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Szanowni Państwo!

Minęły prawie dwa lata od uchwalenia nowej ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej. Stworzony został odrębny system prawny i organizacyjny określający zadania pań-
stwa i samorządu terytorialnego w zakresie opieki nad rodziną przeżywającą trudności opiekuń-
czo-wychowawcze. Powstał również nowy układ działań polegających na organizacji pieczy nad 
dzieckiem pozbawionym opieki rodziny biologicznej.

Nowe regulacje zmieniły politykę społeczną wobec dziecka i  rodziny. Szczególną rolę i zadania 
otrzymała gmina. Ma zapewnić wczesną pomoc rodzinie niewydolnej wychowawczo, pracować 
z nią w środowisku zamieszkania, by jak najrzadziej dochodziło do sytuacji powodującej koniecz-
ność odebrania dzieci i przekazania ich do pieczy zastępczej. Za system pieczy zastępczej odpo-
wiedzialny jest powiat. 

Ważną zmianą jest też przeniesienie realizacji procedur adopcyjnych ze szczebla powiatowego 
do samorządu województwa, dzięki czemu znacząco poszerzony został obszar poszukiwania 
dzieci kwalifikujących się do adopcji i  rodziców wyrażających gotowość do przysposobienia. 
Poprawiono również zasady współpracy między wszystkimi podmiotami i instytucjami zajmują-
cymi się opieką nad dzieckiem i rodziną.  

Wiem, że stworzenie spójnego i efektywnego systemu pomocy dzieciom w rodzinach niewydol-
nych wychowawczo czy też niezaradnych, jest zadaniem bardzo trudnym. Wierzę, że przyjęte roz-
wiązania prawne dobrze temu celowi służą, choć na ich efekty trzeba będzie poczekać.

Z  zainteresowaniem zapoznałam się z  wynikami badania przeprowadzonego w  2013 r. przez 
Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Opolu na 
temat funkcjonowania instytucji wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie 
opolskim. Wnioski, które wynikają z  pierwszego okresu funkcjonowania nowych rozwiązań są 
dla mnie, jako współtwórcy tej ustawy, bardzo ważne i będą przydatne w ocenie i modyfikacjach 
tego systemu w przyszłości.

Posłanka na Sejm RP
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WPROWADZENIE. CEL, METODA I PROBLEMY BADANIASPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie. Cel, metoda i problemy badania

W warunkach wzrastającej depopulacji i spadku dzietności rodzina jako podstawowa komórka 
społeczna staje się szczególną wartością w procesie wielowymiarowego rozwoju społecznego. 
Wsparcie rodziny nierozerwalnie wiąże się z zapewnieniem właściwej opieki dzieciom. Jednak 
dobro dziecka w niektórych wypadkach wymaga zapewnienia najmłodszym opieki i wycho-
wania w innych niż rodzina biologiczna instytucjach: rodzinach zastępczych, rodzinach adop-
cyjnych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Formalne podstawy do funkcjonowa-
nia instytucji działających na rzecz rodzinnej i pozarodzinnej opieki nad dziećmi oraz pomocy 
rodzinom biologicznym w pełnieniu przez nie podstawowych ról zostały określone w ustawie 
z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1. 

Zaproponowane rozwiązania mają stanowić kompleksowy i  komplementarny system 
wzmacniający rodzinę biologiczną w wypełnianiu jej podstawowych funkcji (poprzez wspar-
cie asystenta rodziny), a w przypadku zagrożenia w niej dobra dziecka lub gdy rodzina uległa 
rozkładowi zakładać pomoc w formie pieczy zastępczej i adopcji, zapewniającej dziecku cza-
sową opiekę i wychowanie. 

System wsparcia rodziny oraz opieki i wychowania dzieci wyróżnia trzy zasadnicze elementy, 
które tworzą zależne i uzupełniające się komponenty. Są to:
• Wsparcie rodziny biologicznej;
• Piecza zastępcza dla dzieci;
• Adopcja (przysposobienie).

Zgodnie z art. 2. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obszar wsparcia 
kierowany jest do wyróżnionych elementów systemu. W  przypadku rodziny biologicznej 
„przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” jest to zespół 
planowanych działań „mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania 
tych funkcji”. Natomiast w  odniesieniu do systemu pieczy zastępczej i  adopcji to „zespół 
osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzie-
ciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.”

Istotnym jest, że po przeprowadzeniu procesu adopcyjnego rodzina adopcyjna traktowana 
jest tak samo jak rodzina biologiczna (jako pełnoprawne środowisko rodzinne realizujące jej 
funkcje) i jej wsparcie (jeżeli jest konieczne) odbywa się na podobnej zasadzie, jak w przy-
padku rodziny biologicznej.

Realizacja działań w ramach systemu należy do zadań jednostek samorządu terytorialnego 
i  organów administracji rządowej, współpracujących ze środowiskiem lokalnym i  innymi 
podmiotami.

Instytucje zaangażowane we wsparcie i opiekę nad dzieckiem i rodziną to: 
• placówki opiekuńczo-wychowawcze (wszystkie typy);
• rodziny zastępcze;
• rodziny adopcyjne;
• ośrodki pomocy społecznej;
• powiatowe centra pomocy rodzinie;
• organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej;
• instytucje współpracujące – sąd rodzinny, Policja, szkoła, poradnie psychologiczno- peda-

gogiczne, kościół, kuratorzy społeczni itp.;
• ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa;
• Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.

1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 j.t. ze zm.)
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WPROWADZENIE. CEL, METODA I PROBLEMY BADANIA

Celem badania jest opis funkcjonowania instytucji wsparcia rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej w województwie opolskim od czasu wejścia w życie ustawy z 9 czerwca 2011 r. Szcze-
gólny nacisk położono na funkcjonowanie instytucji adopcji jako finalnego elementu dbało-
ści o dobro dziecka, które nie może być zapewnione w rodzinie biologicznej. 

Podstawowymi problemami podjętymi w badaniu są: 
• ogólna charakterystyka instytucji w ramach systemu;
• forma i efektywność działań poszczególnych instytucji, realizujących zadania wspierające 

rodzinę oraz uczestniczących w systemie pieczy zastępczej i adopcji;
• współpraca międzyinstytucjonalna w obrębie systemu;
• nadrzędne kierunki działań instytucji;
• przebieg procesu adopcji i jego etapy;
• ocena funkcjonujących regulacji prawnych.

Ważne jest, że ocena procedur adopcyjnych w świetle nowych regulacji prawnych musi być 
poprzedzona analizą pozostałych elementów systemu (wspierania rodziny w gminie oraz 
pieczy zastępczej w powiecie), ponieważ efektywność postępowania adopcyjnego zależy 
od właściwie prowadzonych działań instytucji gminnych i powiatowych – działania muszą 
być prowadzone w taki sposób, by w optymalny sposób zapewnić dobro dziecka.

Badanie zrealizowano w oparciu o metody: jakościową i ilościową (triangulacja metodolo-
giczna) oraz materiał empiryczny uzyskany ze źródeł wywołanych oraz zastanych (desk rese-
arch), w tym ekspertyzy, analizy i badania Obserwatorium Integracji Społecznej i Regional-
nego Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu

Badanie jakościowe polegało na przeprowadzeniu 9 indywidualnych wywiadów pogłębio-
nych (IDI) w okresie kwiecień – czerwiec 2013 r. z ekspertami reprezentującymi instytucje 
systemu pieczy zastępczej i adopcji w regionie. Byli to:
• Organizator pieczy zastępczej w mieście X;
• Organizator pieczy zastępczej w mieście Y;
• Koordynator pieczy zastępczej w mieście X;
• Koordynator pieczy zastępczej w mieście Y;
• Asystent rodziny w mieście V;
• Asystent rodziny w mieście V;
• Dyrektor niepublicznego ośrodka adopcyjnego;
• Kierownik publicznego ośrodka adopcyjnego;
• Sędzia sądu rodzinnego.

W  ramach badania ilościowego przeprowadzono badanie ankietowe (ankietę wysłano 
listownie i pocztą elektroniczną) wśród dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy spo-
łecznej woj. opolskiego. Na 71 gmin województwa wypełnione ankiety przysłały 53 OPS-y 
(75%). Materiał empiryczny uzyskany z ankiet obejmuje przede wszystkim kwestie wspiera-
nia rodzin biologicznych. 

