
ADOPCJE I WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA 
 

INFORMATOR DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W 

WIELK0POLSCE Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ DZIECKA I RODZINY 

 

Jednym z nowych zadań, jakie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

z dnia 9 czerwca 2011 r. (z późn. zm.) nałożyła na samorząd województwa, stało się 

opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Art. 

183, ust. 2 Ustawy). W celu wyznaczenia priorytetowych kierunków dla Wielkopolskiego 

Programu Wspierania Pieczy Zastępczej zaprojektowane zostało badanie „Diagnoza 

systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce". 

W efekcie prac zespołu Obserwatorium Integracji Społecznej (działającego w ramach 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej), zespołu badawczego firmy Public Profits, która 

realizowała badania terenowe oraz ekspertów z dziedziny pieczy zastępczej - prof. Marka 

Andrzejewskiego i p. Marka Oziemkowskiego powstał raport wraz z katalogiem 

rekomendacji, mających na celu zwiększenie efektywności systemu pieczy zastępczej w 

Wielkopolsce. 

Ponieważ w system pieczy zastępczej zaangażowanych jest szereg instytucji, począwszy 

od sądów, służbę zdrowia, poprzez szkolnictwo, organizacje pozarządowe, kościoły i związki 

zawodowe, na instytucjach ustawowo zobowiązanych do pełnienia zadań wynikających z 

Ustawy kończąc, część rekomendowanych działań dotyczyła współpracy tychże instytucji. 

Jedną z rekomendacji pobadawczych stanowiło zalecenie opracowania i dystrybucji 

instruktażu postępowania dla personelu medycznego mającego styczność z kobietami 

zamierzającymi przekazać dziecko do adopcji lub z noworodkami pozostawionymi przez 

matki na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Wyniki badań wskazują, że w wielu 

szpitalach, na oddziałach ginekologiczno-położniczych nie obowiązują jasne procedury 

dotyczące informowania sądów i ośrodków adopcyjnych o sytuacjach pozostawienia dziecka 

przez rodziców w szpitalu. Ośrodki adopcyjne nie o wszystkich takich przypadkach są 

informowane, co utrudnia wykonywanie zadań ustawowych (wsparcie psychologiczne 

rodziców, rozważających przekazanie dziecka do adopcji, prowadzenie procedur 

przysposobienia, gdy taka będzie wola rodziców). 

Podobnie, system pieczy zastępczej nie będzie nigdy dobrze funkcjonował bez włożenia 

wysiłku w wypracowanie zasad stałej współpracy z sądami rodzinnymi. Instytucje systemu 

pieczy zastępczej muszą mieć wypracowane sposoby komunikowania się z sędziami 

orzekającymi w sprawach dotyczących dzieci i rodzin zamieszkujących ich rejon działania. 

Aby to zrealizować, należałoby uwrażliwić sędziów rodzinnych na ważność tematyki 

(psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i organizacyjnej) z zakresu Ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeszkolić pracowników systemu pieczy 

zastępczej z zakresu prawa rodzinnego i postępowania cywilnego. 

W efekcie powyższych zaleceń powstał niniejszy informator dotyczący współpracy 

różnych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z ośrodkami adopcyjnymi na terenie 

województwa wielkopolskiego, a jego dystrybucja, mamy nadzieję, rozwinie świadomość 

osób i instytucji tworzących system pieczy zastępczej, jak ważna jest kompleksowość 

udzielanego przez nie wsparcia i w konsekwencji przyniesie wzrost efektywności wzajemnej 

współpracy. 

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 



Misją ośrodków adopcyjnych w Wielkopolsce są słowa 

„DLA DOBRA DZIECKA ODNAJDUJEMY NAJLEPSZĄ RODZINĘ" 

 

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w rodzinie, gdyż w długiej perspektywie tylko 

rodzina może przygotować dzieci do szczęśliwej dorosłości. 

