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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniu 16 marca 2016 roku do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzenia kontroli 

ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa dolnośląskiego, w zakresie 

realizacji zadań ustawowych ośrodków za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2015 r.

W związku z powyższym, w dniach od 9 do 13 maja 2016 roku w Dolnośląskim 

Ośrodku Polityki Społecznej - Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu (zwanym dalej 

Ośrodkiem), z siedzibą przy ulicy Ostrowskiego 7 została przeprowadzona kontrola w trybie 

uproszczonym, na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 102 z dnia 

20 kwietnia 2016 r. oraz upoważnienia Nr PS-KNPS.0030-139/2016 z dnia 26 kwietnia 

2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Grażyna Zielińska- starszy 

inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, Honorata Borowiec -  starszy inspektor 

Wojewódzki, Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki oraz Piotr Szafarowicz -  starszy 

inspektor wojewódzki. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod Nr 2. W celu zgromadzenia 

informacji dających obraz funkcjonowania jednostki we wskazanym zakresie, 

przeprowadzono rozmowy z Zastępcą Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
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ds. Adopcji - Panią Iwoną Włodarczyk oraz Zastępcą Kierownika Ośrodka Adopcyjnego -

Wrocław, dniaX' ( maja 2016 r.



Panią Dorotą Roszak - Maćkowiak. Przeanalizowano również dokumentację 

w kontrolowanych zakresach.

Celem postępowania kontrolnego była ocena funkcjonowania jednostki w zakresie 

adopcji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: dzieci zgłoszonych do 

ośrodka adopcyjnego i zakwalifikowanych bądź nie do przysposobienia krajowego, dzieci 

przekazanych do przysposobienia międzynarodowego, rozdzielania rodzeństw, kandydatów 

na rodziny adopcyjne zakwalifikowanych do szkolenia, kandydatów którym nie wydano 

pozytywnej opinii kwalifikacyjnej, kandydatów utraconych i tych którzy odmówili przyjęcia 

dziecka. Powyższe obszary zostały przebadane pod kątem prawidłowości i jakości 

prowadzonych procedur, przeanalizowano także uzasadnienia i przyczyny podejmowanych 

decyzji, powody utracenia bądź odmowy przyjęcia propozycji adopcji. W ramach kontroli 

przeanalizowano też kwestię współpracy Ośrodka z różnymi instytucjami (powiatowe 

centrum pomocy rodzinie, organizator rodzinnej pieczy zastępczej), formy promocji 

rodzicielstwa zastępczego, ilość i jakość przeprowadzonych szkoleń, udzielane poradnictwo 

psychologiczne, w tym kobietom w ciąży. Powyższe zagadnienia zostały sprawdzone na 

przestrzeni czterech lat, począwszy od roku 2012 do końca 2015 roku. W zakresie 

działalności Ośrodka podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, a jej uzasadnieniem 

jest ustalony stan faktyczny i prawny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Ośrodek Adopcyjny mieści się na V piętrze w budynku przy ul. Ostrowskiego 7. 

Zatrudnieni pedagodzy i psycholodzy zajmują 5 pokoi (2 -  czteroosobowe, 1 -  trzyosobowy, 

2 -  pięcio i sześcioosobowe. Wojewódzki Bank Danych mieści się w osobnym wydzielonym 

pomieszczeniu i obsługiwany jest przez dwie osoby. Ponadto do dyspozycji Ośrodka 

przeznaczona jest sala szkoleń oraz 3 pokoje podzielone na dwie części (dla dzieci i dla 

rodziców) do spotkań i badań indywidualnych. Na tym samym piętrze mieści się sekretariat 

i gabinet zastępcy dyrektora ds. adopcji oraz dwa połączone gabinety kierownika i jego 

zastępcy. Do dyspozycji pracowników Ośrodka przeznaczony jest również pokój socjalny.

Zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony 

uchwałą nr 1723/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. 

