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      Gorzów Wlkp., dnia  25 maja 2016r. 

 

PS-VIII.431.3.2016.AKra 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

 

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

 

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.  

ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. 

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: 

 Agnieszka Kraska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 67-1/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. – przewodnicząca 

Zespołu kontrolnego; 

 Elżbieta Szwonka - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 67-2/2016 z dnia 13 kwietnia 2016r. – członek Zespołu 

kontrolnego;  

przeprowadził w dniach 18 – 19 kwietnia 2016 roku kontrolę doraźną w jednostce,  

nie ujętą w planie kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 2016r. 

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku 

okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

 Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Magdaleny Białowąs – Kierownika 

Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.  

 Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zadań ustawowych świadczonych przez 

ośrodki adopcyjne, w szczególności kwalifikowanie dzieci zgłoszonych do przysposobienia 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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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. Kwalifikowanie dzieci do przysposobienia  

2. Kwalifikowanie 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 Gorzowie Wlkp., na mocy Obwieszczenia Marszałka Województwa 

Lubuskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego 

do prowadzenia wojewódzkiego banku danych, prowadzi wojewódzki bank danych  

o dzieciach z terenu województwa lubuskiego (WBD) oczekujących na przysposobienie.  

Ośrodek obejmuje swoim działaniem powiaty: gorzowski, miasto Gorzów Wlkp., sulęciński, 

słubicki, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, a od 2014r. również świebodziński.  

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. zatrudnia pracowników łącznie na 6,5 etatach,  

w tym:  

- kierownik - 1 etat; 

- pracownik administracyjny – 1 etat, 

- pedagog - 2,5 etatu; 

- psycholog - 2 etaty.  
 

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  
264 209 124 145 

Liczba dzieci 

zakwalifikowanych do adopcji 
54 55 50 45 

Liczba dzieci nie 

zakwalifikowanych do adopcji 

(odmowa kwalifikacji)  

161 155 63 59  

 

Z analizy ilościowej wynika, że liczba dzieci w latach 2012-2013 była znacznie 

większa niż w następnych latach. Z chwilą wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zgłaszali do Ośrodka 

Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, które 

dotychczas nie zostały zgłoszone. Analiza pokazuje, że liczba dzieci zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych nie daje sumy wszystkich dzieci zgłoszonych. Jak wynika  
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z wyjaśnień kierownika Ośrodka, postępowania kwalifikacyjne w niektórych przypadkach 

przechodzą na kolejny rok kalendarzowy,  niekiedy przedłużają się. Kierownik wyjaśniła 

także, że część dzieci zostaje zgłoszona do adopcji, choć ich status prawny nie został jeszcze 

uregulowany, co także wydłuża postępowanie kwalifikacyjne. Z analizy kontrolowanej 

dokumentacji wynika, że jeżeli taka sytuacja ma miejsce, czyli jeżeli do adopcji zgłoszone 

zostanie dziecko, którego stan prawny nie został jeszcze uregulowany, to Ośrodek Adopcyjny 

wstrzymuje postępowanie kwalifikacyjne, a jednocześnie przez cały okres wzywa 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub inną właściwą instytucję do przedłożenia 

dokumentów, regulujących status dziecka. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku 8 dzieci 

(Ośrodek Adopcyjny w 1 przypadku aż 17 razy korespondował z Sądem i Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie ws. statusu prawnego zgłoszonego dziecka).  

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 10 dzieci, których nie zakwalifikowano  

do przysposobienia. Z ustaleń wynika, że w stosunku do wszystkich dzieci opiekunowie 

prawni nie wyrazili zgody na adopcję (w aktach sprawy oświadczenia opiekunów prawnych), 

uzasadniając swoją decyzję faktem zapewnienia dzieciom stabilnego środowiska 

wychowawczego w rodzinach zastępczych lub więziami, jakie istnieją pomiędzy dziećmi  

a rodzinami spokrewnionymi. W 6 przypadkach opiekun zastępczy był jednocześnie 

opiekunem prawnym. W kartach spraw znajdowały się także pisma organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, potwierdzające fakt zapewnienia dzieciom stabilnego środowiska 