„Najlepsza rodzina" to taka, która w pełni otwiera się na dziecko i je akceptuje, tworzy z 

nim prawdziwą, głęboką więź emocjonalną, dba o zaspokojenie wszystkich jego potrzeb, 

tworzy odpowiednie warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju, wykorzystując 

jego, często ograniczone możliwości. To rodzina, która daje dziecku poczucie 

bezpieczeństwa i radość ze wspólnego przebywania. 

W określonych sytuacjach to sąd i instytucje systemu pieczy zastępczej decydują, czy 

będzie to rodzina pochodzenia czy też rodzina zastępcza lub adopcyjna. 

Każda z nich przy odpowiednim wsparciu i przygotowaniu może spełnić kry najlepszej 

rodziny. 

 

 

USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 

NAKŁADA NA OŚRODKI ADOPCYJNE NASTĘPUJĄCE ZADANIA 

(ART. 156 USTAWY): 

 

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 oraz jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej, 

12. prowadzenie działań promujących proces adopcji. 

 

 

ZGODNIE Z USTAWĄ PROWADZENIE PROCEDUR PRZYSPOSOBIENIA 

ORAZ PRZYGOTOWANIE OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO 

PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA STANOWI WYŁĄCZNĄ KOMPETENCJĘ 

OŚRODKA ADOPCYJNEGO (ART. 154 UST.l USTAWY). 



W województwie wielkopolskim działa obecnie sześć ośrodków adopcyjnych - każdy z 

nich przygotowuje kandydatów do przysposobienia dziecka. Przyszłe rodziny adopcyjne 

mogą zgłosić się do dowolnego ośrodka w województwie (kraju), gdyż w przypadku 

kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej nie obowiązuje rejonizacja. Pracownicy 

ośrodków adopcyjnych zapewniają specjalistyczne wsparcie nie tylko kandydatom do 

przysposobienia dziecka, ale także istniejącym rodzinom adopcyjnym, rodzinom zastępczym 

czy rodzinom naturalnym. 

 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 

ul. Nowowiejskiego 11, 

61-731 Poznań 

tel. 61 856 73 45 

woapoznan@rops.poznan.pl 

 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Lesznie 

ul. Jana Pawła II12, 

64-100 Leszno  

tel. 65 526 30 08  

woaleszno@rops.poznan.pl 

 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny Filia w Pile 

ul. Drygasa 29, pok. 114,  

64-920 Piła  

tel. 67 215 30 41 

woapila@rops.poznan.pl 

 

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD w Kaliszu 

ul Skalmierzycka 10, 

62 -800 Kalisz  

tel. 62 757 2106 

tpd25@wp.pl, www.tpdkalisz.drl.pl 

 

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia" 

ul. Kosińskiego 27,  

tel. 61 628 2185  

profamilia@tprngo.pl 

www.tprngo.  

 

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny 

TPD w Koninie 

ul.  Noskowskiego 1 A,  

62-510 I  

tel. 63 242 34 71,  

kom. 665 451414  

okonin@wp.pl  

ww.tpd.konin.pl 

mailto:woapoznan@rops.poznan.pl
mailto:woaleszno@rops.poznan.pl
mailto:woapila@rops.poznan.pl
mailto:tpd25@wp.pl
http://www.tpdkalisz.drl.pl/
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mailto:okonin@wp.pl


Ośrodki adopcyjne podejmują współpracę w zakresie prowadzenia procedur adopcyjnych 

z następującymi instytucjami (art.155 ust. 2 ustawy): 

 

1. Sądami i ich organami pomocniczymi, 

2. Podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

(organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo- wychowawcze, 

regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne), 

3. Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, 

4. Podmiotami leczniczymi, 

5. Instytucjami oświatowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami 

społecznymi, 

6. Innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z Ustawy o wpieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. 

 

ZA PROWADZENIE PROCEDUR ADOPCYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH 

ODPOWIEDZIALNE SĄ OŚRODKI ADOPCYJNE ZGODNIE Z OKREŚLONYM OBSZAREM  

DZIAŁANIA.  