W § 16 ust. 1 Regulaminu wskazane są zadania Ośrodka. {Dowód: akta kontroli str. 45-56)

W okresie kontrolowanym tj. od 2012 r. do 2015 r. zatrudnione były i nadal są 32 

osoby: 13 pedagogów, 13 psychologów, 1 specjalista ds. organizacyjno-prawnych, 1 pomoc
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administracyjna (pracownik WBD), kierownik OA, zastępca kierownika OA, zastępca 

dyrektora DOPS ds. adopcji, sekretarka. {Dowód: akta kontroli str. 58-59)

Ośrodek prowadzi w formie elektronicznej rejestr kandydatów do przysposobienia 

dziecka oraz rejestr dzieci zgłoszonych i zakwalifikowanych do przysposobienia. Dokonując 

analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji ustalono, że od 2012 do 2015 roku 

zgłoszonych do OA było 2893 dzieci, natomiast w tym samym okresie zgłoszonych 

i zakwalifikowanych do przysposobienia krajowego było 929 dzieci. Zgromadzona 

w teczkach dzieci dokumentacja potwierdza, że Ośrodek zgodnie z art. 164 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 575) zwanej dalej „ustawą”, po powzięciu informacji uzasadniającej 

zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia, niezwłocznie występował do organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu do spraw okresowej sytuacji dziecka umieszczonego 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

typu rodzinnego o przekazanie, w terminie 7 dni, opinii oraz dokumentacji, o których mowa 

w art. 139a, chyba że posiadał te opinie oraz dokumentację. Po zgromadzeniu przez Ośrodek 

wszystkich niezbędnych informacji sporządzana była „karta dziecka”. Ustalono, że zgodnie 

z art. 164 ust. 5 ustawy Ośrodek w terminie 30 dni od sporządzenia karty dziecka, na 

podstawie opinii, o których mowa w art. 139a ust.l pkt 1 i 2 ustawy, dokonywał kwalifikacji 

dziecka do przysposobienia krajowego, sporządzał dokument potwierdzający 

zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia krajowego oraz rozpoczynał poszukiwanie 

kandydata do przysposobienia dziecka. Powyższy dokument sporządzany był przez Komisję 

Kwalifikacyjną powołaną zarządzeniem Nr 51/2012 Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka 

Polityki Społecznej we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2012 r.

{Dowód: akta kontroli str. 8,9,57, 80-84,101-105,119-121,131-134) 

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji wskazuje, że w latach od 2012 

do 2015 roku do przysposobienia nie zakwalifikowano 1574 dzieci. Do najczęściej 

wskazywanych przyczyn zaliczono:

1. brak możliwości nawiązania więzi przez dziecko z nową rodziną,

2. negatywny stosunek do adopcji,

3. brak zgody na przysposobienie dzieci, które ukończyły 13 rok życia,

4. silne więzi dzieci z rodziną biologiczną i/lub opiekunami zastępczymi,

5. brak możliwości dokonania diagnozy dziecka -  ucieczki,

6. brak współpracy z rodziną zastępczą,

7. brak zgody opiekuna prawnego,
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8. ukończenie 18 lat w trakcie procedury kwalifikacyjnej.

{Dowód: akta kontroli str.8, 137-139,121-123,105-]06, 84,86) 

Zgodnie z art. 166a ustawy, rodzeństwo powinno być umieszczane w jednej rodzinie 

przysposabiającej. Wyjątek stanowią przypadki wskazane w art. 166a ust.l pkt 1-2 ustawy. 

W latach 2012 -  2015 do przysposobienia krajowego zakwalifikowano 229 rodzeństw. 

W tym samym okresie czasowym podjęto 79 decyzji o rozdzieleniu rodzeństwa do 

przysposobienia krajowego. Najczęściej przytaczane uzasadnienia podjęcia takiej decyzji to: 

brak zgody rodzeństwa na adopcję, specyficzne potrzeby dzieci, stan zdrowia dzieci, słabe 

więzi i zaburzone relacje pomiędzy rodzeństwem, negatywny stosunek do adopcji jednego 

z dzieci, brak rodziny gotowej podjąć się opieki nad licznym rodzeństwem.

{Dowód: akta kontroli str. 10,87-90,105-10,125) 

Zarządzeniem Nr 24/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. Dyrektor Dolnośląskiego 

Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu wprowadził zasady obowiązujące w procedurze 

przysposobienia. Ustalono, że Procedura związana z kwalifikacją osób zgłaszających 

gotowość przysposobienia dziecka/dzieci i dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze 

względu na potrzeby dziecka przez Ośrodek Adopcyjny DOPS we Wrocławiu odbywa się 

w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz 

wzoru karty dziecka. Powyższy dokument określa:

• zasady ogólne oraz wymogi formalne dla kandydatów w procedurze przysposobienia 

dziecka,

• wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów deklarujących gotowość 

przysposobienia dziecka,

• postępowanie adopcyjne -  procedurę.