wychowawczego w rodzinach zastępczych. W takich przypadkach Ośrodek Adopcyjny 

honorował oświadczenia opiekunów, odstępując od określenia specyfiki potrzeb dziecka, 

diagnozy psychologicznej. W opinii kontrolujących odstępowanie od badań dziecka  

i honorowanie oświadczeń opiekunów prawnych o braku zgody na adopcję może zakłócać 

zasadę działania dla dobra dziecka (opiekun prawny może nie być obiektywny  

przy wydawaniu oświadczenia o losach dziecka). Zasadne jest więc zachowanie szczególnej 

czujności przy tym procesie.  
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W aktach znajdowały się również oświadczenia wychowanków, którzy w chwili 

przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego mieli ukończone 13 lat. Dzieci  

te wypowiedziały się odnośnie chęci pozostania w rodzinie zastępczej, w której dotychczas 

przebywały. Czworo dzieci, których nie zakwalifikowano do adopcji, wychowywało się  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a na ich adopcję nie wyraził zgody opiekun 

prawny, będący wychowawcą w tej placówce; negatywny stosunek do przysposobienia 

wyrażał również sam wychowanek, którego to postępowanie dotyczyło. W przypadkach,  

gdy opinia opiekuna i dziecka odnośnie poszukiwania rodziny adopcyjnej była negatywna, 

czyli zarówno dziecko jak i opiekun nie wyrażał 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 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 w Gorzowie Wlkp. 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. Z analizy wynika, że w każdym 

przypadku po powzięciu informacji uzasadniającej kwalifikację dziecka (informacje 

przekazane przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-

wychowawcze lub Sądy Rejonowe), rozpoczynano postępowanie w sprawie.  

W skontrolowanej dokumentacji dziecka znajdowała się karta dziecka wraz z metryką 
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prowadzenia sprawy (metryka sporządzana była przez OA już od 2012r., tj. przed wejściem  

w życie przepisów obligujących do jej sporządzania), 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.  

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

1 lub 2 psychologów, 1 lub 2 pedagogów oraz kierownik, dokonywano kwalifikacji dziecka 

do przysposobienia. Terminy poszczególnych działań, określone w art. 164 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie były przekraczane.  

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 po zakwalifikowaniu dziecka do adopcji w Ośrodku pierwszym etapem 

jest przeszukiwanie bazy kandydatów posiadających kwalifikacje na rodzinę adopcyjną.  

Tu sytuacja zależy od stanu zdrowia tego dziecka (fizycznego i psychicznego). Ośrodek 

poszukuje takich kandydatów na rodziców, którzy już na etapie kwalifikacji deklarują 

gotowość przyjęcia dziecka z deficytami rozwojowymi. Oprócz gotowości kandydatów brana 

jest też pod uwagę ich zdolność / możliwość zapewnienia właściwej opieki dzieciom, 

przejawiającym deficyty zdrowotne. Ośrodek analizuje także czy w rodzinie adopcyjnej 

wychowywane jest już rodzeństwo dziecka (jeżeli tak, rodzicom tym proponuje się 

przysposobienie brata/siostry), a także czy rodzina adopcyjna posiada już własne dzieci,  

po to by zachowana była odpowiednia różnica wieku pomiędzy dziećmi (dziecko biologiczne 

nie powinno być młodsze od przysposabianego). Kolejnym bardzo ważnym kryterium doboru 

wg wyjaśnień Ośrodka Adopcyjnego jest miejsce zamieszkiwania rodziców biologicznych  

i adopcyjnych – nie praktykuje się umieszczania dziecka w obrębie tego samego powiatu,  

z którego pochodzą rodzice biologiczni, ze względu na zasadę anonimowości adopcji, która 

mogłaby być złamana. Badana dokumentacja wskazuje, że w stosunku do zdrowych 

noworodków, których przysposobienie jest najczęściej zgłaszanym przez kandydatów 

oczekiwaniem,  brani są pod uwagę kandydaci, którzy mają najdłuższy staż oczekiwania  

