
ADOPCJA W WIELKOPOLSCE 
INFORMATOR DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH 

 
Szanowni Państwo, 

 

Prezentujemy Państwu Informator „Adopcja w Wielkopolsce", który został przygotowany w 

efekcie badania „Proces adopcji w Wielkopolskich Ośrodkach Adopcyjnych". 

Badanie zostało przeprowadzone w ramach Obserwatorium Integracji Społecznej 

działającego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu i przygotowane przez 

ekspertów w dziedzinie ewaluacji: dr Mirosławę Cylkowską-Nowak oraz dr Wojciecha 

Strzeleckiego. 

Niniejsza broszura jest podsumowaniem działania i funkcjonowania Ośrodków Adopcyjnych 

w Wielkopolsce i ma na celu przybliżenie Państwu - potencjalnym Rodzicom zastępczym oraz 

wszystkim zainteresowanym idei i procedur związanych z procesem przeprowadzenia adopcji. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

 
ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  
 
ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

www.rops.poznan.pl  

rops@rops.poznan.pl  

tel.: 61 8567 300 

 

więcej informacji: 

www.rops.poznan.pl (zakładka Adopcje)  

www.tpr.ngo.org.pl (zakładka Pro Familia)  

www.tpd.konin.pl (zakładka Ośrodek Adopcyjny)  

www.tpd.kalisz.drl.pl (zakładka Ośrodek Adopcyjny) 

 

http://www.rops.poznan.pl/
mailto:rops@rops.poznan.pl
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.tpr.ngo.org.pl/
http://www.tpd.konin.pl/
http://www.tpd.kalisz.drl.pl/


Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających 

gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego 

/art. 156 ust. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/. 

 
Zadania ośrodka adopcyjnego: 

1. diagnoza psychologiczna i pedagogiczna kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 

dzieci zgłoszonych do adopcji, 

2. przeprowadzanie wywiadów adopcyjnych; 

3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka, 

4. kwalifikacja kandydatów do podjęcia roli rodziny adopcyjnej, 

5. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia, 

6. dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 

7. opiniowanie w sprawach o przysposobienie, 

8. gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione - prowadzenie 

Wojewódzkiego Banku Danych, 

9. wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 

osób, które przysposobiły dziecko, 

10. zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów 

ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka 

bezpośrednio po urodzeniu, 

11. współpraca z sądami rodzinnymi, jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz 

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 

12. prowadzenie działań promujących proces adopcji. 

 



DANE TELEADRESOWE  
OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W WIELKOPOLSCE 
 
Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

tel. 61 856 73 45, e-mail: woapoznan@rops.poznan.pl 

 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie 

ul. Jana Pawła II12,64-100 Leszno 

tel. 65 526 30 08, e-mail: woaleszno@rops.poznan.pl 

 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile 

ul. Drygasa 29, pok. 114, 64-920 Piła 

tel. 67 215 30 41, e-mail: woapila@rops.poznan.pl 

 

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu 

ul Skalmierzycka 10, 62 -800 Kalisz 

tel. 62 757 21 06, e-mail: tpd25@wp.pl  

www.tpdkalisz.drl.pl 

 

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia" 

ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań 

tel. 61 628 21 85, e-mail: profamilia@tprngo.pl,  

www.tprngo.pl 

 

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD w Koninie 

ul. Noskowskiego 1 A, 62-510 Konin 

tel. 63 242 34 71, kom. 665 451 414, e-mail: oaokonin@wp.pl,  

www.tpd.konin.pl 
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„CHCĘ ZOSTAĆ Z MAMĄ I TATĄ...” - RODZINA POCHODZENIA 
 

Każde dziecko powinno mieć szansę, aby właśnie jego rodzina tworzyła dla niego dom. Jeśli 

tylko jest taka możliwość staramy się, współpracując z innymi instytucjami, aby dziecko mogło 

pozostać w swojej rodzinie pochodzenia. Celem WOA jest więc wspieranie rodziców 

biologicznych w przezwyciężeniu trudności, które spowodowały rozważanie przekazania 

dziecka do adopcji. Jeśli podejmą taką decyzję, ośrodek adopcyjny udziela im wszelkiej pomocy 

w tym zakresie. 