W badaniu wykorzystano także informacje uzyskane w trakcie panelu ekspertów – spotka-
nia dyrektorów i kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy 
społecznej województwa opolskiego oraz innych przedstawicieli instytucji pomocy i  inte-
gracji społecznej z Posłem na Sejm RP Janiną Okrągły – współautorką ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Panel zorganizowany 10 kwietnia 2013 r. przez ROPS 
w Opolu miał na celu ocenę i podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania tej ustawy 
oraz wypracowanie propozycji zmian w jej ewentualnej nowelizacji. 

Główne problemy badawcze obejmują zagadnienia dotyczące: 
• rozumienia dobra dziecka w odniesieniu do systemu pieczy zastępczej;
• oceny nowych regulacji prawnych w  zakresie pieczy zastępczej i  adopcji, w  tym ich 

wpływu na: 
– liczbę adoptowanych dzieci oraz dzieci kierowanych do rodzin zastępczych;
– poprawę funkcjonowania rodzin w środowisku zamieszkania;
– poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych;
– poprawę procesu adopcji;
– lepszą niż poprzednio realizację najważniejszych zadań;

• realizacji zadań instytucji pieczy zastępczej i adopcji, w tym:
– ośrodka adopcyjnego;
– asystenta rodziny;
– koordynatora i organizatora pieczy zastępczej;

• optymalnych form opieki i wsparcia dzieci pozbawionych opieki rodziców;
• współpracy międzyinstytucjonalnej, szczególnie w zakresie procedury adopcyjnej;
• zmian organizacyjnych oraz zmian w zakresie finansowania systemu.

Wykaz skrótów

OPS – ośrodek pomocy społecznej;

PCPR – powiatowe centrum pomocy rodzinie;

ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu;

OIS – Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Opolu;

MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

OA – Ośrodek Adopcyjny w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu;

KOA – Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia 
w Opolu;

WBD – Wojewódzki Bank Danych (o dzieciach z terenu województwa oczekujących na 
przysposobienie);

CBD – Centralny Bank Danych (o dzieciach z terenu całego kraju, oczekujących na przy-
sposobienie).
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SYSTEM WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ – NOWE ZADANIA

2. System wspierania rodziny i pieczy zastępczej – nowe zadania

Od 20 lat trwają w  Polsce prace nad stworzeniem optymalnego i  skutecznego systemu 
wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńcze i wychowawcze, a także systemu 
opieki nad dzieckiem osieroconym. 

Funkcjonujące obecnie rozwiązania prawne były kilkakrotnie zmieniane: 
1) przed reformą administracyjną kraju (do 1999 r.) zadania te realizowane były w systemie 

oświaty, a działające wówczas domy dziecka oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze podle-
gały kuratorom oświaty;

2) w  2000  r. nastąpiła pierwsza zmiana, polegająca na przeniesieniu zadań związanych 
z opieką nad dzieckiem i rodziną z systemu oświaty – do systemu pomocy społecznej. 
Rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki adopcyjno-opie-
kuńcze stały się instytucjami pomocy społecznej, podlegającymi starostom. Powiatowe 
centra pomocy rodzinie – odpowiedzialne za realizację tych zadań, rozpoczęły inten-
sywne działania w zakresie pozyskiwania rodzin zastępczych i ograniczania liczby dzieci 
przybywających w domach dziecka – na rzecz powiększenia liczby miejsc w rodzinnych 
formach pieczy zastępczej. Zmiany te miały wpływać na poprawę warunków życia i roz-
woju dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych oraz tworzenie lepszych – 
rodzinnych form opieki;

3) nowe rozwiązania prawne i  organizacyjne wprowadzone w  życie od stycznia 2012  r. 
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zmieniły dotychczasowy para-
dygmat postępowania: głównym celem działań opiekuńczych państwa jest obecnie 
zapewnienie wszechstronnego wsparcia rodzinom biologicznym, tak aby kierowanie 
dzieci do pieczy zastępczej było traktowane jako ostateczność i stosowane w sytuacjach, 
w których wykorzystane zostały wszystkie sposoby zaradzenia kryzysowi rodzinnemu 2. 

W Polsce jest ok. 100 tys. sierot, w tym około 90% z nich to sieroty społeczne, pozbawione 
opieki rodziców biologicznych. Większość tych dzieci przebywa w  instytucjach pieczy 
zastępczej – 66 tys. w rodzinach zastępczych i około 30 tys. w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych. Tylko 3,5 tys. dzieci rocznie trafia do rodzin adopcyjnych ustanowionych 
przez sądy rodzinne (w woj. opolskim na ok. 2 200 dzieci pozbawionych rodzin naturalnych, 
1 500 – 71%, przebywa w rodzinach zastępczych, 546 – 25%, umieszczonych jest w domach 
dziecka, a tylko ok. 90 – 4%, rocznie kierowanych jest do adopcji) 3.

Tymczasem – obok środowiska rodziny biologicznej, najlepszą formą zapewnienia dziecku 
właściwego rozwoju i wychowania jest rodzina adopcyjna. Piecza zastępcza ma charakter 
tymczasowy i przejściowy, co oznacza, że w okresie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub 
placówce należy dążyć do przywrócenia stabilności rodziny biologicznej, a jeśli to niemoż-
liwe – ustanowienia dla dziecka rodziny adopcyjnej. 

Dlatego też nowe rozwiązania prawne polegają przede wszystkim na:
• wzmocnieniu działań profilaktycznych i wspierających, skierowanych do rodzin przeży-

wających trudności opiekuńczo-wychowawcze – rodzin biologicznych w ich środowisku 
zamieszkania;

• poprawie funkcjonowania pieczy zstępczej, m.in. poprzez wprowadzenie nowych funkcji 
(organizatora i koordynatora pieczy zastępczej);

2 Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, MPIPS, lipiec 2008, 
s. 12

3 Polska adopcja w  liczbach, Polskie Radio „Trójka”, Mikołaj Wróblewski, 17.03.2011  r., http://www.polskieradio.
pl/82/1043/Artykul/329072, ( 22.08.2013 r, .godz. 11.15)

• poprawie funkcjonowania procedur adopcyjnych, zwiększeniu kompetencji ośrodków 
adopcyjnych i  usytuowanie ich organizacyjne w  samorządach wojewódzkich, dzięki 
czemu poszerzony został obszar (na cały kraj) poszukiwania dzieci z uregulowaną sytuacją 
prawną oraz rodzin zgłaszających gotowość do przysposobienia. 

Nowy model opieki nad dzieckiem i  rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wycho-
wawcze zakłada zwiększenie zakresu współpracy między podmiotami oraz szczeblami 
samorządu, tworzenie zespołów asysty rodzinnej w gminach i zespołów ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka w powiatach. Ośrodki adopcyjne mają być istotnym ogniwem tej współ-
pracy (pracownicy winni uczestniczyć w pracach zespołów gminnych i powiatowych) i być 
systematycznie informowani o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, które kwalifikują 
się do adopcji.

Ścisła współpraca winna również obejmować sędziów rodzinnych i  kuratorów oraz inne 
instytucje samorządowe (Policję, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, poradnie zdrowia itp.). 

Schemat 1. System wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2012 r.
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Do 2011 r. w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną zaobserwowano szereg niekorzystnych 
tendencji, tj.:
• koncentrację działań na dziecku (a nie na całej rodzinie), czego najczęstszym efektem była 

duża łatwość w umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej;
• brak działań profilaktycznych w  stosunku do rodzin biologicznych w  ich środowisku 

zamieszkania;
• nacisk na tworzenie rodzin zastępczych, zwłaszcza spokrewnionych z  dzieckiem (taki 

mechanizm zabezpieczenia potrzeb dziecka powodował, że rodziny zastępcze otrzymy-
wały obligatoryjną pomoc pieniężną na utrzymanie umieszczonych w nich dzieci, a bio-
logiczne tylko w przypadku niskich dochodów – tak jak klienci pomocy społecznej);

• brak działań motywujących samorząd gminny do aktywnego wspierania rodzin biolo-
gicznych (przekazywanie dziecka do prowadzonej przez powiat pieczy zastępczej rozwią-
zywało problem);

• brak działań samorządu powiatowego w zakresie rozwoju zawodowych rodzin zastęp-
czych i rodzinnych domów dziecka 4.

Ponadto – badania prowadzone wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych wskazują, że główną przyczyną umieszczenia dzieci w tych instytucjach jest alkoholizm 
rodziców, a także przemoc, dezorganizacja życia rodzinnego, niewydolność wychowawcza. 
Zjawiskom tym towarzyszą: ubóstwo, długotrwałe bezrobocie, konieczność przeniesienia 
się do schroniska czy noclegowni 5. 