na dziecko. W ocenie p. Białowąs zasób kandydatów w bazie jest wystarczający  

i nie ogranicza możliwości znalezienia odpowiedniego rodzica dla dziecka. Gdy jednak  

w bazie Ośrodka Adopcyjnego nie zostanie znaleziony odpowiedni kandydat dla dziecka, 

wówczas karta dziecka wysyłana jest do lubuskich Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze 

i Żarach, następnie do wojewódzkich banków danych w Polsce. 
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W związku z tym, że gorzowski Ośrodek Adopcyjny prowadzi Wojewódzki Bank 

Danych, podejmuje działania w kierunku znalezienia rodziny przysposabiającej dla dzieci, 

których karty zostały przesłane do Wojewódzkiego Banku Danych. W tym celu pracownik 

Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp., obsługujący Wojewódzki Banka Danych, 

dokonuje wstępnej analizy czy w bazie danych ośrodka znajduje się rodzina dla zgłoszonego 

dziecka. Następnie ocena dokonywana jest przez psychologa WBD, który dokonuje 

szczegółowej analizy w kwestii doboru odpowiedniej rodziny dla dziecka. Następnie  

gdy nie znajdzie się w bazie właściwego kandydata, karta dziecka rozsyłana jest do ośrodków 

adopcyjnych w województwie lubuskim.  
 

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  
11 11 7 11 

Liczba rodzeństw, które zostały 

zakwalifikowane do adopcji 

oddzielnie  

5 2 3 3 

 

W toku kontroli przeanalizowano dokumentację 6 rodzeństw, w tym: 2 z 2012r,  

1 z 2013r., 2 z 2014r., 1 z 2015r. W przypadku wszystkich rodzeństw procedura 

kwalifikacyjna została zachowana. We wszystkich kontrolowanych przypadkach w aktach 

znajdowały się: metryka sprawy, karta 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 Ośrodka Adopcyjnego 

lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W diagnozie zawarte są m.in. zapisy, 

określające specyfikę potrzeb dziecka, ocena 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 co najmniej 1 pedagoga i 1 psychologa  

oraz kierownika Ośrodka Adopcyjnego. 

Z analizy przeprowadzonej w toku kontroli wynika, że powody zakwalifikowania 

rodzeństwa oddzielnie do adopcji były następujące: 

 słaba więź między rodzeństwem; 

 niechęć starszego rodzeństwa do adopcji;  

 silna więź starszego rodzeństwa z rodzicami biologicznymi przy jednoczesnej chęci 

młodszej siostry do przysposobienia; 
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 różne miejsca pobytu rodzeństwa w pieczy zastępczej ze względu na stan zdrowia; 

 konieczność zapewnienia opieki i wychowania w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym starszemu bratu chłopca.  

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. 

Ocena: 

W kontrolowanym zakresie stwierdzono uchybienia - w odniesieniu do dzieci 

kwalifikowanych przed dniem 19.09.2014r. decyzję o nie zakwalifikowaniu  

do przysposobienia podjęto w oparciu o deklarację opiekuna, oświadczenie dziecka  

oraz zapewnienie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, nie dopełniono jednak obowiązku 

sporządzenia karty dziecka oraz analizy rzeczywistych potrzeb dziecka.  

 

2. Kwalifikowanie kandydatów na rodziców przysposabiających 
 

 W dniu kontroli w ośrodku adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. na przysposobienie 

oczekiwało 40 kandydatów i 50 dzieci w tym: 31 dzieci w wieku 10 i więcej lat; 16 w wieku  

5-9 lat oraz troje dzieci do czterech lat.  Przysposobienia dzieci najstarszej grupy wiekowej 

zdarzają się rzadko. Kandydaci do przysposobienia dziecka zgłaszają oczekiwanie na dziecko 

w wieku do 3 lat. Do Wojewódzkiego Banku danych zgłoszonych jest 6 dzieci  

i do Centralnego Banku danych 44 dzieci.  

