujących swoich bliskich lub osób próbujących poznać swoje korzenie o informację  

o rodzinie lub dokumenty. Sporządzenie obu rejestrów wymagało znacznego zaangażowania 

pracowników i wykonania niemałej pracy, natomiast osoba zgłaszająca się do ośrodka  

otrzymuje w możliwie krótkim czasie odpowiedzi na swoje pytania.  

  

 Ośrodek posiada również założony rejestr wydanych świadectw ukończenia szkolenia  

dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – brak wpisów z uwagi na to,  

że rozpoczęte w 2016 roku szkolenie  jeszcze trwa, przewidywany termin zakończenia – 

25.05.2016. Natomiast w przypadku dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia  
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i oczekujących na przysposobienie, zgłoszonych do WBD wykaz prowadzony jest 

elektronicznie i na bieżąco jest aktualizowany.    

 Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prowadzi wymagane przez przepisy rejestry 

oraz dwa dodatkowe, gdzie w porządku alfabetycznym wpisane są rodziny/osoby,  

które adoptowały dzieci, w drugim rejestrze wpisano dzieci przysposobione.  

Oba rejestry mają charakter porządkujący dane o rodzinach i dzieciach, ułatwiają 

poszukiwanie dokumentacji.  

W kontrolowanym obszarze stwierdzono  uchybienia.  

 

 

3. Udział pracowników w zespołach ds. oceny zasadności pobytu dziecka i współpraca  

z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 Pracownicy Ośrodka uczestniczą w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny 

sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zwoływanych przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jak i przez placówki opiekuńczo – wychowawcze. 

Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odbyło się 

spotkanie wszystkich ośrodków adopcyjnych z województwa z przedstawicielami 

powiatowych centrów pomocy rodzinie, podczas którego ustalono zasady współpracy. 

Uzgodniono między innymi, że przedstawiciele ośrodków będą uczestniczyć przede 

wszystkim w tych posiedzeniach, gdzie oceniana będzie sytuacja dzieci zgłoszonych  

do przysposobienia. W pozostałych przypadkach przedstawiciele ośrodków będą uczestniczyć 

w posiedzeniach zespołów w miarę możliwości. 

 

Udział w posiedzeniach Zespołów: 

 

L.p. Rok Liczba 

zespołów 

Wyjazdowe Na terenie miasta  Zielona Góra 

(w tym PCPR Zielona Góra) 

Liczba dokonanych 

ocen sytuacji dzieci  

1. 2012 12 6 6 112 

2. 2013 16 11 5 206 

3. 2014 42 23 19 184 

4. 2015 95 26 69 330 

razem 165 66 99 832 

 

W badanym okresie pracownicy ośrodka uczestniczyli łącznie w 165 posiedzeniach 

zespołów; w tym w 66 posiedzeniach wyjazdowych, co stanowi  40 % ogółu posiedzeń. 

Podczas posiedzeń w latach 2012-2015 omówiono sytuację 832 dzieci. W trakcie posiedzeń 

analizowana jest aktualna sytuacja dzieci pod kątem podejmowanych i planowanych działań 

zmierzających do uporządkowania sytuacji prawnej w ten sposób, by umożliwić 
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kwalifikowanie dziecka do przysposobienia. Ponadto przedstawiciel ośrodka informuje  

o przebiegu procesu kwalifikowania dzieci zgłoszonych do przysposobienia, terminów  

i zakresów prowadzonych przez ośrodek badań oraz o procesie poszukiwania dla dziecka 

rodziny przysposabiającej.   
 

 Badana dokumentacja wskazuje, że w 2015 roku nastąpił wzrost liczby posiedzeń 

Zespołów, w których uczestniczyli pracownicy Ośrodka  w porównaniu z latami poprzednimi. 

Ogółem w latach 2012–2014 uczestniczono w mniejszej ilości posiedzeń niż w 2015 roku. 

Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w Ośrodku dalsza tendencja wzrostowa w tym zakresie 

jest jak naj bardziej pożądana.  

 

4. Ocena jakości pracy ośrodka adopcyjnego w kontekście jakości wykonywanych zadań  
 

Oceniając jakość działania kontrolowanej jednostki w kontekście doboru rodziny adopcyjnej 

dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia można przedstawić to następująco: 

 

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci zakwalifikowanych do adopcji 46 30 27 42 

Liczba dzieci przysposobionych 30 28 32 38 

 

 Zestawienie pokazuje, że wskaźnik adopcji dzieci (rozumiany jako stosunek liczby 

dzieci zakwalifikowanych do adopcji do liczby dzieci przysposobionych) z roku na rok 

rośnie. Jak pokazuje analiza statystyczna, w 2012r. 65 % dzieci zakwalifikowanych  

do adopcji znalazło rodziców adopcyjnych, w roku 2013 – 93% dzieci, w 2014r. – 118% 

dzieci, a w 2015r. – 90% dzieci. Oznacza to, że Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze 

wykazuje się bardzo dużą skutecznością w poszukiwaniu rodziców adopcyjnych dla dzieci 

oczekujących na nową rodzinę. Liczba adopcji przekracza w 2014r. liczbę dzieci 

zakwalifikowanych do przysposobienia. Jak wyjaśniła Kierownik Ośrodka, liczba ta jest 

wyższa, z uwagi na 2 fakty: po pierwsze – wśród dzieci przysposabianych w danym roku 

znajdują się także dzieci zakwalifikowane do adopcji w latach ubiegłych. Po drugie –  