W  związku z  tym, że główną przyczyną umieszczania dzieci w  pieczy zastępczej jest sie-
roctwo społeczne (a nie naturalne, będące skutkiem śmierci jednego lub obojga rodziców 
biologicznych) zmieniono kierunek działań opiekuńczych i wspierających, zwracając szcze-
gólną uwagę na rodzinę naturalną 6. Praca socjalna z rodziną w jej środowisku zamieszkania 
ma prowadzić do przywrócenia jej umiejętności opiekuńczych i wychowawczych, a prze-
kazanie dziecka do pieczy zastępczej lub adopcji było decyzją ostateczną po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości.

4 Tamże, s. 10-11
5 Tamże, s. 9
6 Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, Adopcja w życiu społecznym, Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny, Instytut So-

cjologii WFiS UMCS http://80.52.205.171/~maciek/FILES/adopcja_artykul/M.O-W._Adopcja%20w%20%C5%B-
Cyciu%20spo%C5%82ecznym.pdf (20.09.2013 r., godz. 900)

3. Zadania samorządu terytorialnego
3.1 Zadania gminy

Wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej polega przede wszyst-
kim na:
1) pracy z rodziną, w tym w formie:

• konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
• terapii i mediacji;
• usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
• pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
• organizowania dla rodzin spotkań w ramach grup wsparcia i grup samopomocy 7.

Praca z rodziną winna opierać się na diagnozie sytuacji dziecka oraz jego potrzeb i możliwo-
ści, a także na diagnozie środowiska rodzinnego, w tym analizie przyczyn kryzysu 8;
2) pomocy w  opiece i  wychowaniu dziecka poprzez umożliwienie dziecku korzystania 

z zajęć w placówce wsparcia dziennego, która może być prowadzona w formie:
• opiekuńczej, w tym w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowaw-

czych,
• pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 9.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:
1) opiekuńczej – wówczas zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organi-

zację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
2) specjalistycznej – wówczas organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 

kompensacyjne oraz logopedyczne, a także realizuje indywidualny program korekcyjny, psy-
chokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny;

3) placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne 
i socjoterapeutyczne 10.

Praca z  rodziną winna być prowadzona w  sposób kompleksowy (skierowana do całej 
rodziny, nie tylko dziecka); winna przebiegać w sposób planowy, na podstawie dokładnej 
diagnozy sytuacji rodziny i przyczyn powstałego kryzysu. Działania prowadzone przez insty-
tucje i podmioty winny prowadzić do odbudowania więzi rodzinnych, zażegnania sytuacji 
kryzysowej i zapobiegania konieczności skierowania dziecka do pieczy zastępczej.

Wymaga to profesjonalnej, skoordynowanej pracy wielu osób i instytucji, wśród których wio-
dącą rolę odgrywa asystent rodziny 

Asystent rodziny jest pracownikiem gminy. Zajmuje się – niezależnie od pracowników 
socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Głównym zadaniem asystenta jest niedo-
puszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zaże-
gnania kryzysu w  rodzinie. Aby praca asystenta rodziny przyniosła zakładane efekty, nie 
może on mieć pod opieką więcej niż 20 rodzin 11.

7 Art. 10 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

8 Tamże, Art., 8 ust.1 pkt 1 
9 Tamże, art. 18
10 Tamże, art. 24
11 Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej, Prezentacja ustawy o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej, 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/prezentacja-doty-
czaca-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej/ (27.09.2013 r., godz. 900)
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Zadania asystenta rodziny obejmują m.in:
• opracowanie i realizację planu pracy z rodziną;
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej (w zdobywaniu umiejęt-

ności prowadzenia gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
psychologicznych, wychowawczych);

• wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia;
• podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie indywidualnych konsultacji 

i dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
• współpracę z  jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
• współpracę z zespołem interdyscyplinarnym działającym na podstawie ustawy o prze-

ciwdziałaniu przemocy w rodzinie 12.

W  pracy z  rodziną istotną rolę odgrywa budowanie sieci wsparcia, tj. zainteresowanie 
i współpraca wszystkich osób i  instytucji, zwłaszcza najbliższego środowiska (rodzinnego, 
sąsiedzkiego, środowiska lokalnego) w pomocy rodzinie i tworzenie sprzyjającego klimatu 
samopomocy.

Ustawodawca przewidział również nowe rozwiązanie prawne – możliwość zatrudnienia 
przez gminę rodziny wspierającej, która wspólnie z asystentem rodziny pomaga rodzinie, 
przeżywającej trudności opiekuńcze i wychowawcze, w prowadzeniu gospodarstwa domo-
wego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych 13.

Ważne jest, że wszystkie etapy pracy z  rodziną biologiczną zakładają zgodę rodziny oraz jej 
czynny udział w podejmowanych działaniach 14.

Ponadto, do zadań gminy należy: 
• opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
• tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, a także organi-

zowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających;
• finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszo-

nych przez rodziny wspierające; 
• współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo– terapeutycznej lub interwen-
cyjnym ośrodku preadopcyjnym;

• sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przeka-
zywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu tele-
informatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;

• prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;

• przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 15.

12 Art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny …

13 Tamże,. art. 29
14 Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, MPIPS, s. 19
15 Art. 176 ustawy o wspieraniu rodziny …

3.2 System wspierania rodziny w liczbach

W 2012 r. w gminach całego kraju zatrudniono 2 105 asystentów rodziny, w tym 33 w woj. 
opolskim.

Liczba asystentów rodziny jest wprost proporcjonalna do wielkości województw, tzn. naj-
więcej asystentów zatrudniono w woj. mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim, najmniej 
– w opolskim, lubuskim i świętokrzyskim. 

Natomiast w stosunku do liczby gmin w regionach kraju – największe zatrudnienie asysten-
tów wystąpiło w województwach:
• zachodniopomorskim – w 73% gmin,
• warmińsko-mazurskim – 68%,
• pomorskim – 64% i lubuskim – 60%.

Najmniej zatrudnionych asystentów zanotowano w województwach:
• podlaskim – 13% gmin,
• lubelskim – 26%,
• mazowieckim – 33%.

Mapa. Liczba gmin w województwach Polski z zatrudnionymi asystentami rodziny 
w 2012 r. (w %)
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W 2012 r. spośród ok. 2 mln rodzin korzystających pomocy społecznej w Polsce – 236 tys. 
rodzin objętych było wsparciem z  powodu bezradności w  sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych. Stanowiło to 12% ogólnej liczby klientów. W  woj. opolskim na 38  782 świad-
czeniobiorców było 4 678 rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, które stano-
wiły również 12% wszystkich klientów pomocy społecznej (są to rodziny, które mogą zostać 
objęte pracą asystenta rodziny, pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę).

Tabela 1. Rodziny objęte pomocą społeczną z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, a liczba zatrudnionych asystentów rodziny  

wg województw w 2012 r.

Województwo

LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ Z POWODU BEZRADNOŚCI  
W SPRAWACH OPIEKIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  

I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM

Liczba rodzin – ogółem Liczba asystentów 
rodziny

Wskaźnik liczby rodzin 
przyp. na 1 asystenta

dolnośląskie 14 817 171 87
kujawsko-pomorskie 15 950 137 116
lubelskie 13 819 112 123
lubuskie 8 001 86 93
łódzkie 17 098 96 178
małopolskie 18 958 145 131
mazowieckie 29 683 226 131
opolskie 4 675 33 142
podkarpackie 12 827 122 105
podlaskie 7 853 32 245
pomorskie 18 069 126 143
śląskie 23 868 194 123
świętokrzyskie 7 342 85 86
warmińsko-mazurskie 12 743 190 67
wielkopolskie 19 453 194 100
zachodniopomorskie 10 722 156 69
RAZEM 235 878 2 105 112

Źródło: obliczenia własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03 z  udzielonych świadczeń, pieniężnych, 
w naturze i usługach za I-XII 2012 r.

Średnio w  Polsce na 1 zatrudnionego asystenta rodziny przypadało 112 rodzin 
objętych pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 
Wskaźnik ten wahał się od 67 rodzin w woj. warmińsko-mazurskim do 245 rodzin w woj. 
podlaskim. W województwie opolskim na 1 asystenta przypadało 142 rodziny.

W 2012 r. spośród 4 675 rodzin w woj. opolskim, które miały trudności w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych – opieką asystenta rodziny objęto jedynie 306 rodzin, w tym 4 rodziny 
na mocy postanowienia sądu rodzinnego 16. Na 1 asystenta przypadało średnio 10 rodzin. 
Przy czym w 2012 r. 48 rodzin (16%) zakończyło współpracę z asystentami rodziny, w tym:
• 15 rodzin ze względu na osiągnięcie celu (31% przypadków);
• 14 rodzin nie wyraziło zgody na dalszą współpracę (29%);

16 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystent rodziny współpracuje z ro-
dziną wyłącznie za jej zgodą (lub na jej wniosek), w wyjątkowych przypadkach na mocy postanowienia sądu.