Nie zawsze jednak rodzice biologiczni podejmują sami decyzję o sprawowaniu opieki nad 

dzieckiem. Często czyni to sąd rodzinny ograniczając im władzę rodzicielską lub pozbawiając 

ich tej władzy. Przyczyną tego jest nadużywanie bądź zaniedbywanie obowiązków 

rodzicielskich względem dziecka. 

Rodzina zastępcza jako czasowa forma opieki nad dzieckiem powstaje na mocy orzeczenia 

sądu, kiedy rodzina biologiczna nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków rodzicielskich. 

Zatem codzienna opieka staje się teraz udziałem rodziców zastępczych. Są oni zobowiązani do 

utrzymywania kontaktów z rodziną pochodzenia, która nadal decyduje w ważnych dla dziecka 

kwestiach. Osoby pragnące stworzyć rodzinę zastępczą muszą spełniać szereg ściśle 

określonych wymogów formalnych, które pozwolą zapewnić dziecku odpowiedni standard życia 

i warunki do właściwego rozwoju. 

 

„KTO ZASTĄPI MIOICH RODZICÓW?" - RODZINA ZASTĘPCZA 
 

Rodzina zastępcza daje dziecku szansę na szczęśliwe dzieciństwo, towarzyszy w 

oczekiwaniu na powrót rodziców biologicznych albo pomaga wejść w dorosłe życie. 

Kandydatów, którzy wyrażają gotowość stworzenia dla dziecka rodziny zastępczej kierujemy do 

organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, działających w każdym powiecie. 

Biorąc pod uwagę sytuację wielu dzieci zgłaszanych do ośrodka adopcyjnego, zawsze 

rozważane jest, jakie rozwiązanie będzie najlepsze z punktu widzenia ich dobra. Czasami 

„najlepszą rodziną" jest rodzina zastępcza ze względu na: pokrewieństwo, istniejącą już więź 

emocjonalną z dzieckiem, otwartość na specyficzne trudności czy gotowość do kontaktu z 

rodziną pochodzenia. 



„DAJ Ml SZANSĘ NA NOWĄ RODZINĘ" - RODZINA ADOPCYJNA 
 
Zadaniem ośrodka adopcyjnego jest przygotowanie osób do pełnienia roli rodziców 

adopcyjnych. Polega to na rozeznaniu motywacji kandydatów do adopcji oraz urealnieniu ich 

oczekiwań związanych z dzieckiem. Praca dotyczy kształtowania prawidłowych postaw 

rodzicielskich i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach spowodowanych 

specyficznymi problemami i szczególnymi potrzebami dzieci kwalifikowanych do adopcji. „Droga 

do adopcji" ma pozwolić na świadome podjęcie roli rodziny adopcyjnej. 

 

 

PROCEDURY ADOPCYJNE 
 

KWALIFIKACJA DZIECKA ZGŁOSZONEGO DO PRZYSPOSOBIENIA 
(zgodnie z ustawą proces ten powinien trwać do 14 dni) 
 

1. Zgłaszanie dzieci do przysposobienia - według przepisów każde dziecko, którego 
sytuacja prawna uzasadnia wszczęcie kwalifikacji do przysposobienia powinno być 
zgłoszone do ośrodka adopcyjnego. Mogą to uczynić zarówno konkretne osoby (rodzice 
dziecka, opiekun prawny, rodzic zastępczy) jak i instytucje działające w systemie 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (sąd, organizator pieczy zastępczej, placówka 
instytucjonalna itp.) czy podmioty lecznicze. 