Ośrodek od 2012 roku prowadzi rejestry:  

- wydanych opinii kwalifikacyjnych;  

- wydanych świadectw po ukończeniu szkolenia;  

- rodzin biorących udział w szkoleniu rodzin adopcyjnych. 

 Rejestr wydanych opinii kwalifikacyjnych zawiera: dane kandydatów; adres;  

nr zaświadczenia; datę kwalifikacji oraz  oczekiwania w stosunku do dziecka – wiek, płeć  

lub dotyczące zdrowia. W rejestrze odnotowano w 2012 – 29 kandydatów; w tym 4 rodziny 

nie otrzymały kwalifikacji (8 osób); w 2013- 19 kandydatów, w tym 1 osoba nie otrzymała 

kwalifikacji; 2 odroczenia (4 osoby); w 2014 -  23 kandydatów – nie było odmów i odroczeń; 

2015 – 25, w tym 1 nie otrzymała kwalifikacji; natomiast w 2016 do dnia kontroli 

(18.04.2016) – 14 w tym 1 nie ukończyła szkolenia. Odroczenie stosowano wobec osób  

i rodzin, które zdaniem specjalistów nie były gotowe na przyjęcie dziecka w chwili 

kwalifikacji lub mających do przepracowania jakiś rodzinny problem.  

 Rejestr wydanych świadectw po ukończeniu szkolenia zawiera: dane uczestników 

szkolenia; adres; nr zaświadczenia; datę ukończenia szkolenia; datę wystawienia 

zaświadczenia; uwagi. W rejestrze w 2012 roku wydano 50 świadectw ukończenia szkolenia 
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(w uwagach odnotowano, że 2 pary przerwały szkolenia); 2013 – 28; 2014 – 41; 2015 – 44; 

2016 do dnia kontroli wydano 25 świadectw. W dniu kontroli trwało szkolenie kolejnej grupy 

kandydatów. Rejestr wskazuje, że od 2012 roku do 2015r. wydano 123 świadectwa  

po ukończeniu szkolenia. Rejestr rodzin biorących udział w szkoleniu rodzin adopcyjnych; 

zawiera:  dane uczestników szkolenia; adres; datę szkolenia; uwagi. Jak wynika z rejestru  

w  2012 roku w szkoleniu uczestniczyło 54 kandydatów na rodziny przysposabiające –  

w uwagach adnotacja o rezygnacji 2 rodzin (państwo nie zgłosili się na szkolenie) oraz o tym, 

że czworo kandydatów nie ukończyło szkolenia. W 2013- 15; 2014 – 21; 2015 – 23. Łącznie 

w okresie objętym kontrolą w szkoleniu kandydatów na rodziny adopcyjne uczestniczyło  

113 rodzin i osób.  

 Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. w latach 2012- 2015 kwalifikował łącznie  

184 kandydatów (rodzin/osób) na rodziców przysposabiających, z tego w 2012 – 60;  

w 2013 – 34; 2014 – 42 i  2015 – 48. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego pozytywną 

opinię uzyskało 170 kandydatów, co stanowi 92,4% 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 14 osób, z tego w 2012 – 8, 2013 – 5  

i w 2015 – 1. W toku kontroli analizie poddano wszystkie przypadki wydania negatywnych 

opinii kwalifikacyjnych. Ustalono, że spośród 14 negatywnych opinii kwalifikacyjnych dwie 

dotyczyły „drugiej” adopcji, we wszystkich przypadkach zdecydowały opinie 

psychologiczne. Każdy przypadek odmowy kwalifikacji jest inny. Jak wynika z dokumentacji 

rodzin, którym wydano negatywną opinię kwalifikacyjną podczas posiedzenia komisji 

analizowane były  wszystkie zgromadzone dokumenty, jednak dominujący czynnik stanowiła 

opinia psychologa wynikająca zarówno z badań jak i obserwacji rodzin podczas szkolenia.  

W przypadku wątpliwości i braku jednoznacznego wskazania psycholog wykonywał 

dodatkowe  pogłębione badania lub rodzina/osoba sama wnioskowała o ich przeprowadzenie. 