• w 3 przypadkach – ze względu na brak efektów pracy asystenta rodziny.

Znaczna liczba rodzin, która zakończyła współpracę z  asystentem rodziny, to rodziny nie 
wyrażające zgody na dalszą współpracę, co umożliwia zapis art. 8 ust. 3 ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej, podkreślający wyraźną zgodę rodziny na podjęcie 
i kontynuowanie tej współpracy.

W 2012 r. koszt zatrudnienia asystentów rodziny wyniósł 366 108 zł, z czego:
• 127 541 zł sfinansował budżet gmin;
• 238 567 zł (65%) wydatkowano z budżetu państwa – gminy uczestniczyły w konkursie 

zorganizowanym przez MPiPS pn. Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 17.

Ponadto, w 2012 r. w woj. opolskim:
• zatrudniono tylko 1 rodzinę wspierającą (w gminie Zdzieszowice);
• działało 14 placówek wsparcia dziennego (prowadzonych przez samorząd lub na jego 

zlecenie), w tym: 9 placówek opiekuńczych, 4 specjalistyczne i 2 działające w formie pracy 
podwórkowej;

• w placówkach było 365 miejsc, a średnia liczba dzieci objęta w nich wsparciem w ciągu 
roku wyniosła 271;

• koszt utrzymania placówek wyniósł 542 202 zł.

W I pół. 2013 r. liczba asystentów rodziny w woj. opolskim wzrosła do 44, tj. o 33% więcej niż 
w  2012 r. (liczba gmin zatrudniających asystentów wzrosła z 27 do 34). W tym czasie z usług 
asystentów rodziny skorzystało 461 rodzin (wzrost o 50%). Na jednego asystenta nadal przy-
pada ok. 10 rodzin problemowych, a liczba placówek wsparcia dziennego wzrosła o 4.

3.3 Zadania powiatu

W  przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki i  wychowania w  środowisku 
rodziny biologicznej władze publiczne zobowiązane są zapewnić taką opiekę w  pieczy 
zastępczej, co jest kompetencją samorządu powiatowego.

Piecza zastępcza zapewnia:
1) Pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – 

dążenie do przysposobienia dziecka;
2) Przygotowanie dziecka do:

a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
b) pokonywanie trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontak-

tów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji 
oraz zdobywania umiejętności społecznych,

d) zaspokajanie potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych 
i emocjonalnych dzieci 18.

Piecza zastępcza sprawowana jest w formie:
1) rodzinnej;
2) instytucjonalnej.

17 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/resorto-
wy-program-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-na-rok-2013/ (26.09.2013 r., godz. 8 00)

18 Tamże, art. 33
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3.4 Struktura rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzinna piecza zastępcza funkcjonująca w formie rodzin zastępczych oraz rodzin-
nych domów dziecka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, w szczegól-
ności poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, emocjonalnych, edukacyjnych 
i kulturalnych dziecka, zapewnienie kształcenia, dostępu do świadczeń zdrowotnych, a także 
umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej 19.

Schemat 2. Rodzinna piecza zastępcza w woj. opolskim w 2012 r.
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Spokrewnione rodziny zastępcze tworzą małżonkowie lub osoby, będące wstępnymi 
lub rodzeństwem dziecka 20. 

Niezawodowe rodziny zastępcze tworzą małżonkowie lub osoby nie będące 
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. 

Rodzina zastępcza zawodowa powstaje poprzez podpisanie umowy ze starostą (lub 
w jego imieniu przez kierownika PCPR). Zastępcza rodzina zawodowa może powstać 
poprzez przekształcenie rodziny zastępczej niezawodowej, która: 

 spełnia warunki na rodzinę zawodową oraz posiada opinię koordynatora pieczy 
zastępczej; 

                                                            
19 Tamże, art. 40 
20 Tamże art. 412 ust. 2 (przed wprowadzeniem ustawy rodziną zastępczą spokrewnioną mogli być również inni krewni nie zobowiązani do 
alimentacji, np. rodzeństwo rodziców biologicznych) 

Spokrewnione rodziny zastępcze tworzą małżonkowie lub osoby, będące wstępnymi lub 
rodzeństwem dziecka 20.

Niezawodowe rodziny zastępcze tworzą małżonkowie lub osoby nie będące wstępnymi lub 
rodzeństwem dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa powstaje poprzez podpisanie umowy ze starostą (lub w jego 
imieniu przez kierownika PCPR). Zastępcza rodzina zawodowa może powstać poprzez prze-
kształcenie rodziny zastępczej niezawodowej, która:
• spełnia warunki na rodzinę zawodową oraz posiada opinię koordynatora pieczy zastępczej;
• posiada co najmniej 3-letnie doświadczenia jako rodzina zastępcza lub [ma takie doświad-

czenie – przyp. OIS] osoba prowadząca rodzinny dom dziecka 21.

19 Tamże, art. 40
20 Tamże art. 412 ust. 2 (przed wprowadzeniem ustawy rodziną zastępczą spokrewnioną mogli być również inni 

krewni nie zobowiązani do alimentacji, np. rodzeństwo rodziców biologicznych)
21 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Prezentacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej http://

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/prezentacja-dotyczaca-
-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej/ (22.08.2013 r., godz. 10.20)

3.5 Świadczenia dla rodzin zastępczych

OBLIGATORYJNE 

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej są nie niższe niż:
• 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrew-

nionej;
• 1000 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawo-

dowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Wysokość świad-
czenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż 
o 80% tych kwot.

Natomiast rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legity-
mujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie 
(na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka).

Dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie posługuje też rodzinie zastępczej zawodowej na 
pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego na podstawie ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich w rodzinie.

FAKULTATYWNE

Świadczenia nieobowiązkowe dla rodzin zastępczych obejmują:
• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 

18. roku życia (raz w roku);
• świadczenie na pokrycie:

- niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednora-
zowo);

- wydatków związanych z  wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mają-
cych wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo).

Jednocześnie rodzina zastępcza (niezawodowa i zawodowa) może otrzymywać środki finan-
sowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednoro-
dzinnego (w  przypadku większej liczby dzieci w  rodzinie zawodowej i  rodzinnym domu 
dziecka świadczenie jest obligatoryjne).

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać też świadczenie na 
pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkal-
nego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (świadczenie jest obligato-
ryjne w rodzinnych domach dziecka) 22.

3.6 Nowe instytucje pieczy zastępczej

ORGANIZATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ w  powiecie to wyznaczona przez starostę jed-
nostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił to zadanie 23. We 
wszystkich powiatach woj. opolskiego funkcję tę pełnią powiatowe centra pomocy 
rodzinie.

22 Art. 80 i 81 ustawy o wspieraniu rodziny…
23 Art. 76 ustawa o wspieraniu rodziny … 
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Do zadań organizatora należy m.in.:
1) prowadzenie naboru kandydatów oraz kwalifikowanie osób do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka;

2) prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowa-
dzenia rodzinnego domu dziecka;

3) zapewnianie pomocy i  wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, 
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

4) współpraca ze środowiskiem lokalnym (instytucjami starostwa, ośrodkami pomocy spo-
łecznej, sądami, instytucjami oświatowymi, zdrowia itp) oraz współpraca z  wolontariu-
szami;

5) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

6) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szcze-
gólności w zakresie prawa rodzinnego;

7) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastęp-
czej;

8) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i  niezawodowym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka – poradnictwa;

9) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o  dzieciach z  uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

10) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej oraz prowadzenie badań pedago-
gicznych i psychologicznych 24.

KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ w powiecie to osoba wyznaczona przez ORGA-
NIZATORA, po uzgodnieniu i  na wniosek rodziny zastępczej lub rodzinnego domu 
dziecka.

Do zadań koordynatora należy:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w reali-

zacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą 

(lub prowadzącym rodzinny dom dziecka), planu pomocy dziecku,
3) pomoc rodzinom zastępczym w  nawiązaniu wzajemnego kontaktu oraz zapewnienie 

dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabili-
tacyjnej);

4) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o  dzieciach z  uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania rodzin przysposabiających;

5) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

Koordynator pieczy zastępczej może mieć pod opieką nie więcej niż 30 rodzin zastępczych lub 
prowadzących rodzinne domy dziecka 25.