2. Gromadzenie informacji na temat sytuacji prawnej, rodzinnej, stanu zdrowia, rozwoju 
psychomotorycznego zgłoszonego dziecka, a także danych dotyczących rodzeństwa i 
historii życia dziecka. 

3. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dziecka zgłoszonego do kwalifikacji, w 
szczególności pod kątem oceny stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi 
emocjonalnych w nowej rodzinie, określenia specyfiki potrzeb dziecka. 

4. Przygotowanie karty dziecka wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dn. 22.12.2011r., Dz. U. nr 292 poz. 1721 (we współpracy z 
jednostkami systemu pieczy zastępczej). 

5. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia w oparciu o zgromadzoną dokumentację ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka w zakresie opieki rodzicielskiej i 
specjalistycznego wsparcia. 

 



KWALIFIKACJA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA 
 
 
1. Rozmowa informacyjna i złożenie dokumentów 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 podanie o pomoc w przysposobieniu dziecka (zawierający podstawowe' informacje 

dotyczące sytuacji kandydatów, ich motywacji i oczekiwań względem dziecka); 

 historia życia kandydata; 

 aktualna fotografia; 

 odpis zupełny aktu małżeństwa/odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku osoby 

samotnej; 

 wyrok rozwodowy - w przypadku powtórnego małżeństwa; 

 informacja o dochodach brutto za ostatnie 3 miesiące opcjonalnie: 

 zaświadczenie o wynagrodzeniu, 

 oświadczenie przedsiębiorcy, 

 decyzja o zwaloryzowanym świadczeniu rentowym lub emerytalnym (kserokopia, 

oryginał do wglądu); 

 kserokopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu); 

 zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; 

 oświadczenie o tym, że nie została kandydatom ograniczona władza rodzicielska ani, że 

nie zostali jej pozbawieni; 

 zaświadczenia lekarskie: 

 od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do adopcji dziecka, 

 od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do adopcji dziecka, 

 od specjalisty (w przypadku schorzeń przewlekłych, rent, orzeczeń o 

niepełnosprawności); 

 kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu); 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 



2. Etap diagnostyczny prowadzący do wstępnej kwalifikacji kandydatów 

Kandydaci uczestniczą w diagnozie psychologicznej i pedagogicznej (rozmowy, testy), a w 

miejscu ich zamieszkania przeprowadzany jest wywiad adopcyjny. Celem powyższych działań 

jest dokonanie wstępnej oceny kandydatów pod kątem ich kwalifikacji osobistych, warunków 

mieszkaniowych i materialnych oraz motywacji do podjęcia się wychowania dziecka, co 

umożliwi skierowanie kandydatów na szkolenie dla rodzin adopcyjnych. 

 

Kto w Polsce może adoptować dziecko: 

 małżeństwo lub osoba samotna, 

 osoba zamieszkująca na terenie Polski (nie ma znaczenia obywatelstwo), 

 różnica wieku między dzieckiem przysposobionym a rodziną adopcyjną powinna być 

różnicą naturalną - przyjmuje się, że nie powinna ona przekraczać 40 lat, 

 stan zdrowia fizycznego i psychicznego kandydatów do przysposobienia dziecka 

umożliwiający opiekę nad dzieckiem, 

 korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

 niekaralność, 

 brak uzależnień, 

 kandydaci nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej lub też ich władza rodzicielska 

nie może być ograniczona, 

 stabilna sytuacja materialna i mieszkaniowa, 

 stabilny i trwały związek małżeński, oparty na szacunku i więzi emocjonalnej. 

Małżonkowie muszą być w stanie zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz 

zaspokoić jego potrzeby emocjonalne. Adopcja nie może być próbą leczenia kryzysów 

małżeńskich. 

 wartościowe motywy adopcji, 

 jednomyślność w podjęciu decyzji o adopcji. 