w ogólnej liczbie dzieci przysposobionych ujęte zostały także tzw. „adopcje 

spowinowacone”. Są to adopcje przeprowadzone przez osoby spokrewnione lub 

spowinowacone z dzieckiem, np. przez współmałżonka rodzica dziecka. W przypadku  

tego typu spraw Sąd kieruje do Ośrodka Adopcyjnego prośbę o wydanie opinii 

kwalifikacyjnej o kandydacie do przysposobienia. Ośrodek przeprowadza wywiad w miejscu 

zamieszkania oraz badania psychologiczne  kandydata oraz, o ile zachodzi taka konieczność, 

rozmowy diagnostyczne z wnioskodawcą. W 2013r. były 4 takie adopcje (dotyczące takiej 

samej liczby dzieci), w 2014r. – 17; w 2015r. – 6 dzieci.  
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 Jak wynika z pisma ROPS.IX.081.4.2016 z dnia 13.05.2016, zawierającego 

dodatkowe wyjaśnienia dotyczące kwot wydatkowanych przez Ośrodek Adopcyjny  

w Zielonej Górze, na obsługę zadania z zakresu organizowania i prowadzenia Ośrodka  

w 2015r. wydatkował kwotę 597.297 zł, w tym: 415.809 zł na wynagrodzenia oraz 181.488 zł 

na wydatki administracyjne.  

 

W piśmie wskazano, że dane dotyczące wydatków nie są precyzyjne, bo wyodrębnienie 

wydatków w podziale na poszczególne Ośrodki Adopcyjne, funkcjonujące w strukturze 

ROPS w Zielonej Górze, nie jest w pełni możliwe. Powodem jest realizacja zadań wspólnych 

dla obu Ośrodków takich jak: promocja idei adopcji, ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia.  
  

W poszczególnych latach realizacja zadań Ośrodka przedstawiała się następująco: 

K
a

n
d

yd
a

ci
  

Lp Działania Ośrodka Adopcyjnego: 2013 2014 2015 

1.  
Liczba rozmów wstępnych dla kandydatów do 

przysposobienia 
44 41 44 

2.  Liczba wywiadów adopcyjnych u kandydatów 30 42 70 

3.  Liczba badań psychologicznych wśród kandydatów 62 61 81 

4.  Liczba szkoleń dla kandydatów 4 2 3 

5.  Liczba przeszkolonych kandydatów 38 20 30 

6.  

Liczba osób/rodzin, którym udzielono wsparcia 

psychologicznego 

(rodzinom adopcyjnym i naturalnym) 

247 753 1035 

D
zi

ec
i 

 

7.  Liczba dzieci zgłoszonych do adopcji 176 89 163 

8.  

Liczba zespołów ds. oceny sytuacji dziecka w 

których uczestniczył pracownik OA / liczba dzieci 

których sytuacja została omówiona  

16 42 95 

 

Analizując wyżej wykazane dane liczbowe można powiedzieć, że z roku na rok działania 

Ośrodka intensyfikują się. Coraz więcej kandydatów do przysposobienia zgłasza się  

do Ośrodka (wiersz 1), rośnie więc liczba wywiadów adopcyjnych (wiersz 2) i badań 

psychologicznych (wiersz 3). Ma to także wpływ na wzrost liczby szkoleń dla kandydatów 

organizowanych w ciągu roku (wiersz 4 i 5). Zauważalny jest także wzrost liczby rodziców 

adopcyjnych oraz naturalnych, którym udzielono wsparcia psychologicznego (wiersz 9). 

Pracownicy Ośrodka z roku na rok coraz częściej uczestniczą także w posiedzeniach 

zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, które odbywają się w powiatach (wiersz 10).  

Ośrodek w ramach działalności diagnostyczno-konsultacyjnej i promocji idei adopcji 

podejmuje także dodatkowe działania: 
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 organizacja konferencji pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze  

do rodzicielstwa” – konferencja organizowana jest od 2014 roku; 

 zaprojektowano, wydrukowano i rozesłano ulotki i plakaty promocyjne do instytucji; 

 przeprowadzono na terenie wszystkich obsługiwanych powiatów wykłady  

pt. „Jak zostać rodzicem zastępczym”;  

 przeprowadzono kampanię bilbordową promującą ideę adopcji; 

 opublikowanie w Gazecie Lubuskiej 4 ogłoszeń pt. „Jeśli myślisz o adopcji”;  

 organizacja „dni otwartych” dla rodzin, zainteresowanych problematyką adopcyjną,  

 w ramach Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim 

zorganizowano festyn dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, wygłoszono wykład  

nt. praktyki adopcyjnej w województwie lubuskim; 

 udział w audycji radiowej Radia zachód przybliżając słuchaczom tematykę adopcji;  

 zorganizowano spotkanie z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

oddzielnie spotkanie z dyrektorami PCPR z powiatów, które obsługuje OA. 

Większość z tych inicjatyw organizowana jest corocznie (od 2012r. do 2016r.). 

 

Zalecenia pokontrolne: 

Mając na uwadze stwierdzone uchybienia, na podstawie art.197d ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 13.2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania 

kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli 

zalecam: 

1. Przestrzeganie procedury adopcyjnej, określonej w art. 164 cytowanej ustawy,  

w szczególności podejmowanie niezwłocznie działań zmierzających do ustalenia 

sytuacji dziecka oraz prowadzenia metryki sprawy w każdym przypadku. 

2. Podjęcie działań na rzecz skrócenia procesu kwalifikowania rodzin/ osób. 

3. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa przedstawicieli ośrodka 

w posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka. 

 

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi kierownik Ośrodka. 
 

 

 

Pouczenie 

 Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy, jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.  
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Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń 

pokontrolnych do poinformowania wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.  

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 

 

 egzemplarz nr 1 przekazano dyrektorowi ROPS; 

 egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

 
 

             Kierownik komórki do spraw kontroli: 
 

Kontrolujący:                                                           
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Elżbieta Szwonka  

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
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