Opieka asystenta rodziny i  koordynatora pieczy zastępczej występuje wyłącznie 
w przypadku zgody rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz 
rodziny zastępczej lub prowadzącego rodziny dom dziecka. 

Zaakcentowana w ustawie zasada podmiotowości klientów pomocy społecznej oraz rodzin 
tworzących pieczę zastępczą umożliwia rodzinom pełne, aktywne uczestniczenie w podej-
mowaniu decyzji w ważnych dla nich sprawach.

24 Tamże, art. 76 ust. 4
25 Tamże, art. 77

Jednak w przypadku rodzin biologicznych, w których stwierdzono znaczne trudności opiekuń-
czo-wychowawcze, zbyt duża swoboda w decydowaniu o swoim losie może zwiększać zagro-
żenia dla życia i zdrowia dzieci, utrudniając szybką i właściwą interwencję służb socjalnych.

3.7 Piecza zastępcza w liczbach

W 2012 r. system pieczy zastępczej województwa opolskiego stanowiły:
• 1 094 podmioty rodzinnej pieczy zastępczej, w których umieszczonych było 1 553 dzieci 

(75%);
• 15 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w  których przybywało 521 

dzieci (25%).

Wykres 1. Struktura pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2012 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan w dniu 31 grudnia 2012 r.), przekazane pocztą elektroniczną 
przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8.kwietnia 2013 r.

Struktura pieczy zastępczej w Polsce jest podobna. W 2012 r. w rodzinnej pieczy zastępczej 
umieszczonych było niecałe 74% dzieci, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prze-
bywało ponad 26% 26.

Tabela 2. Piecza zastępcza w Polsce i woj. opolskim w latach 2011-2012

Wyszczególnienie

Liczba dzieci w pieczy zastępczej w Polsce i woj. opolskim 
latach 2011- 2012

Polska dynamika woj. opolskie dynamika
2011 2012 % 2011 2012 %

Rodzinna piecza zastępcza 66 913 58 082 87 1 949 1 553 80

Instytucjonalna piecza zastępcza 28 133 20 525 73 522 521 100

Razem 95 046 78 607 83 2 471 2 074 84

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, Warszawa 2013 r., http://www.mpips.
gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/sprawozdania-z-realizacji-usta-
wy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zasteczej/informacja-rady-ministrow-o-realizacji-w-roku-
2012-ustawyo-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zasteczej/ , (26.08.2013 r., godz. 12.20)

26 Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, Warszawa 2013  r., http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastep-
cza-nad-dzieckiem/sprawozdania-z-realizacji-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zasteczej/in-
formacja-rady-ministrow-o-realizacji-w-roku-2012-ustawyo-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zasteczej/ 
,(26.08.2013 r., godz. 12.20)
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W porównaniu do 2011 r. liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej spadła średnio 
w kraju o 17%, a w woj. opolskim o 16%, przy czym:
• w rodzinnej pieczy zastępczej spadek był większy dla woj. opolskiego (o 20%) niż dla kraju (13%);
• natomiast w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej występuje dość wyraźna różnica 

– liczba dzieci umieszczonych w domach dziecka w całym kraju zdecydowanie spadła 
(o 27%), a w woj. opolskim prawie nie zmieniła się (znaczny spadek liczby dzieci w regio-
nie nastąpił w poprzednich latach).

Zmniejszenie liczby dzieci przybywających w  rodzinach zastępczych wynika w  części ze 
zmian wprowadzonych od 2012  r. w  definicji rodzin spokrewnionych i  niezawodowych 
(część rodzin spokrewnionych „przeniesiono” do grupy rodzin niezawodowych). Jednak 
głównym powodem tego spadku jest istotna zmiana ustawowa – art. 193 ustawy wprowa-
dził obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej od rodziców 
biologicznych. W związku z tym obecnie w rodzinach spokrewnionych, dziadkowie (rodzice 
zastępczy) otrzymują pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka, a rodzice biologiczni (zobo-
wiązani do alimentacji) ponoszą odpłatność za pobyt swoich dzieci w  pieczy zastępczej. 
Zabieg ten – słuszny z punktu widzenia odpowiedzialności za los własnego dziecka, spowo-
dował wycofanie wielu wniosków osób spokrewnionych z dzieckiem (najczęściej dziadków) 
o ustanowienie rodzin zastępczych. 

3.7.1 Rodzinna piecza zastępcza

Wykres 2. Typy podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2012 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan w dniu 31 grudnia 2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

W 2012 r. w woj. opolskim było 1 094 podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej, z tego:
• 717 rodzin spokrewnionych;
• 338 rodzin niezawodowych;
• 32 rodziny zawodowe (20 „zwykłych”, 10 pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz 2 

rodziny specjalistyczne);
• 7 rodzinnych domów dziecka.

W strukturze rodzinnych form wsparcia dominują zastępcze rodziny spokrewnione – 66% 
oraz rodziny niezawodowe – 31%, tzn. takie, gdzie rodzicami zastępczymi zostają człon-
kowie najbliższej rodziny.

Łącznie 2,9% stanowią rodziny zawodowe (zwykle, specjalistyczne i  pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego), a 0,6% rodzinne domy dziecka.

Podobna struktura podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej występuje w kraju (nieco więcej 
jest w Polsce rodzin zawodowych – 5%).

Tabela 3. Podmioty rodzinnej pieczy zastępczej  
– wg powiatów woj. opolskiego w 2012 r.

Powiat

Podmioty rodzinnej pieczy zastępczej w woj. opolskim w 2012 r.

spokrew-
nione

niezawo-
dowe

zawodo-
we „zwy-

kłe”

zawodowe 
pełniące 
funkcję 

pogotowia 
rodzinnego

zawo-
dowe 

specjali-
styczne

rodzinne 
domy 

dziecka
Razem

brzeski 72 32 3 0 0 0 107

głubczycki 40 17 0 0 0 0 57

kędzierzyńsko-
kozielski

119 39 5 3
0 0 166

kluczborski 52 28 1 0 0 0 81

krapkowicki 39 32 2 0 0 7 80

namysłowski 26 10 1 1 0 0 38

nyski 70 34 3 2 1 0 110

oleski 30 24 2 0 0 0 56

Opole Miasto 90 36 1 2 0 0 129

opolski 81 38 2 0 0 0 121

prudnicki 55 27 0 0 0 0 82

strzelecki 43 21 0 2 1 0 67

RAZEM 717 338 20 10 2 7 1 094

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan w dniu 31 grudnia 2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny  
i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej  
i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r. 

 
Najwięcej rodzin zastępczych występuje w powiatach: 

 kędzierzyńsko-kozielskim – 166; 
 Opolu Mieście – 129 i powiecie ziemskim – 121. 

Najmniej rodzinnych form pieczy zastępczej zanotowano w powiatach: 
 namysłowskim – 38; 
 oleskim – 56; 
 głubczyckim – 57. 

Spośród 10 rodziny pełniących funkcję pogotowia rodzinnego; 
 3 funkcjonują w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim; 
 po 2 w powiatach: nyskim, strzeleckim i Opolu Mieście; 
 1 rodzina występuje w powiecie namysłowskim. 

 
W województwie opolskim działają: 
 tylko 2 rodziny zawodowe – specjalistyczne (dla 6 dzieci) – po 1 w powiatach 

nyskim i strzeleckim, 
 7 rodzinnych domów dziecka (dla 39 dzieci) – wszystkie w powiecie 

krapkowickim, gdzie nie występują całodobowe placówki opiekuńczo-
wychowawcze, natomiast systematycznie powstają rodzinne formy pieczy 

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

Najwięcej rodzin zastępczych występuje w powiatach:
• kędzierzyńsko-kozielskim – 166;
• Opolu Mieście – 129 i powiecie ziemskim – 121.

Najmniej rodzinnych form pieczy zastępczej zanotowano w powiatach:
• namysłowskim – 38;
• oleskim – 56;
• głubczyckim – 57.

Spośród 10 rodziny pełniących funkcję pogotowia rodzinnego;
• 3 funkcjonują w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim;
• po 2 w powiatach: nyskim, strzeleckim i Opolu Mieście;
• 1 rodzina występuje w powiecie namysłowskim.

W województwie opolskim działają:
• tylko 2 rodziny zawodowe – specjalistyczne (dla 6 dzieci) – po 1 w  powiatach nyskim 

i strzeleckim,
• 7 rodzinnych domów dziecka (dla 39 dzieci) – wszystkie w powiecie krapkowickim, gdzie 

nie występują całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, natomiast systematycz-
nie powstają rodzinne formy pieczy zastępczej. Łącznie w powiecie jest 80 rodzin zastęp-
czych, w tym 7 rodzinnych domów dziecka.