W latach od 2012 do 2015 do Ośrodka zgłosiło się 801 kandydatów celem przysposobienia 

dziecka, natomiast po odbytym szkoleniu 386 osobom wydano pozytywną opinię 

kwalifikacyjną i dokonano doboru dziecka. {Dowód: akta kontroli str. 8,36-39)

Odmowa kandydatom kontynuowania procedury najczęściej wynikała z negatywnej 

oceny wstępnej, braku kwalifikacji lub cofnięcia kwalifikacji. Powodami podjęcia przez 

Komisję powyższej decyzji były np.: pozyskane w trakcie procedury informacje dotyczące 

karalności jednego z kandydatów, sytuacja zdrowotna, nieprawidłowa osobowość, zła
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sytuacja bytowa, niewłaściwa motywacja małżonków, zaburzone relacje rodzinne i społeczne, 

choroba psychiczna. (Dowód: akta kontroli str, 11)

Kontrola wykazała, że wśród kandydatów posiadających pozytywną opinię 

kwalifikacyjną były osoby, które nie zaakceptowały propozycji adopcji w roku, tak zwani 

kandydaci „utraceni”. Wyżej wymienieni uzasadniali swoją odmowę najczęściej :

1. brakiem akceptacji dziecka wynikającym z wieku dziecka lub jego stanu zdrowia,

2. brakiem akceptacji z innych powodów niż stan zdrowia i wiek -  „nie zaiskrzyło”,

3. brakiem swojej gotowości do adopcji,

4. brakiem akceptacji sytuacji rodzinnej dziecka -  złożony wniosek o przywrócenie 

władzy rodzicielskiej przez matkę, utrzymywany kontakt z rodziną biologiczną,

5. brakiem gotowości do adopcji rodzeństwa,

6. brakiem zgody opiekuna prawnego na dobór kandydatów.

(Dowód: akta kontroli str. 12, 150-152)

Biorąc pod uwagę art. 130 ust. 1 pkt 5 i art. 137 ust. 1 pkt 6 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej przedstawiciele Ośrodka na zaproszenie organizatora pieczy 

zastępczej bądź zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej, brali udział w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Od 2012 roku do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy ( z dnia 19.09.2014 r.) udział 

przedstawiciela ośrodka adopcyjnego był fakultatywny. Ośrodek, na zaproszenie organizatora 

pieczy zastępczej bądź dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, uczestniczył 

w posiedzeniach zespołów dotyczących:

1. dzieci zgłoszonych do przysposobienia (już zakwalifikowanych, oczekujących na 

wskazanie rodziny)

2. dzieci, których sytuacja prawna uzasadniała kwalifikację do przysposobienia, a ocena 

sytuacji dziecka ukierunkowana była na podjęcie stosownej decyzji i przygotowanie 

informacji dla ośrodka adopcyjnego,

3. sytuacji, w których podejmowane działania na rzecz reintegracji rodziny nie 

przynosiły efektów i rozważano zasadność wystąpienia do sądu o wszczęcie 

postępowania opiekuńczego (w kierunku pozbawienia władzy rodzicielskiej 

i ewentualnego przysposobienia w przyszłości).

Od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, przedstawiciele Ośrodka delegowani byli na 

wszystkie posiedzenia zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, o terminach których Ośrodek był 

informowany chyba, że z przyczyn organizacyjnych było to niemożliwe. W związku z dużą

5



liczbą posiedzeń (inf. w tabeli poniżej), Ośrodek nie zawsze był w stanie zapewnić obecność 

swojego przedstawiciela. O braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu organizator 

pieczy był informowany pisemnie, drogą mailową, bądź telefonicznie. Sytuacja dziecka była 

wówczas konsultowana telefonicznie, by w trakcie oceny zdanie Ośrodka było zespołowi 

oceniającemu znane.