Jeśli wyniki dodatkowych badań nie usunęły wątpliwości w Ośrodku Adopcyjnym  

w Gorzowie Wlkp. stosowane było odroczenie kwalifikacji. W objętym kontrolą okresie 

zdarzyło się to trzykrotnie i dotyczyło pięciu osób. We wszystkich przypadkach 

Osoby/rodziny zdecydowały o  podjęciu działań sugerowanych przez specjalistów i były 

poddane ponownej kwalifikacji. W efekcie na dzień kontroli wszystkie odroczone rodziny 

uzyskały pozytywne opinie kwalifikacyjne. Jedna rodzina po roku przysposobiła dziecko,  

w drugim przypadku proces przysposobienia dziecka jest w toku (nie ma jeszcze 

prawomocnej decyzji Sądu Rodzinnego), natomiast w trzecim przypadku rodzina  

po przeprowadzonych pogłębionych badaniach psychologicznych uzyskała kwalifikacje  

i oczekuje na dziecko. Wśród zdiagnozowanych przyczyn wydania negatywnej opinii, 
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wymienia się np. nierealne i nieadekwatne oczekiwania w stosunku do dziecka, 

nieprawidłowości w reprezentowanych przez kandydatów postawach rodzicielskich, trudności 

w zaakceptowaniem odmienności dziecka, bariery w tworzeniu prawidłowych więzi, skupinie 

na własnych potrzebach i emocjach, mimo deklarowanego otwarcia na dziecko. 

Rodziny/osoby są informowane na piśmie o decyzji komisji, uzasadnienie jest do wglądu  

w Ośrodku. 

 Odnośnie odmowy zakwalifikowania na rodzinę adopcyjną ustalono, że osoby,  

które nie zostały zakwalifikowane otrzymują o tym fakcie informację na piśmie. Ośrodek  

nie przesyła uzasadnienia odmowy, natomiast osoba/rodzina może mieć wgląd  

w uzasadnienie i dokumentację w siedzibie ośrodka. W okresie objętym kontrolą stwierdzono 

jeden przypadek, gdzie rodzina otrzymała pozytywna kwalifikację, którą po dwóch latach 

cofnięto. Rodzina ta otrzymała propozycję dziecka, zaakceptowała ją, doszło do kontaktu  

z dziećmi. Po pierwszym kontakcie z dziećmi państwo kilkukrotnie korzystali z pomocy 

psychologicznej, sygnalizowali rezygnację z przysposobienia dzieci, ale po rozmowach  

z psychologiem zmienili zdanie. Po trzecim kontakcie z dziećmi ostatecznie zrezygnowali  

z przysposobienia dziecka. W związku z czym komisyjnie oceniono zaistniałą sytuację. 

Zdaniem specjalistów, państwo zaprezentowali duże wątpliwości i małą stabilność 

emocjonalną w sytuacjach trudnych, ponadto kierowali się własnymi stanami emocjonalnymi. 

Lęk przed stresującymi i niekomfortowymi relacjami z dziećmi i ich otoczeniem  

i niemożność poradzenia sobie w sytuacjach stresujących wskazywał na trudności  

w sprawowaniu w przyszłości w sposób prawidłowy opieki nad dziećmi. W zaistniałej 

sytuacji podjęto decyzję o cofnięciu uprzednio wydanej pozytywnej kwalifikacji.  

W uzasadnieniu cofnięcia decyzji ośrodek podaje, że państwo nie akceptowali kontaktów 

dzieci z ojcem biologicznym i obecności innych dzieci – kontakty miały miejsce w pogotowiu 

rodzinnym. Nie akceptowali także opiekunki dzieci.  

 Z rejestru wydanych opinii kwalifikacyjnych wynika, że w kontrolowanym okresie 

negatywne opinie kwalifikacyjne otrzymało łącznie 14 osób.  