3.7.1.1 Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej

Wykres 4. Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w woj. opolskim 

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

Większość rodzin zastępczych stanowią rodziny z 1 umieszczonym dzieckiem (71%), a 20% 
to rodziny z dwójką dzieci. W 69 rodzinach (6%) przebywa po troje dzieci i tylko 3% stanowią 
rodziny z czwórką i większą liczbą dzieci. 

Wykres 5. Wskaźnik dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na 10 tys. ludności powiatu

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8.kwietnia 2013 r.

W województwie opolskim wskaźnik liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastęp-
czej przypadający na 10 tys. ludności wynosi średnio 15,3% i waha się od 10,4% w powiecie 
nyskim do 25,9% w kędzierzyńsko-kozielskim.

Wysoki wskaźnik liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – w stosunku do liczby ludności, 
występuje również w powiatach: krapkowickim, prudnickim i kluczborskim, a najniższy – nie 
przekraczający 11%, w powicie oleskim. 
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3.7.1.2 Czas przebywania w pieczy zastępczej

Wykres 6. Średni czas przebywania dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej 
i instytucjonalnej) w 2012r. w %
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W województwie opolskim wskaźnik liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej przypadający na 10 tys. ludności wynosi średnio 15,3% i waha się od 10,4% 
w powiecie nyskim do 25,9% w kędzierzyńsko-kozielskim. 

Wysoki wskaźnik liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – w stosunku do liczby 
ludności, występuje również w powiatach: krapkowickim, prudnickim i kluczborskim,  
a najniższy – nie przekraczający 11%, w powicie oleskim.  

 
 

3.7.1.2 Czas przebywania w pieczy zastępczej 
 

Wykres 6. Średni czas przebywania dzieci w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej)  
w 2012r. w % 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej  
i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8.kwietnia 2013 r. 
 
 

Zdecydowana większość dzieci (58%) przebywa w pieczy zastępczej powyżej 3 lat, 
9% - od 2 do 3 lat, 14% - od 1 do 2 lat, a 8% - od 6 miesięcy do 1 roku. 

Krótki okres przebywania w pieczy zastępczej dotyczy łącznie 11% (231 dzieci),  
w tym: 

 5% od 3 do 6 miesięcy; 
 6% do 3 miesięcy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8.kwietnia 2013 r.

Zdecydowana większość dzieci (58%) przebywa w pieczy zastępczej powyżej 3 lat, 9% – od 
2 do 3 lat, 14% – od 1 do 2 lat, a 8% – od 6 miesięcy do 1 roku.

Krótki okres przebywania w pieczy zastępczej dotyczy łącznie 11% (231 dzieci), w tym:
• 5% od 3 do 6 miesięcy;
• 6% do 3 miesięcy.

Wykres 7. Czas przebywania dziecka w pieczy zastępczej w 2012 r. (rodzinnej 
i instytucjonalnej) 

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

Nie występują istotne różnice między okresem przebywania w pieczy zastępczej – instytu-
cjonalnej i rodzinnej, choć dzieci powyżej 3 lat przebywają częściej w rodzinnej pieczy (60%) 
niż domach dziecka (53%).

W kraju – podobnie jak w woj. opolskim, zdecydowana większość dzieci przebywa w pieczy 
zastępczej dłużej niż 1 rok (łącznie 84%), w tym:
• od 1 roku do 2 lat – 12%;
• od 2 lat do 3 – 11%;
• powyżej 3 lat – 61%.

Wskazuje się, że tak wysoki udział liczby dzieci, przebywających dłużej niż 1 rok poza rodziną 
biologiczną, zmniejsza ich szanse na powrót do rodziny naturalnej (rozluźnia więzi dziecka 
z bliskimi) i ogranicza możliwość ustanowienia rodziny adopcyjnej 27.

Wykres 8. Czas przebywania w rodzinnej pieczy zastępczej  
w woj. opolskim w 2012 r. – wg powiatów

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia .2013 r.

Najwięcej dzieci, przebywających w pieczy zastępczej powyżej 3 lat, zanotowano w powia-
tach: oleskim – 90% i brzeskim – 82%, a najmniej w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, 
krapkowickim i prudnickim.

27 Informacja Rady Ministrów, op. cit. s. 29
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3.7.1.3 Powody umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej

Wykres 9. Powody umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej w woj. opolskim 
w 2012 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia.2013 r.

Wykres 10. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w 2012 r.  
– wg liczby dzieci w powiatach woj. opolskiego

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

Głównym – najczęściej występującym powodem umieszczania dzieci w pieczy zastępczej 
w woj. opolskim jest uzależnienie od alkoholu (prawie 40%), a także bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych (26%).

Powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej są podobne w całym kraju. Ponadto – jak 
wynika z badań przeprowadzonych w 2006 r. 28 (…) konieczność umieszczenia dziecka poza 
rodziną wynika z patologii środowiska, w którym żyje dziecko (…), a choroba alkoholowa lub 
pijaństwo rodziców wymieniane są na pierwszym miejscu jako przyczyny odejścia dzieci 
z domu 29.

3.7.1.4 Wiek dzieci w pieczy zastępczej

Ponad 2/3 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej ma od 7 do 17 lat, w tym:
• 34% stanowią dzieci od 7 do 13 lat;
• 35% to grupa wiekowa 14-17 lat;
• dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat jest 17%;
• 3% stanowią dzieci do 1 roku życia;
• 11% to najstarsi członkowie pieczy zastępczej – od 18 do 24 lat (uczestniczący również 

w procesie usamodzielniania).

Wykres 11. Wiek dzieci w pieczy zastępczej w woj. opolskim

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

Przy czym:
• zdecydowanie więcej starszych dzieci (w wieku od 7 do 24 lat) przebywa w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych (łącznie 93%, w rodzinach zastępczych – 75%);
• dzieci młodsze częściej przebywają w  rodzinach zastępczych (do 6 roku życia jest ich 

razem 25%), a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ich zaledwie 7%.

28 J. Hrynkiewicz, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, Warszawa, 2006, s. 109-143
29 Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, MPIPS, s.9
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Wykres 12. Wiek dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej  
w woj. opolskim w 2012 r. (w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

3.7.1.5 Organizatorzy i koordynatorzy pieczy zastępczej

W  województwie opolskim organizatorem pieczy zastępczej w  każdym powiecie zostały 
powiatowe centra pomocy rodzinie, natomiast koordynatorzy pieczy zastępczej zatrudnieni 
zostali w 10 powiatach (17 osób), z wyjątkiem powiatów brzeskiego i opolskiego ziemskiego.

W  kraju zatrudniono ogółem 820 koordynatorów, którzy wspierali 20 441 rodzin zastęp-
czych i rodzinnych domów dziecka. Na jednego koordynatora przypadało średnio 25 rodzin 
zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

Tabela 4. Działania koordynatorów pieczy zastępczej w powiatach woj. opolskiego w 2012 r.

Powiat

Liczba koor-
dynatorów 
rodzinnej 

pieczy 
zastępczej 

Liczba rodzin zastęp-
czych/rodzinnych 

domów dziecka, z któ-
rymi pracowali koor-
dynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej

Liczba rodzin 
przypadając 
na 1 koordy-

natora

Liczba rodzin, 
którym udzie-

lono porad 
w ramach porad-
nictwa specjali-

stycznego

Liczba udzie-
lonych porad 

w ramach porad-
nictwa specjali-

stycznego

brzeski 0 0 0 0 0

głubczycki 1 12 12 0 0

kędzierzyńsko-
kozielski 2 30 15 5 20

kluczborski 1 16 16 13 18

krapkowicki 1 12 12 0 0

namysłowski 1 14 14 0 0

nyski 2 43 22 7 10

oleski 1 0 0 0 0

Miasto Opole 5 132 26 0 0

opolski 0 0 0 24 118

prudnicki 2 31 15 9 20

strzelecki 1 52 52 7 17

RAZEM 17 342 20 65 203

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

Ponadto w woj. opolskim:
• powołano 1 rodzinę pomocową (wspierającą 1 rodzinę zastępczą), w kraju było ich 264 

dla 249 rodzin zastępczych i 765 umieszczonych w nich dzieci,
• brak w regionie placówki wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym (w kraju jest ich 

138) 30.