 

ISTOTNYM JEST, ABY WYMIENIONE WYŻEJ INSTYTUCJE WSPÓŁPRACOWAŁY Z 

KONKRETNYM OŚRODKIEM ADOPCYJNYM, CO ZDECYDOWANIE UŁATWI 

WYKONYWANIE WSPÓLNIE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ DOBRA 

DZIECKA. 

 

WSPÓŁPRACA SĄDÓW I ICH ORGANÓW POMOCNICZYCH Z OŚRODKAMI 

ADOPCYJNYMI W WIELKOPOLSCE odbywa się w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. 

zm.) 

 

Procedury adopcyjne obejmują działania prowadzone w trzech wymiarach:  

 kwalifikacja dziecka do przysposobienia (art. 156 ust. 1 pkt 1; art. 164 ust. 1,2, ; 

art. 166 ustawy), 

 kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka (art. 156 ust 1 pkt 6,7,8, 

L0,11; art. 160 ust. 1; art. 172 ust. 1 i 5 ustawy),  

 dobór rodziny przysposabiającej dla dziecka (art. 169 ust. 1 ustawy), którego 

kontynuacją jest praca z rodziną i dzieckiem do momentu przysposobienia. 

 

Procedura adopcyjna kończy się w momencie uprawomocnienia postanowienia o 

przysposobieniu dziecka przez wnioskodawców. Zadaniem ośrodka jest zatem 

monitorowanie przebiegu sprawy aż do jej zakończenia. Zadanie to nie byłoby możliwe do 

realizacji bez stałej współpracy z sądami, do której ośrodki adopcyjne również zostały 

zobligowane przez obowiązującą ustawę (art. 156 ust. 1 pkt 3; art. 166 ust. 2 ustawy). 

 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że możliwość kontaktu telefonicznego czy 

osobistego z sądem rodzinnym w prowadzonych przez ośrodki adopcyjne sprawach jest 

pożądana i uzasadniona dobrem dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy 

zastępczej. 



WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DZIECI DO PRZYSPOSOBIENIA. 

 

Sąd jest jedną z instytucji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma obowiązek 

zgłosić informację o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia 

(art. 164 ust. 1 ustawy). Zgłoszenie takie następuje w wyniku 

przesłania do właściwego ośrodka adopcyjnego, prowadzącego wojewódzki bank danych o 

dzieciach oczekujących na przysposobienie, postanowienia o pozbawieniu władzy 

rodzicielskiej w terminie 7 dni od jego uprawomocnienia (art. 578 § 2 KPC). 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego w obwieszczeniu nrROPS.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.). 

 

Z punktu widzenia dobra dziecka uzasadnione byłoby również zgłoszenie dziecka, 

którego rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej bądź wyrazili zgodę na 

przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego, do ośrodka adopcyjnego 

zgodnie z zamieszczoną na w pierwszej części informatora MAPĄ DZIAŁANIA OŚRODKÓW 

ADOPCYJNYCH. To umożliwiłoby podjęcie natychmiastowych działań przez ośrodek 

adopcyjny, zmierzających do kwalifikacji dziecka do przysposobienia (ustawodawca obliguje 

do przeprowadzenia tego procesu w terminie 14dni-art. 164 ust. 5 ustawy). 

 

Procedura kwalifikacji dziecka do przysposobienia obejmuje szereg działań 

prowadzonych przez pracowników ośrodka adopcyjnego zmierzających do ustalenia jak 

najpełniejszych informacji na temat sytuacji zgłoszonego dziecka, które mają posłużyć do 

sporządzenia karty dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 22grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru 

karty dziecka. Współpraca z sądami i ich organami pomocniczymi, polegająca na 

telefonicznej bądź osobistej wymianie informacji czy wglądzie w akta sprawy, jest niezbędna 

w rzetelnym zgromadzeniu: 

 danych osobowych dziecka (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka), danych o 

rodzicach biologicznych dziecka (informacje o ich stanie zdrowia, środowisku i innych 

czynnikach mogących mieć wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka), 

 danych na temat sytuacji prawnej dziecka (prawomocne postanowienie sądu), 

 danych na temat rodzeństwa dziecka (dane osobowe, sytuacja prawna i miejsce 

pobytu), 

 danych na temat aktualnego miejsca pobytu dziecka i wcześniejszych miejsc pobytu 

oraz historii życia dziecka, 

 danych opiekuna prawnego, któremu sąd powierza sprawowanie opieki zgodnie z art. 