Kwalifikacja osób/ rodzin  przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. w latach 2012-2015 

ogółem 
opinie komisji kwalifikacyjnych - 

kwalifikowanie osób 

negatywne opinie kwalifikacyjne pozytywna opinia 

w wyniku drugiej 

kwalifikacji  

pierwsza 

kwalifikacja  
druga 

kwalifikacja  

ogółem 

odmowy  „odroczenia” ogółem 

184 9 5 14 8 1 9 5 

4,9% 2,7% 7,6%     
 

 W toku kontroli zbadano dokumentację wszystkich rodzin/osób wobec, których 

odroczono kwalifikację lub wydano negatywną opinię kwalifikacyjną. Spośród wszystkich 
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osób/rodzin, które kwalifikował Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. wobec 14 osób/ 

rodzin (7,6%)  komisja kwalifikacyjna sformułowała zastrzeżenia, z tego  5 osobom/rodzinom 

dano możliwość ponownej kwalifikacji po odbyciu terapii lub po przeprowadzeniu 

dodatkowych pogłębionych badań, w 9 przypadkach wydano negatywne opinie 

kwalifikacyjne, co wykluczało przysposobienie dziecka.  

 

Ocena: 

W ocenie kontrolujących w oparciu o zbadaną dokumentację Ośrodek Adopcyjny  

w Gorzowie Wlkp. wnikliwie badał  sytuację osób/ rodzin zgłaszających się do ośrodka  

z zamiarem przysposobienia dziecka. Rodziny były badane  pod kątem predyspozycji  

do bycia rodziną adopcyjną  i pod kątem motywacji do przysposobienia dziecka. Wynikłe  

w trakcie badań wątpliwości stanowiły podstawę do sugerowania rodzinie/osobie 

przeprowadzenia dodatkowych badań lub przeprowadzenia  dodatkowych konsultacji  

i ewentualnej terapii poza ośrodkiem. Dokumentacja wskazuje, że spośród 14 odmownych 

decyzji po powtórnej procedurze kwalifikacyjnej pozytywną opinię zyskało pięć rodzin/osób. 

W ocenie kontrolujących przyjęcie takiego sposobu postępowania jest korzystne  

przede wszystkim dla dziecka, ale także dla kandydatów do przysposobienia dziecka  

oraz dla budowania prawidłowych relacji w rodzinie.  

 Procedura kwalifikacyjna rodzin w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. trwała 

od 6 do 14 miesięcy.  
 

 Ośrodek sporządza na potrzeby/zlecenie Sądów Rodzinnych opinie psychologiczne  

w sytuacji, kiedy rodzina zastępcza wystąpi o przysposobienie dziecka lub osoba złoży 

wniosek o przysposobienie dziecka małżonka.  

 Jak ustalono w toku kontroli Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. przeprowadza 

badania psychologiczne wśród kandydatów na podstawie testów:  

 Kwestionariusz CISS N. S.Endler& J. D.A.Parker; skala postaw rodzicielskich – M. 

Plopa; wersja m (matka) i wersja o (ojciec)  

 DINEMO – Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej; 

 Genogram w Ośrodku Adopcyjnym  w Gorzowie wykonuje w razie potrzeby, 

traktowany jest  jako dodatkowe narzędzie badawcze. 
 

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

z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 

 

Jak wynika z analizy dokonanej w toku kontroli, pracownicy Ośrodka uczestniczą  

w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zwoływanych przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jak i placówki opiekuńczo – wychowawcze.  
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Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zorganizowano 

spotkanie 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 uczestnictwo w miarę możliwości. Pracownicy Ośrodka Adopcyjnego  

w Gorzowie Wlkp. w latach 2012 – 2015 uczestniczyli łącznie w 204 posiedzeniach.   
 

 

L.p. Rok Liczba 

zespołów 

Wyjazdowe Na terenie miasta Gorzowa 

Wlkp. (w tym PCPR Gorzów) 

liczba dokonanych 

ocen sytuacji dzieci  

1. 2012 22 10 12 182 

2. 2013 41 30 11 347 

3. 2014 67 49 12 495 

4. 2015 74 44 30 444 

razem 204 133 65 1468 

 

Udział w Zespołach odnotowywany jest w rejestrze wyjść służbowych w zakładce 

„Zespoły”, rejestr zawiera: datę posiedzenia; imię i nazwisko; miejsce posiedzenia; uwagi  

w których odnotowuje się ilość poddanych ocenie dzieci. Ponadto do jednostek/placówek 

odległych od siedziby ośrodka pracownik pobiera polecenie wyjazdu służbowego.  