3.7.1.6 Koszt świadczeń w rodzinnej pieczy zastępczej 

Koszt związany z utrzymaniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w woj. opolskim 
w 2012 r. wyniósł 17 322 507 zł, w tym:
• świadczenia obligatoryjne – 15 186 073 zł (związane z utrzymaniem dziecka);
• świadczenia fakultatywne – 137 940 zł (dofinansowanie wypoczynku i  lokalu mieszkal-

nego);
• pomoc dla osób usamodzielniających się – 1 998 494 zł.

Tabela 5. Koszt świadczeń w rodzinnej pieczy zastępczej

Świadczenia dla 
rodzin zastępczych lub 

prowadzących rodzinny 
dom dziecka

Rodzinna piecza zastępcza (koszt świadczeń w zł)

Rodziny 
spokrew-

nione

Rodziny 
niezawo-

dowe

Rodziny 
zawo-
dowe

Rodzinny 
dom 

dziecka

Rodziny 
pomo-
cowe

Razem

Świadczenia na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka 7 673 253 5 454 071 1 421 769 205 221 6 000 14 760 314

Dodatek z tytułu 
niepełnosprawności dziecka 78 483 78 852 92 419 4 200 0 253 954

Świadczenie jednorazowe 
związane z potrzebami 
przyjmowanego dziecka

35 220 77 059 32 100 10 600 0 154 979

Świadczenie jednorazowe 
związane ze zdarzeniem 
losowym

4 600 5 426 5 200 1 600 0 16 826

Dofinansowanie do 
wypoczynku dziecka poza 
miejscem zamieszkania

0 300 0 2 000 0 2 300

Środki finansowe na 
utrzymanie lokalu 
mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym lub domu 
jednorodzinnym

0 5 066 55 837 54 737 0 115 640

Środki finansowe na 
pokrycie kosztów 
związanych z remontem lub 
zmianą lokalu

0 0 0 20 000 0 20 000

Pomoc dla osoby 
usamodzielnianej 1 475 827 516 243 6 424 0 0 1 998 494

Razem 9 267 383 6 137 017 1 613 749 298 358 6 000 17 322 507

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

30 Informacja Rady Ministrów , op. cit. s. 13
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Prawie 87,7% kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinny dom 
dziecka stanowią świadczenia związane z bieżącym utrzymaniem dzieci w rodzinach zastęp-
czych wraz z dodatkami (z tytułu niepełnosprawności oraz świadczeń jednorazowych zwią-
zanych z potrzebami przyjmowanego dziecka i zdarzeń losowych).

Pozostałe koszty obejmują:
• świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych – 11,5%;
• wydatki związane z utrzymaniem lub remontem lokali mieszkalnych – 0,78%;
• wydatki na wypoczynek dzieci poza miejscem zamieszkania – tylko 0,01%.

Ponadto – według Informacji Rady Ministrów o realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej w pierwszym roku jej funkcjonowania – przedstawiciele samorządu powia-
towego wskazywali także na wysokie koszty związane z prowadzeniem pieczy zastępczej, co 
wynika zarówno z  wysokich kosztów utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
jak również wzrastających kosztów wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych 31.

Wykres 13. Koszt udzielonych świadczeń w rodzinnej pieczy zastępczej  
w woj. opolskim w 2012 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowi a OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

W 2012 r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej 
w woj. opolskim wyniósł 941 zł i wahał się od 1 188 zł w powiecie brzeskim do 816 zł 
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.

W Polsce średni koszt utrzymania 1 dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w 2012 r. wyniósł 
1 052 zł (o 12% więcej niż w woj. opolskim).

W  porównaniu do instytucjonalnej pieczy zastępcze, gdzie koszt utrzymania 1 miejsca 
wynosi blisko 3 800 zł miesięcznie – koszty rodzinnej pieczy zastępczej są prawie 4-krot-
nie mniejsze (średni koszt utrzymania 1 miejsca w domach dziecka w Polsce kształtuje się 
również na poziomie 3 800 zł) 32.

31 Informacja Rady Ministrów, op. cit. s. 40
32 Informacja Rady Ministrów, op. cit. s. 43

Wykres 14. Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej 
w woj. opolskim w 2012 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowi a OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

3.7.2 Instytucjonalna piecza zastępcza 

3.7.2.1 Podstawowe informacje 

Instytucjonalną pieczę zastępczą tworzą:
1) placówki opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone przez powiat lub na jego zlecenie;
2) regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, prowadzone przez samorząd woje-

wództwa, w których umieszczane są dzieci wymagające szczególnej opieki lub mające 
trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie, które ze względu na stan zdrowia 
wymagający stosowania specjalistycznej opieki i  rehabilitacji nie mogą zostać umiesz-
czone w  rodzinnej pieczy zastępczej lub w  placówce opiekuńczo-wychowawczej (nie 
więcej niż 30-cioro dzieci);

3) interwencyjne ośrodki preadopcyjne (również prowadzone przez samorząd woje-
wództwa), w których można umieścić dzieci do 1 roku życia, wymagające – ze względu 
na stan zdrowia, specjalistycznej opieki, i w okresie oczekiwania na przysposobienie, nie 
mogące zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 33.

Schemat 3. Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych w woj. opolskim
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Placówka opiekuńczo-wychowawcza : 

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 
potrzeby, w szczególności bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne; 

2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 

                                                            
32 Informacja Rady Ministrów, op. cit. s. 43 
33 Ustawa o wspieraniu rodziny…, op. cit., art. 93 ust.1 

33 Ustawa o wspieraniu rodziny…, op. cit., art. 93 ust.1
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Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i  wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 

potrzeby, w szczególności bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne;
2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi 

inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposa-

biającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej;
5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości roz-

wojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych 34.

W grudniu 2012 r. w woj. opolskim w 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych (13 
typu socjalizacyjnego i 2 typu interwencyjnego), na ogółem 546 miejsc, przebywało 521 
dzieci i młodzieży.

W woj. opolskim brak placówek typu specjalistyczno-terapeutycznego oraz rodzin-
nego, a także regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz ośrodka pread-
opcyjnego.

Najważniejsza zmiana wprowadzona nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej dotyczy ograniczenia roli całodobowych placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Umieszczenie dziecka w  takiej placówce może nastąpić dopiero po całkowitym 
wyczerpaniu innych możliwości (rodzinnej pieczy zastępczej, powrotu dziecka do rodziny 
biologicznej lub poszukania dziecku rodziców adopcyjnych). W związku z tym ustawodawca 
wprowadził przepisy przejściowe, zgodnie z którymi:
• obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie można umieszczać dzieci młod-

szych niż 7-letnie, a od 1 stycznia 2015 r. nie będzie można umieszczać dzieci młodszych 
niż 10-letnie;

• w ciągu 9 lat od momentu wejścia w życie ustawy (do 2021 r.) liczba dzieci przebywają-
cych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może być większa 
niż 30;

• od 2021 r. łączna liczba dzieci w placówce nie będzie mogła przekraczać 14;
• dzieci młodsze niż 10-letnie winny być umieszczane w rodzinach zastępczych lub rodzin-

nych domach dziecka, a  najlepiej przebywać w  rodzinie biologicznej, której udzieli się 
wszechstronnej pomocy i wsparcia;

• w  okresie przejściowym placówki opiekuńczo-wychowawcze będą podlegać unowo-
cześnianiu (w aspekcie struktury zatrudnienia, kwalifikacji i umiejętności kadry, nowocze-
snych metod pracy z dziećmi, procedur postępowania w szczególnych sytuacjach);

• placówki mogą tworzyć „centra administracji” w celu ograniczenia kosztów funkcjonowa-
nia i poprawy sprawności. Większość powiatów woj. opolskiego dokonała takich zmian, 
tworząc dla małych placówek typu socjalizacyjnego i  interwencyjnego wspólną bazę 
administracyjną i usługową (powiat nyski, głubczycki, opolski, Miasto Opole). 

3.7.2.2 Instytucjonalna piecza zastępcza w liczbach

W 2012 r. w województwie opolskim było 15 placówek opiekuńczo-wychowawczych na 546 
miejsc opieki całodobowej, z tego:
• 13 placówek socjalizacyjnych,
• 2 placówki socjalizacyjno-interwencyjne.

34 Tamże, art.93 ust. 4

W kraju liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi 814, z tego jest:
• socjalizacyjnych – 515 (w tym 123 placówki pełnią również funkcję interwencyjną);
• typu rodzinnego – 267;
• specjalistyczno-terapeutycznych – 13;
• typu interwencyjnego – 19 35.