Współpraca z organizatorami pieczy zastępczej zarówno w zakresie dokonywania oceny 

sytuacji dzieci, jak i diagnozy dzieci zgłoszonych do Ośrodka celem kwalifikacji do 

przysposobienia, układała się bardzo dobrze między innymi dzięki corocznym spotkaniom 

organizowanym przez Ośrodek z organizatorami pieczy zastępczej. Spotkania te były okazją 

do przedstawienia wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości wzajemnego wsparcia 

w działaniach dla dobra dzieci i ich rodzin. Na tych spotkaniach omawiane były również 

zmiany w obowiązujących przepisach. W ramach współpracy Ośrodek Adopcyjny 

przedstawiał ofertę spotkań szkoleniowych dla opiekunów zastępczych, których celem było 

wyjaśnienie, dlaczego przysposobienie jest dla dziecka najlepszą formą opieki, jeśli rodzina 

biologiczna nie wypełnia swoich obowiązków, jaka jest rola opiekunów zastępczych, 

koordynatorów pieczy zastępczej i ośrodka adopcyjnego w przygotowaniu dziecka do 

adopcji, a także jak udzielać pomocy dziecku i kandydatom na rodziców adopcyjnych 

w nawiązaniu relacji. W kontrolowanym okresie odbyło się 5 takich spotkań na zaproszenia: 

PCPZ w Głogowie -  w dniu 05.06.2014 r., PCPR w Środzie Śląskiej -  w dniu 21.05.2014 r., 

Starosty Głogowskiego i PCPZ w Głogowie -  w dniu 19.03.2015 r., PCPR 

w Miliczu -  w dniu 30.04.2015 r., PCPR w Wałbrzychu -  w dniu 02.12.2015 r.

Poniższa tabela przedstawia dane dot. udziału pracowników OA w posiedzeniach 

zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej

Rok
półrocze

Liczba zespołów, w których 
uczestniczył przedstawiciel 
OA

Liczba omawianych dzieci

20121
2012 II 70 433
2013 I 50 420
2013 II 74 606
20141 66 203
2014 II 114 698
20151 206 1400
2015 II 148 1197

Zgodnie z art. 156 ust 1 pkt la  ustawy, do zadań ośrodka adopcyjnego należy 

w szczególności promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do 

przysposobienia dziecka. Do września 2014 r. Ośrodek nie miał określonego prawnie



obowiązku realizacji takiego zadania. Mimo tego Ośrodek podejmował działania promujące 

adopcję, mając na celu, oprócz pozyskania kandydatów, zwiększanie świadomości społecznej 

na temat adopcji, budowanie atmosfery zrozumienia i akceptacji dla adoptowanych dzieci 

i rodziców adopcyjnych, weryfikację mitów związanych z adopcją, szerzenie wiedzy 

o problemach dzieci doświadczających „traumy adopcyjnej”. (Dowód: akta kontroli str. 13,14)

Biorąc pod uwagę, jak ważna jest postawa i przygotowanie merytoryczne osób, które 

w swojej pracy zawodowej mogą spotkać dzieci i rodziców adopcyjnych, w tych działaniach 

Ośrodek ukierunkował się także na studentów pedagogiki i psychologii, przyjmując ich na 

praktyki studenckie, uczestnicząc w zajęciach i spotkaniach organizacji studenckich 

(w Ośrodku, w omawianym okresie, śródroczną praktykę studencką odbyło 6 studentów).

Ośrodek Adopcyjny wykorzystywał także do promowania idei adopcji każde 

zaproszenie mediów. Pracownicy OA wypowiadali się zarówno w programach 

interwencyjnych jak i informacyjnych w telewizji, radiu, prasie. W 2013 roku wykorzystali 

zaproszenie do udziału w Telewizyjnym Klubie Seniora, jako okazję, by dotrzeć do 

szczególnej grupy odbiorców, którzy są bądź przygotowują się do roli adopcyjnej babci lub 

dziadka. Zawsze z dużym zaangażowaniem pracownicy Ośrodka uczestniczyli 

w podejmowanych przez media akcjach pozyskiwania kandydatów dla dzieci chorych. 

W 2015 roku dzięki tym akcjom (wiele wypowiedzi dla mediów przybliżających sytuację 

dziecka, przedstawiających jego potrzeby), pozyskali rodziny dla bardzo chorych dzieci, dla 

których nie udało się wskazać ani polskiej, ani zagranicznej rodziny drogą oficjalnej 

procedury pozyskiwania kandydatów do przysposobienia dziecka.