149 KPC. 

 

Dokumentem potwierdzającym zakończenie powyższej procedury jest Zaświadczenie 

kwalifikacyjne dziecka do przysposobienia, wydane przez ośrodek adopcyjny. Dokument ten 

jest niezbędny, by w stosunku do dziecka wniesiony został wniosek o przysposobienie w 

sądzie rodzinnym. 



Zaświadczenie to nie jest konieczne, gdy wnioskodawcami są osoby spokrewnione 

lub spowinowacone z dzieckiem, rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom 

dziecka, w których dziecko jest umieszczone. Jeśli osoby te uzyskają pozytywną 

wstępną opinię ośrodka adopcyjnego, nie jest przeprowadzana kwalifikacja dziecka do 

przysposobienia (art. 170 ust.l i 2 ustawy). 

 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA 

DZIECKA I OPINIOWANIA W SPRAWACH O PRZYSPOSOBIENIE 

 

Osoby wnioskujące o przysposobienie dziecka w sądzie rodzinnym, zgodnie 

zobowiązującymi przepisami powinny posiadać opinię kwalifikacyjną i świadectwo 

ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny (art. 114*§ 1 KRO). 

Wyjątkiem są tutaj osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem albo sprawujące 

nad nim rodzinną pieczę zastępczą (art. 172 ust. 2 ustawy). 

Wniosek o przysposobienie i powierzenie pieczy nad dzieckiem jest złożony składany do 

sądu po kontakcie rodziny przysposabiającej z dzieckiem zakwalifikowanym do 

przysposobienia, który odbywa się za pośrednictwem ośrodka adopcyjnego (art. 169 ust.l 

ustawy). 

 

Niezmiernie ważnym jest, aby postanowienie o powierzeniu pieczy nad dzieckiem 

uwzględniało przede wszystkim sytuację psychologiczną dziecka i jego gotowość do 

budowania relacji z wnioskodawcami. W przypadku najmłodszych dzieci korzystne 

jest jak najszybsze umieszczenie dziecka w docelowym środowisku, by właśnie z 

rodzicami adopcyjnymi mogło ono budować więzi emocjonalne. 

 

Ośrodek adopcyjny na zlecenie sądu obejmuje nadzór na przebiegiem styczności 

wnioskodawców z małoletnim (art. 120 § 4 KRO) i sporządza opinię kwalifikacyjną na 

okoliczność przysposobienia (art. 586 § 4 KPC). 

 

Za sprawowanie nadzorów i opiniowanie w sprawach o przysposobienie zarówno w 

przypadku adopcji przez osoby niespokrewnione, jak i spokrewnione, spowinowacone 

oraz rodziny zastępcze odpowiedzialne są ośrodki adopcyjne. 

 

PRACA Z RODZICAMI ROZWAŻAJĄCYMI PRZEKAZANIE DZIECKA DO ADOPCJI 

 

Ośrodki adopcyjne w zakresie swoich zadań mają również pracę z rodzicami 

pozostawiającymi swoje nowonarodzone dzieci na oddziałach noworodkowych. W takich 

sytuacjach konieczne jest zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka poza rodziną naturalną. 

Obecnie funkcjonujące zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego 

nie zawsze dysponują wolnymi miejscami, a zgodnie z obowiązującymi przepisami 

noworodki nie powinny być umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Jeśli 

nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, najlepszym 

rozwiązaniem wydaje się umieszczenie dziecka we wskazanej przez ośrodek adopcyjny 

rodzinie preadopcyjnej. Nie mniej taka sytuacja jest możliwa tylko wówczas, gdy praca z 

rodzicami naturalnymi pozwala z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć ich decyzję o 

przekazaniu dziecka do adopcji. 