Po posiedzeniu zespołu organizatorzy przesyłają protokoły z posiedzeń wraz z listą 

obecności. Z rejestru wynika, że w posiedzeniach zespołów uczestniczy najczęściej pedagog 

ośrodka – p. Ewa Jachimowska. Jak wynika z analizy dokumentacji uczestnictwo 

przedstawiciela Ośrodka Adopcyjnego w posiedzeniach zespołu służy bieżącemu 

monitorowaniu procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą 

przysposobienie  i zgłoszonych przez jednostki do ośrodka. Ponadto podczas posiedzeń 

dokonywana jest analiza aktualnej sytuacji dzieci będących w pieczy zastępczej pod kątem 

możliwości i celowości podjęcia działań zmierzających do wnioskowania o uregulowanie 

sytuacji prawnej dziecka i wskazanie przysposobienia jako rozwiązania najbardziej 

korzystnego z punktu widzenia dobra dziecka. W odniesieniu do indywidualnych sytuacji 

dzieci wskazywane są ze strony Ośrodka Adopcyjnego możliwości pozyskania  

dla konkretnego dziecka rodziny przysposabiającej, co  skutkuje wnioskowaniem do Sądów  

o uregulowanie prawne sytuacji dzieci, które pozwoli na kwalifikacje dziecka  

do przysposobienia lub prawidłowy dobór rodziny.     

 

Ocena:  

W ocenie kontrolujących udział pracowników ośrodka w posiedzeniach Zespołów  

jest  należyty, zwłaszcza, że  65,2%  to posiedzenia odbywające się poza Gorzowem Wlkp. 
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Ponadto uwzględniając stan zatrudnienia w ośrodku jest to dla jednostki duży wysiłek 

organizacyjny i kadrowy.   

 Na podkreślenie zasługuje sposób prowadzenia dokumentacji pracy zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej - z powodzeniem wdrożono własne pomysły na usprawnienia 

dokumentowania swoich działań,  zmierzające do maksymalizacji przejrzystości i rzetelności  

i terminowości załatwiania spraw.  Wskazane byłoby wzmocnienie kadrowe jednostki.  

 

4. Ocena 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: 

 2012 2013 2014 2015 

Liczba dzieci 
zakwalifikowanych do adopcji 

54 55 50 45 

Liczba dzieci 
przysposobionych  

39 27 45 43 

 

 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. 63 % dzieci zakwalifikowanych  

do adopcji znalazło rodziców adopcyjnych, w roku 2013 – 49% dzieci, w 2014r. – 90% 

dzieci, a w 2015r. – 95% dzieci. Oznacza to, że Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. 

wykazuje się bardzo dużą skutecznością w poszukiwaniu rodziców adopcyjnych dla dzieci 

oczekujących na nową rodzinę.  

 Z pisma ROPS.IX.081.4.2016 z dnia 13.05.2016, zawierającego dodatkowe 

wyjaśnienia dotyczące kwot wydatkowanych przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. 

wynika, że Ośrodek na obsługę zadania z zakresu organizowania i prowadzenia Ośrodka  

w 2015r. wydatkował kwotę 566.223 zł. W piśmie wskazano, że dane dotyczące wydatków 

nie są precyzyjne, bo wyodrębnienie wydatków w podziale na poszczególne Ośrodki 

Adopcyjne, funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, nie jest w pełni możliwe. Powodem jest realizacja 

zadań wspólnych dla obu Ośrodków takich jak: promocja idei adopcji, Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, szkolenia.  