Do najważniejszych działań podjętych po wprowadzeniu obowiązku promowania idei 

adopcji tj. od września 2014 roku i w roku 2015 zaliczyć można:

1. Spotkanie z sędziami sądów rodzinnych -  10.02.2015. r.

2. Spotkanie z organizatorami pieczy zastępczej (PCPR, MOPS) -  17.02.2015r.

3. Szkolenia dla opiekunów zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej (stała

oferta Ośrodka realizowana na zaproszenie organizatorów pieczy zastępczej). 

W kontrolowanym okresie odbyło się 5 takich spotkań na zaproszenia: Starosty 

Głogowskiego i PCPZ w Głogowie -  w dniu 19.03.2015 r., PCPR w Miliczu -  

w dniu 30.04.2015 r., PCPR w Wałbrzychu -  w dniu 02.12.2015 r.

4. Prelekcję pracownika OA DOPS z wykorzystaniem prezentacji: „Kiedy los

zabiera dziecku wszystko(...)” w trakcie Babskiego Dnia w Wińsku
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organizowanego przez Stowarzyszenie W kobiecym kręgu z Kiełczowa dla 

mieszkańców gminy Wińsko i okolic -  11.10.2014 r.

5. Uczestnictwo w Święcie Województwa Dolnośląskiego w dniu 18.10.2014 r. 

na wrocławskim Rynku, na którym rozpowszechniano ideę adopcji poprzez 

rozprowadzanie informatora „Adopcja drogą do rodzicielstwa” oraz ulotek dla 

kobiet w ciąży i udzielanie informacji osobom zainteresowanym adopcją.

6. Zorganizowanie w dniu 23.10.2014 r. Konferencji „O dobre przejście na drugi 

brzeg - czyli jak budować mosty, wspierając dziecko w procesie adopcyjnym” - 

z udziałem m. in. włoskiego psychologa i psychoterapeuty, Antonio D’Andrea, 

specjalizującego się w pracy terapeutycznej z rodzinami adopcyjnymi oraz dr hab. 

Andrzeja Ładyżyńskiego -  profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego, kierownika Zakładu Poradoznawstwa - której uczestnikami byłi 

pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy 

społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnych 

z terenu województwa dolnośląskiego.

7. Przygotowanie trzyczęściowego kalendarza na 2016 r. ( 600 egz.) z hasłem 

„Adopcja -  rodzicielstwo wyjątkowe” i adresem Ośrodka, który rozprowadzony 

był m. in. wśród organizatorów pieczy zastępczej, szpitalach, sądach; 

przekazywany był także kandydatom na rodziców adopcyjnych.

8. Wystąpienia medialne na zapotrzebowanie przedstawicieli mediów. 

Szczególnie ważne, bo skuteczne okazały się akcje poszukiwania rodzin dla 

chorych dzieci. Efektem tych wystąpień było pozyskanie rodziny dla 

zakwalifikowanego do adopcji Michałka, 13-miesięcznego chłopca, który urodził 

się jako wcześniak (3 lhbd), z wrodzoną wadą serca pod postacią hipoplazji fuku 

aorty i ubytku przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej.

{Dowód: akta kontroli str. 14,15, 62-79)

Informacje o dzieciach, dla których Ośrodek nie pozyskał rodziny, kierowane są do 

wojewódzkiego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie. Jeśli 

za pośrednictwem WBD żaden z ośrodków adopcyjnych w kraju nie wskaże rodziny dla 

dziecka w terminie określonym ustawą, informacje o dziecku przesyłane są do ośrodka 

prowadzącego centralny bank danych. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli
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dokumentacji ustalono, że przyczyny dla których ośrodki adopcyjne nie znajdują rodzin 

w kraju, a dzieci kierowane są do adopcji zagranicznej, to przede wszystkim:

• wiek dzieci (widoczną barierą wiekową jest dla kandydatów wiek rozpoczęcia nauki

szkolnej, dla dzieci powyżej 7 lat trudno pozyskać rodzinę w Polsce),

• stan zdrowia, znacznie opóźniony rozwój,

• liczebność kwalifikowanych do adopcji rodzeństw.

Na ogół wymienione przyczyny współistnieją. Przy licznym rodzeństwie pojawiają się 

problemy zdrowotne lub opóźniony rozwój któregoś z dzieci.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 10 ustawy zadaniem ośrodka adopcyjnego jest między 

innymi organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Od 2012 roku 

w Ośrodku Adopcyjnym DOPS szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka 

prowadzone były według programów:

1. „PRIDE: Adopcja, szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych” -  Decyzja

Nr 4/2012/RA Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.; 

stosowanie przez O A DOPS nie wymaga specjalnych decyzji/umów.