W każdej takiej sytuacji wnioskodawcy muszą mieć świadomość, że rodzice dziecka mają 

czas na podjęcie ostatecznej świadomej decyzji o losach swojego dziecka - wyrażenie zgody 

na przysposobienie bez wskazywania osoby przysposabiającej może nastąpić po upływie 43 

dni od urodzenia dziecka.  

Jest to okres, który ustawowo przysługuje rodzicom, aby jeszcze raz mogli rozważyć 

sytuację. W tym czasie rodzicom przysługuje prawo do kontaktu z dzieckiem. 

 

WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ODDZIAŁÓW 

GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYCH Z OŚRODKAMI ADOPCYJNYMI W 

WIELKOPOLSCE w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

 „Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności (....) zapewnienie pomocy 

psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, 

które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu" (art. 156 ust.l 

pkt 12 ustawy) 

„(...) podmiot leczniczy (...), które powzięły informację o dziecku uzasadniającą 

zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia, zgłaszają tę informację do ośrodka 

adopcyjnego działającego na terenie ośrodka adopcyjnego działającego na terenie 

województwa, w którym przebywa dziecko" (art. 164 ust. 1 ustawy) 

 

CO ZROBIĆ, GDY PACJENTKA ZGŁASZA CHĘĆ POZOSTAWIENIA DZIECKA PO 

PORODZIE W SZPITALU  

 

Pacjentki najczęściej jeszcze przed porodem zgłaszają personelowi chęć pozostawienia 

dziecka po porodzie na oddziale szpitalnym. Ważne, aby personel medyczny w takich 

sytuacjach zachował pełną dyskrecję, odniósł się do problemu matki z wrażliwością i 

empatią. 

To ważny, choć trudny czas dla matki i jej dziecka. Dlatego tak istotne jest, aby mogła 

ona wraz z pracownikiem ośrodka adopcyjnego przyjrzeć się swojej sytuacji i rozważyć 

najlepsze dla dziecka i dla niej rozwiązania. 

(Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) 

 

Personel szpitala jest zobowiązany zaproponować jej taką pomoc. 

 

KROK 1 

Personel szpitala powinien niezwłocznie skontaktować się z ośrodkiem adopcyjnym i 

poinformować o zaistniałej sytuacji. Zgłoszenie telefoniczne bądź pisemne jest sygnałem do 

rozpoczęcia działań mających na celu wsparcie matki i zabezpieczenie dziecka. 

Rozmowy z matką na temat procedury adopcyjnej powinien przeprowadzać tylko i 

wyłącznie pracownik ośrodka adopcyjnego. Nie należy kierować do matki osób, które 

potencjalnie chciałyby zaadoptować dziecko. 

 

KROK 2 

Pracownik ośrodka adopcyjnego podejmuje bezpośrednią wspierająco-informacyjną 

rozmowę z matką. Ważne jest, aby personel szpitala zadbał o warunki do indywidualnej 

osobistej rozmowy. 



KROK 3 

Jeśli po rozmowie z pracownikiem ośrodka adopcyjnego matka dziecka nadal 

podtrzymuje chęć pozostawienia dziecka w szpitalu i rozważa w przyszłości przekazanie go 

do adopcji (potwierdza tę deklarację pisemnie), należy o tej sytuacji niezwłocznie 

powiadomić sąd. Czyni to stosownym pismem szpital, jednocześnie informując o podjęciu 

współpracy z konkretnym ośrodkiem adopcyjnym. 

Może się zdarzyć, że matka zechce opuścić szpital zanim nastąpi kontakt z pracownikiem 

ośrodka adopcyjnego. Należy wtedy ustalić kilka ważnych danych 

matki: imię i nazwisko, adres zamieszkania i zameldowania, numer telefonu, numer PESEL, 

a następnie poinformować ośrodek adopcyjny i sąd o pozostawieniu dziecka na oddziale 

szpitala. 