 
 
 



3. Etap edukacyjny 

Kandydaci do przysposobienia dziecka biorą udział w szkoleniu grupowy według autorskiego 

programu „DROGA DO ADOPCJI", zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

Nr 10/2012/RA z dnia 20 kwietnia 2012 roku. 

Program szkolenia przewiduje 10 spotkań tematycznych w łącznym wymiarze 35 godzin 

dydaktycznych. Szkolenia odbywają się w siedzibach ośrodków adopcyjnych i są prowadzone 

przez pracowników merytorycznych. 

 

Tematy sesji: 

1. Droga do adopcji. Spotkanie organizacyjno-integracyjne. 

2. Motywy i oczekiwania rodzin a rzeczywistość adopcji. 

3. Historia rodziny w kontekście straty. 

4. Szanse rozwoju i czynniki ryzyka w życiu dziecka. 

5. Umiejętności wychowawcze i komunikacja z dzieckiem z uwzględnieniem budowania 

poczucia własnej wartości u dziecka. 

6. Rozwój emocjonalny dziecka i problematyka przywiązania. 

7. Problematyka reaktywnego zaburzenia więzi (RAD). 

8. Wpływ rodziny pochodzenia i wczesnodziecięcych traum na rozwój i funkcjonowanie 

dziecka adoptowanego. 

9. Jawność adopcji. 

10. Nasza historia- doświadczenia rodziny adopcyjnej. Możliwości uzyskania wsparcia po 

adopcji. 

 
4. Końcowa kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka 

W skład Komisji Kwalifikacyjnej ds. Adopcji wchodzą pracownicy ośrodka adopcyjnego, którzy w 

oparciu o posiadaną dokumentację, wyniki etapu diagnostycznego oraz aktywność na szkoleniu 

podejmują decyzję o kwalifikacji kandydatów na rodzinę adopcyjną. 

 

 



DOBÓR RODZINY DLA DZIECKA 
 

1. Wytypowanie rodziny adopcyjnej dla zakwalifikowanego do przysposobienia dziecka 

Zespół ośrodka, uwzględniając przede wszystkim specyfikę potrzeb dziecka, zaprasza do 

ośrodka jedną z oczekujących rodzin adopcyjnych, by zapoznała się ona z dokumentacją 

dotyczącą dziecka (informacjami o stanie zdrowia, rozwoju psychomotorycznym, środowisku 

pochodzenia i sytuacji prawnej). 

 
2. Pierwszy kontakt z dzieckiem i podjęcie decyzji o przysposobieniu 

W przypadku pozytywnej decyzji, pracownik ośrodka towarzyszy rodzinie w kontakcie z 

dzieckiem, odbywającym się w placówce bądź w rodzinie zastępczej, w której przebywa 

dziecko. Po pierwszym kontakcie z dzieckiem rodzina ma czas na podjęcie decyzji. Z punktu 

widzenia jego dobra ważne jest, żeby ten czas był jak najkrótszy. Po podjęciu decyzji o 

przysposobieniu, kontakt z dzieckiem jest podtrzymywany w miejscu jego pobytu w celu 

nawiązania bliższych relacji. 

Czasami zdarza się, że rodzina wycofuje się z kolejnych kontaktów z dzieckiem i decyduje się 

czekać dalej... Ta sytuacja wymaga dokładnego przeanalizowania. 

 
3. Procedura sądowa 

Następstwem podjęcia decyzji o adopcji jest złożenie w sądzie rodzinnym wniosków o 

powierzenie pieczy i przysposobienie wraz z kompletem dokumentów kandydatów. 

Sąd po rozpatrzeniu wniosku wydaje postanowienie o powierzeniu pieczy wszczynając 

jednocześnie postępowanie o przysposobienie. 

Z chwilą powierzenia pieczy rodzinie przysługuje urlop na warunkach urlopu 

macierzyńskiego (w oparciu o aktualne przepisy Kodeksu Pracy). 

W trakcie powierzenia pieczy rodzina objęta jest nadzorem ośrodka adopcyjnego. 