2. Program szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Decyzja Nr 6/2012/RA Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.03.2012 r., 

stosowany przez OA DOPS na mocy Umowy licencyjnej z dnia 18.05.2012 r., 

i następnej z 06.12.2013 r. oraz aneksu do tej Umowy z dnia 09.12.2015 r., 

zawartych ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych PRO 

FAMILIA z siedzibą w Krakowie.

Od 2013 roku, do chwili obecnej, po otrzymaniu Decyzji MPiPS szkolenia odbywały 

się według autorskiego programu opracowanego przez pracowników OA DOPS:

3. Program szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka „Kochania Godne” -

Decyzja Nr 28/2012/RA Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 

2012 r.

W kontrolowanym okresie OA DOPS rozpoczął szkolenia dla kandydatów do 

przysposobienia dziecka w 39 grupach:

w roku 2012-6  grup,

w roku 2013 - 11 grup,

w roku 2014 - 11 grup,

W roku 2015 - 11 grup. {Dowód: akta kontroli str. 18-19, 22-35)
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Przywołując art. 160 ust. 2 ustawy ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły 

dziecko w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,

• poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną,

• pomoc pedagogiczną i psychologiczną,

• pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadząc poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne 

udzielił wsparcia 95 rodzinom w formie konsultacji, badań psychologiczno-pedagogicznych 

oraz terapii rodzinnej lub indywidualnej:

-  w roku 2012-11 rodzinom,

-  w roku 2013-36  rodzinom, odbyło się jedno spotkanie grupy wsparcia ( 6 rodzin), na

prośbę Stowarzyszenia Amabiles zrzeszającego rodziców adopcyjnych)

-  w roku 2014-26  rodzinom,

-  w roku 2015 -  16 rodzinom, rozpoczęła comiesięczne spotkania grupa wsparcia 

(5 rodzin)

Ponadto, zgodnie z art. 156 ust. 12 ustawy Ośrodek Adopcyjny DOPS zapewniał wsparcie 

kobietom w ciąży i pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują 

zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu poprzez:

1. Szerzenie informacji o udzielanej pomocy. W lutym 2012 r. do szpitali 

posiadających oddziały ginekologiczno-położnicze i neonatologiczne, wysłane

zostało pismo z informacją o możliwości uzyskania pomocy w O A DOPS.

W 2015 r. przekazano tym oddziałom kalendarze z adresem OA DOPS. Ponadto 

udzielane były informacje w bezpośrednich kontaktach z ordynatorami oddziałów, 

lekarzami, a także innymi osobami (m. in. koordynatorami pieczy zastępczej, 

asystentami rodzinnymi, kuratorami sądowymi) i instytucjami (organizatorami 

pieczy zastępczej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi itp.) o ofercie 

wsparcia kobiet w ciąży i matek rozważających oddanie dziecka do adopcji.

2. Udzielanie porad kobietom w ciąży zgłaszającym się bezpośrednio do OA DOPS 

i zgłaszanym m. in. przez szpitale, sądy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

opiekunów zastępczych lub koordynatorów.

3. Wsparcie matek, które już urodziły dziecko i zamierzały pozostawić je w szpitalu.
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4. Pomoc matkom zdecydowanym na oddanie dziecka do adopcji 

w zapewnieniu opieki nad dzieckiem do czasu, kiedy przysposobienie będzie 

możliwe oraz pomoc w załatwieniu koniecznych formalności.

5. Wspieranie matek, które oddały dziecko do adopcji.

W kontrolowanym okresie udzielono wsparcia 35 kobietom:

-  w roku 2012 -  3 kobietom,

-  w roku 2 013-16  kobietom,

-  w roku 2 0 1 4 -9  kobietom,

-  w roku 2 0 1 5 -7  kobietom. {Dowód: akta kontroli str. 20-22)

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Dolnośląskim 
Ośrodku Polityki Społecznej Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu nie wydaje się 
zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków zespołu inspektorów:

l/

2 Up. WOJEWpDY DOLNOŚLĄSKIEGO

(k ierow nik  jodrfoslki komrtitiijĄćej)
Polityki Społecznej
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