 

KROK4 

Ośrodek adopcyjny ustala możliwość umieszczenia dziecka w rodzinie preadopcyjnej lub 

pieczy zastępczej. To najkorzystniejsze rozwiązanie punktu widzenia dobra dziecka, gdyż od 

samego początku jest ono otoczone troskliwą opieką. Zawiadomiony przez szpital sąd często 

zwraca się do ośrodka adopcyjnego o wskazanie ewentualnych kandydatów do 

przysposobienia dziecka z chwilą uregulowania jego sytuacji prawnej - tzw. rodziny 

preadopcyjnej. Ośrodek adopcyjny spośród zakwalifikowanych rodzin oczekujących na 

przysposobienie wskazuje sądowi najlepszych kandydatów. Dziecko może opuścić szpital 

pod ich opieką na podstawie wydanego w tej sprawie postanowienia sądu. Z reguły 

postanowienia te wydawane są w trybie natychmiastowym. 

Ważne jest uzyskanie przez pracownika ośrodka adopcyjnego informacji 

dotyczących stanu zdrowia dziecka i planowanego terminu jego wypisu ze szpitala, by 

jak najlepiej skoordynować działania zmierzające do zabezpieczenia miejsca pobytu 

dziecka. 

 

KROK 5 

Po wydaniu przez sąd postanowienia o umieszczeniu dziecka we wskazanym miejscu  

dziecko jest wypisane ze szpitala  i przekazane aktualnym opiekunom. 

Rodzice dziecka mają czas na podjęcie ostatecznej świadomej decyzji o jego 

losach - wyrażenie zgody na przysposobienie bez wskazywania osoby 

przysposabiającej może nastąpić po upływie 43 dni od urodzenia dziecka. Jest to 

okres, który ustawowo przysługuje rodzicom, aby jeszcze raz mogli przeanalizować 

różne rozwiązania. Te sześć tygodni to również czas, kiedy rodzicom przysługuje 

prawo do kontaktu z dzieckiem. 

 

KWALIFIKACJA DZIECKA DO PRZYSPOSOBIENIA 

 

Jednym z zadań ośrodków adopcyjnych jest kwalifikacja dziecka do przysposobienia, 

która obejmuje również gromadzenie informacji na temat stanu zdrowia dziecka. Wywiązanie 

się z niego nie byłoby możliwe bez współpracy z podmiotami leczniczymi (art. 166 ust. 2 

ustawy). Udostępnianie pełnej dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka na wniosek 

ośrodka adopcyjnego z pewnością korzystnie wpłynęłoby na określenie specyfiki potrzeb 

dziecka i dobór odpowiedniej dla niego rodziny. 

 



WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ Z OŚRODKAMI 

ADOPCYJNYMI W WIELKOPOLSCE 

Zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) 

 

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

spowodowała, że ośrodki adopcyjne powinny współpracować z organizatorami rodzinnej 

pieczy zastępczej i z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w obszarach: 

 zgłaszania i kwalifikacji dziecka do przysposobienia, 

 opiniowania rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z uregulowaną 

sytuacją prawną pod kątem przysposobienia, 

 oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

 

ZGŁASZANIE I KWALIFIKACJA DZIECI DO PRZYSPOSOBIENIA 

 

Organizatorzy pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzin zastępczych oraz dyrektorzy 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych 

i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i inne osoby, które powzięły informację o 

dziecku uzasadniającą kwalifikację do przysposobienia zgłaszają do ośrodka adopcyjnego 

informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną (art.164, ust. 1, art. 76 ust. 4 pkt 16, 

art. 77 ust. 3 pkt 5 i art. 100 ust. 4 ustawy). 