 W poszczególnych latach realizacja zadań Ośrodka przedstawiała się następująco:  

K
an

dy
da

ci
  

Lp Działania Ośrodka Adopcyjnego: 2013 2014 2015 

1.  Liczba rozmów wstępnych dla kandydatów do 
przysposobienia 

39 49 49 

2.  
Liczba wywiadów adopcyjnych u kandydatów 

21 37 55 
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3.  
Liczba badań psychologicznych wśród kandydatów 

41 87 93 

4.  
Liczba szkoleń dla kandydatów 

2 3 3 

5.  
Liczba przeszkolonych kandydatów 

28 41 44 

6.  Liczba osób którym udzielono wsparcia 
psychologicznego 
(rodzinom adopcyjnym i naturalnym) 

340 452 531 

D
zi

ec
i  

7.  
Liczba dzieci zgłoszonych do adopcji 

209 124 145 

8.  Liczba kart dziecka nadesłanych do WBD w Gorzowie z 
WBD w kraju celem znalezienia rodziny adopcyjnej 

1369 1149 1206 

9.  Liczba zespołów ds. oceny sytuacji dziecka w których 
uczestniczył pracownik OA / liczba dzieci których 
sytuacja została omówiona  

41/343 67/495 74/444 

 

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 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: 

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

 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 kampanię bilbordową promującą ideę adopcji; 

 w ramach współpracy z portalem internetowym gorzow24.pl cyklicznie publikowano 

materiały o tematyce adopcyjnej  

 wygłoszono wykład otwarty na terenie Ośrodka pt. „Jak zostać rodzicem zastępczym”; 

 zorganizowano spotkanie z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej  

oraz oddzielnie spotkanie z dyrektorami pcpr-ów z powiatów, które obsługuje 

Ośrodek Adopcyjny; 

 zorganizowano 2 prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 

temat procedur adopcyjnych. 

Większość z tych inicjatyw organizowana jest corocznie (od 2012r. do 2016r.). 
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Powyższy wykaz działań wskazuje, że Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. wykazuje się 

dużą aktywnością w zakresie realizacji ustawowych zadań, szczególnie w kontekście 

stosunkowo niewysokiego zatrudnienia.   

 W celu zbadania efektywności pracy Ośrodka Adopcyjnego przeliczono czas trwania 

procedury kwalifikacyjnej dziecka do przysposobienia. Wzięto pod uwagę datę wpływu 

dokumentów dziecka do Ośrodka Adopcyjnego oraz datę posiedzenia komisji kwalifikacyjnej 

w sprawie zakwalifikowania lub omowy kwalifikacji dziecka do adopcji krajowej. Spośród 

badanej dokumentacji (18 akt osobowych) stwierdzono, że czas postępowania 

kwalifikacyjnego trwał od 1 do 178 dni, a średni czas kwalifikowania dziecka wyniósł  

40,67 dni. W przypadku gdy postępowania trwało 1 dzień – do Ośrodka Adopcyjnego 

wpływał komplet dokumentów (wraz z oświadczeniem odmownym dziecka lub/opiekuna  

i negatywną opinią powiatu w sprawie zakwalifikowania dziecka do adopcji). W przypadku 

postępowań trwających do 178 dni, wraz z wnioskiem nie wpływała kompletna dokumentacja 

i konieczne było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W dokumentacji Ośrodka 

znajdowała się liczna korespondencja z instytucjami w sprawie stanu zdrowia lub statusu 

prawnego dziecka (od 7 do 17 pism Ośrodka Adopcyjnego). 

 

 Mając na uwadze fakt, iż stwierdzone uchybienia dotyczą okresu sprzed 19 września 

2014r., uregulowanego w minionym stanie prawnym, który obecnie nie obowiązuje,  

oraz fakt iż po tym terminie sprawy prowadzone były prawidłowo, nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych.  
 

 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których: 

 egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi ROPS (oraz do wiadomości Kierownik Ośrodka 

Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.) 

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

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 
 

 

             Kierownik komórki do spraw kontroli: 
 

Kontrolujący:                                                           
 

 

 

 

 

 

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Agnieszka Kraska 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska  

 Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

ds. kontroli wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

w Wydziale Polityki Społecznej 

 

Elżbieta Szwonka  