Z chwilą przysposobienia dziecku sporządza się nowy akt urodzenia oraz zmianie ulega 

numer PESEL. Od tego momentu rodzina adopcyjna z prawnego punktu widzenia funkcjonuje 

jak rodzina naturalna. 



Każda rodzina, która przebyła „drogę do adopcji" i zrealizowała swoje marzenie o 

przysposobieniu dziecka nadal może liczyć na pomoc ze strony ośrodka adopcyjnego w 

przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. Zachęca my do konta- ktu z nami w 

sytuacjach trudnych, ale również bardzo cieszą nas wizyty szczęśliwych rodziców i uśmie-

chniętych dzieci. 

 

WOJEWÓDZKI BANK DANYCH 
 
Czasami zdarza się, że dla konkretnego dziecka  nie możemy znaleźć rodziny wśród 

zakwalifikowanych kandydatów. Najczęściej dotyczy to dzieci z poważnymi problemami 

zdrowotnymi, psychicznymi, rozwojowymi, dzieci starszych (powyżej 7-10 roku życia) oraz 

licznych rodzeństw. 

W przypadku niepozyskania rodziny adopcyjnej dla dziecka, informację o nim przesyła się wraz 

z kartą dziecka do ośrodka adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych. Ośrodek ten 

w terminie 3 dni od otrzymania dokumentacji przekazuje ją do ośrodków adopcyjnych na terenie 

województwa i do ośrodków prowadzących wojewódzkie banki danych w pozostałych 

województwach celem poszukiwania rodziny dla dziecka. Jeżeli nie nastąpi to w terminie 45 dni, 

ośrodek przekazuje informację o dziecku do centralnego banku danych celem zakwalifikowania 

go do adopcji z przemieszczeniem poza granice kraju. 

 

WOJEWÓDZKI BANK DANYCH W WIELKOPOLSCE 
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w obwieszczeniu nr ROPS.IX.5010-1/2012 z dnia 

2 stycznia 2012 r. wyznaczył Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny prowadzony przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako ośrodek właściwy do prowadzenia banku danych 

o dzieciach z terenu województwa wielkopolskiego oczekujących na przysposobienie, zwanego 

dalej „wojewódzkim bankiem danych" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 

1042 z dnia 20 lutego 2012 r.). W 2012 r. do wojewódzkiego banku danych zostało zgłoszonych 

1683 dzieci z całej Polski, w tym 66 dzieci z ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce (stan na 

12.2012 r.) 



Zależy nam, by znaleźć „najlepszą rodzinę" dla każdego czekającego na rodziców dziecka. 

Cieszy nas bardzo, gdy rodzina w „drodze do adopcji" coraz bardziej otwiera się na malucha, 

jego potrzeby i problemy. Pragnienie przysposobienia niemowlęcia coraz częściej zastępuje 

gotowość do przyjęcia dzieci w wieku przedszkolnym czy szkolnym. Konfrontacja oczekiwań 

rodzin i rzeczywistości adopcji pogłębia ich świadomość, dotyczącą specyficznych problemów 

dzieci adoptowanych. To pozwala rodzinie z dojrzałością podjąć decyzję o przysposobieniu 

dziecka mającego trudności w wielu sferach funkcjonowania, a przez to być może jeszcze 

bardziej zasługującego na bezwarunkową miłość i troskliwą opiekę. 

 

Jeśli chciałbyś zostać rodzicem adopcyjnym, podzielić się miłością i swoim życiem z 

dzieckiem, które tego potrzebuje, zgłoś się do jednego z wielkopolskich ośrodków adopcyjnych. 

Wyposażając Cię w wiedzę i umiejętności, będziemy Ci towarzyszyć w „drodze do adopcji", 

która dla Ciebie może być szansą na wyjątkowe rodzicielstwo, a dla przyjętego dziecka szansą 

na szczęśliwe dzieciństwo... 
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