 

Instytucje zgłaszające dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, proszone są przez ośrodek 

adopcyjny o przekazanie wraz ze zgłoszeniem wszelkiej posiadanej dokumentacji, 

umożliwiającej rzetelne sporządzenie karty dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wzoru kwestionariusza 

wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka: 

 danych osobowych dziecka (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka),  

 danych o rodzicach biologicznych dziecka (informacje o ich stanie zdrowia, 

środowisku i innych czynnikach mogących mieć wpływ na rozwój i funkcjonowanie 

dziecka oraz o przebiegu kontaktu z dzieckiem), danych dotyczących sytuacji prawnej 

dziecka (prawomocne postanowienie sądu), 

 danych na temat rodzeństwa dziecka (dane osobowe, sytuacja prawna i miejsce 

pobytu), 

 danych dotyczących aktualnego miejsca pobytu dziecka i wcześniejszych miejsc 

pobytu oraz historii życia dziecka, 

 danych o stanie zdrowia i rozwoju dziecka (część VI karty dziecka, karty leczenia 

szpitalnego, dane ze specjalistycznych konsultacji),  

 oceny psychicznego rozwoju dziecka (część VII karty dziecka bądź inne opinie 

dotyczące rozwoju i funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego 

dziecka, ewentualnych zaburzeń i wskazań do terapii),  

 w przypadku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej informacje dotyczące 

funkcjonowania rodziny i protokół z posiedzenia zespołu dotyczącego okresowej 

oceny sytuacji dziecka. 

 



Pozwala to podjąć natychmiastowe działania, zmierzające do kwalifikacji dziecka do 

przysposobienia, a jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane do adopcji umożliwi jak najszybsze 

wskazanie kandydatów na rodzinę adopcyjną i umieszczenie dziecka w docelowym 

środowisku. Sprawna współpraca w tej kwestii jest niezmiernie ważna, gdyż ośrodek 

adopcyjny powinien dokonać kwalifikacji dziecka do przysposobienia w terminie 14 dni od 

zgłoszenia. 

 

Ośrodki adopcyjne wnikliwe analizują sytuację każdego zgłoszonego do przysposobienia 

dziecka. Następstwem kwalifikacji dziecka do przysposobienia jest dobór rodziny 

przysposabiającej ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb dziecka. 

Nie zawsze jednak adopcja jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Czasem najbardziej 

optymalny z punktu widzenia dobra dziecka jest powrót do rodziny biologicznej czy 

pozostanie dziecka w dotychczasowym środowisku (rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu 

dziecka). 

 

PRACA Z RODZINAMI ZASTĘPCZYMI POD KĄTEM PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA 

 

Ośrodki adopcyjne po zgłoszeniu dziecka z uregulowaną sytuacja prawną  

przebywającego w rodzinie zastępczej - rozpoznają sytuację rodziny i wnikliwie analizują 

możliwość przysposobienia dziecka przez aktualnych opiekunów. Bardzo często 

najkorzystniejsze z punktu widzenia dobra dziecka jest utrzymanie statusu rodziny 

zastępczej ze względu na pokrewieństwo i istniejącą więź emocjonalną z dzieckiem, 

otwartość na specyficzne trudności w funkcjonowaniu i problemy zdrowotne czy gotowość do 

kontaktu z rodziną pochodzenia. 

 

Niejednokrotnie jednak zdarza się, że utrzymywanie statusu rodziny zastępczej jest 

nieuzasadnione, gdyż rodzina funkcjonuje właściwie jak rodzina adopcyjna. W takich 

sytuacjach wskazana jest praca z rodziną zastępczą w kierunku przysposobienia dziecka. 

Niemniej należy również podkreślić, że pozytywne zaopiniowanie rodziny zastępczej w 

kierunku adopcji winno być poprzedzone dłuższym pobytem dziecka w środowisku i poparte 

istniejącą więzią emocjonalną oraz odpowiednimi predyspozycjami opiekunów zastępczych. 

 

Niezmiernie istotne w pracy z rodziną jest więc wnikliwe rozpoznanie motywacji rodziny 

zgłaszającej gotowość przyjęcia dziecka. Jeśli motywacją jest docelowa adopcja, rodzina 

powinna zostać skierowana do ośrodka adopcyjnego w celu dalszej pracy. 

 

OCENA SYTUACJI DZIECKA UMIESZCZONEGO WPIECZYZASTĘPCZEJ. 

 

Okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym 

domu dziecka dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo- wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

dokonuje zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

Oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje w konsultacji w 

szczególności z (art. 130 ustawy): 

 odpowiednią rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka, 



 pedagogiem, 

 psychologiem, 

 właściwym asystentem rodziny,  

 przedstawicielem ośrodka adopcyjnego, 

 koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Oceny zatem dokonuje organizator, a pracownik ośrodka adopcyjnego jedynie udziela 

konsultacji, co powinno zostać udokumentowane. 

 

Oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo- wychowawczej, 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 

dokonuje zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka (art. 137 ustawy). 

 

W skład zespołu wchodzą w szczególności: 

 dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona, 

 pedagog, psycholog lub pracownik socjalny, jeżeli są zatrudnieni w placówce, 

 wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, przedstawiciel 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,  

 lekarz i pielęgniarka w miarę indywidualnych potrzeb,  

 inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka 

oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego. 

 

Do udziału w posiedzeniu stałego zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele innych 

instytucji. Przedstawiciel ośrodka jest zatem członkiem zespołu, uczestniczy w jego pracach i 

składa podpis pod protokołem z posiedzenia zespołu. 

 

Okresowa ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w zależności od potrzeb, 

jednak w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia nie rzadziej niż co trzy miesiące, a w 

przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co sześć miesięcy (art. 131 ust. 1 i art. 138 ust. 1 

ustawy). 

 

Wnioski z Konferencji „Piecza zastępcza i adopcja w Wielkopolsce", która odbyła się 

pod patronatem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (wypracowane 

na podstawie obowiązujących przepisów oraz ich interpretacji przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej i Wielkopolski Urząd Wojewódzki): 

 obowiązkowa osobista konsultacja pracownika ośrodka adopcyjnego w posiedzeniach 

dotyczących okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 

zastępczej w przypadku wszystkich dzieci poniżej 6 roku życia i dzieci z tzw. 

„aspektem adopcyjnym" - uregulowaną sytuacją prawną, natomiast w przypadku 

pozostałych dzieci - bez konieczności osobistego udziału pracownika ośrodka 

adopcyjnego (poczta, email, telefon), 

 doprecyzowano sposoby organizowania zespołów okresowej oceny sytuacji dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, tak by harmonogram posiedzeń 

uwzględniał możliwość udziału przedstawiciela ośrodka adopcyjnego. 

 



PRACA Z RODZICAMI ROZWAŻAJĄCYMI PRZEKAZANIE DZIECKA DO 

PRZYSPOSOBIENIA 

 

Zadaniem ośrodków adopcyjnych, zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 12 ustawy, jest 

zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów 

ginekologiczno - położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio 

po urodzeniu. Ważne jest zatem skierowanie matki rozważającej taką możliwość do 

najbliższego ośrodka adopcyjnego, tak by mogła tam uzyskać ona wsparcie psychologiczne 

oraz pełne informacje na temat dostępnych rozwiązań. Jeśli podejmie decyzję o przejęciu 

opieki nad dzieckiem ośrodek adopcyjny we współpracy z instytucjami systemu pieczy 

zastępczej podejmuje odpowiednie działania w tym kierunku, natomiast jeśli zdecyduje się na 

przekazanie dziecka do adopcji, co jest możliwe po upływie 6tygodni od urodzenia dziecka, 

pracownik ośrodka adopcyjnego będzie jej towarzyszył we wszystkich kolejnych krokach 

zmierzających do złożenia oświadczenia w sądzie oraz udzielał wsparcia psychologicznego. 

 

SYTUACJA KAŻDEJ RODZINY I DZIECKA POWINNA BYĆ ROZPATRYWANA Z 

DUŻĄ WNIKLIWOŚCIĄ, A NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE W KONKRETNYM PRZYPADKU 

POWINNO BYĆ EFEKTEM OTWARTEJ I BEZPOŚREDNIEJ WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI 

ZAANGAŻOWANYCH W SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ. 

 

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" 

współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 