Wykres 15. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych  
w woj. opolskim w 2012 r. wg typu

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

Od stycznia 2012 r. obowiązuje nowa struktura organizacyjna instytucjonalnej pieczy zastęp-
czej, w związku z tym w części województw brakuje placówek, które może tworzyć samo-
rząd województwa (regionalnych placówek specjalistyczno-terapeutycznych oraz placówek 
interwencyjnych). 

Natomiast brak w  woj. opolskim placówek opiekuńczych typu rodzinnego niekorzystnie 
wyróżnia nasz region na tle pozostałych województw kraju. 

Wykres 16. Liczba miejsc i umieszczonych dzieci w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych w woj. opolskim w 2012 r. według powiatów

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

35 Informacja Rady Ministrów, op. cit. s. 32
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Najwięcej miejsc całodobowej opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wystę-
puje w powiatach: brzeskim, opolskim ziemskim i Opolu Mieście.

Natomiast w  przeliczeniu na 10 tys. ludności, najwięcej miejsc całodobowej opieki nad 
dziećmi występuje w powiatach: brzeskim (11,4) i głubczyckim (9,2), a najmniej jest w powie-
cie kędzierzyńsko-kozielskim – 3,1.

W  dwóch powiatach – strzeleckim i  krapkowickim, nie ma placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, jednak występuje bogata oferta w postaci rodzinnej pieczy zastępczej (zwłasz-
cza w powiecie krapkowickim występuje wysoki wskaźnik liczby rodzin zastępczych, w tym 
znajdują się wszystkie utworzone w województwie rodzinne domy dziecka – 7 jednostek). 

Wykres 17. Wskaźnik liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
woj. opolskiego na 10 tys. ludności powiatu

34 
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Wykres 16. Liczba miejsc i umieszczonych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
w woj. opolskim w 2012 r. według powiatów 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej  
i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej  
i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r. 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

W 2012 r. w 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych regionu zatrudnionych było 369 
pracowników, w tym 220 osób (prawie 60%) zajmujących się opieką i wychowaniem.

Wykres 18. Liczba pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w powiatach woj. opolskiego w 2012 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Sprawozdania rzeczowo-finansowego z  wykonania zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” (stan na dzień 31.12.2012 r.), przekazane pocztą 
elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW do OIS ROPS w Opolu 8 kwietnia 2013 r.

W 2012 r. koszt utrzymania 15 placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa opol-
skiego wyniósł 22 850 tys. zł 

W 2013 r. średni, miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych województwa opolskiego (według kosztów ogłaszanych 
w dziennikach urzędowych województwa opolskiego) wyniósł 3,791,13 zł.

Najmniejszy miesięczny koszt utrzymania miejsca jest w  Domu Dziecka w  Krasnym Polu 
(powiat głubczycki) – 2 179,13 zł, a największy w Domu Dziecka w Opolu – 4 758,90 zł 36.

3.7.2.3 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie opolskim 

Tabela 6. Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych woj. opolskiego oraz 
miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca (stan w marcu 2013 r.)

powiat Nazwa placówki
Data ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Opolskiego

Miesięczny 
koszt 

utrzymania 
wychowanka

brzeski

Zespół Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych 
„Szansa” w Brzegu

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 5 marca 2013 r. poz. 634 3.813,38 

Dom Dziecka w Skorogoszczy Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 5 marca 2013 r. poz. 634 3.787.11 

Dom Dziecka w Strzegowie Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 5 marca 2013 r. poz. 634 3.530,72 

głubczycki

Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza 
Wielofunkcyjna Dom 
Dziecka w Krasnym Polu oraz 
Interwencyjna Filia „Gniazdo” 
w Głubczycach

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 24 stycznia 2013 r. poz. 295 

Dom Dziecka 
w Krasnym 

Polu – 2.179,13 
zł „Gniazdo” 

w Głubczycach: 
4.610,31 zł

kędzierzyńsko-
kozielski

Dom Dziecka w Kędzierzynie-
Koźlu

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 26 lutego 2013 r. poz. 582 3.252,99 

kluczborski Dom Dziecka „Nasz Dom” 
Bogacica – Bąków

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 27 lutego 2013 r. poz. 585 2.645,26 

namysłowski Dom Dziecka w Namysłowie 
z Filią w Namysłowie

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 25 lutego 2013 r. poz. 588 4.576,60 

nyski
Powiatowy Zespół Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Paczkowie

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 6 marca 2013 r. poz. 652 3.105,79 

oleski Dom Dziecka im. Marii 
Konopnickiej w Sowczycach

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 15 lutego 2013 r. poz.501 2.997,00 

opolski-
ziemski

Dom Dziecka 
w Chmielowicach

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 17 grudnia 2013 r. poz. 1719 4.386,00 

Dom Dziecka w Turawie Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 17 grudnia 2013 r. poz. 1719 4.578,00 

Dom Dziecka im. Janusza 
Korczaka w Tarnowie 
Opolskim

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 17 grudnia 2013 r. poz. 1719 4.157,00 

prudnicki Dom Dziecka w Głogówku Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 25 stycznia 2013 r. poz. 309 3.567,00 

36 Informacja przekazana pocztą elektroniczną przez Wydział Polityki Społecznej i  Zdrowia OUW do OIS ROPS 
w Opolu, 17.09.2013 r.
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powiat Nazwa placówki
Data ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 
Opolskiego

Miesięczny 
koszt 

utrzymania 
wychowanka

Miasto- Opole

Dom Dziecka w Opolu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 20 lutego 2013 r. poz. 532 4.758,90 

Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza „Dom Dziecka” 
w Opolu

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 20 lutego 2013 r. poz.532 4.558,22 

Placówka opiekuńczo – 
Wychowawcza „Nasz Dom” 
w Opolu *

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
z dnia 20 lutego 2013 r. poz. 532 3.549,45 

Źródło: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia OUW

*w 2013 r. liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych w woj. opolskim wzrosła o 1 insty-
tucję (w Mieście Opolu), jednak liczba miejsc zmniejszyła się z 546 do 528, tj. o 18, co wyni-
kało z dostosowania domów dziecka do standardów ustawowych) 37.

3.7.2.4 Dzieci w pieczy zastępczej – „napływ i odpływ”

Tabela 7. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w woj. opolskim 
w 2012 r. („napływ” i „odpływ”)

Wyszczególnienie
Liczba dzieci w pieczy zastępczej 

w 2012 r.
„napływ” „odpływ”

Rodzina naturalna 641 138
Rodzinna piecza zastępcza 83 36
Instytucjonalna piecza zastępcza 35 71
Usamodzielnienie (założenie własnego gospodarstwa domowego) x 63
Przysposobiono x 81
Wyjazd dziecka za granicę x 6
Umieszczono w młodzieżowym ośrodku wychowawczym x 10
Opuściły pieczę zastępczą z innych powodów x 68

Razem 759 473

W  2012  r. liczba dzieci, które napłynęły do systemu pieczy zastępczej z  rodzin naturalnych wniosła 641. 
W tym samym czasie powróciło do rodzin naturalnych 138 dzieci.

Jednocześnie do rodzinnej pieczy zastępczej przybyło 83 dzieci, a odeszło 36. Dzieci, które 
opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze było 2-krotnie więcej niż dzieci umieszczo-
nych w tym czasie w placówkach (35).

Ponadto pieczę zastępczą opuściło 228 dzieci i młodzieży, najczęściej z powodu:
• przysposobienia – 81 (37%);
• usamodzielnienia – 63 (28%);
• innych powodów – 68 (30%).

W 2012 r. przybyło do pieczy zastępczej 759 dzieci, a odeszło – 473 (liczba dzieci włączo-
nych do systemu jest 1,6-krotnie większa niż liczba dzieci opuszczających pieczę zastępczą).

Nadal wysoki jest udział dzieci, które skierowano do pieczy zastępczej po ograniczeniu lub 
pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

37 Art. 230, 231 i 232 ustawy o wspieraniu rodziny ……, 

4. Postępowanie adopcyjne
4.1 Postępowanie adopcyjne – uwarunkowania prawe

Adopcja, czyli przysposobienie (przybranie, usynowienie), to instytucja prawna uregulowana 
w dziale II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksem postępowania cywilnego – 
w sprawach o przysposobienie (art. 585 do 589) 38. 

„Najważniejszą funkcją przysposobienia jest zapewnienie dziecku pozbawionemu natu-
ralnego środowiska rodzinnego….normalnych warunków rozwoju i możliwości wycho-
wania w  rodzinie. Przysposobienie stanowi z  tego punktu widzenia instytucję opty-
malną, gdyż tylko ono może zapewnić dziecku warunki identyczne z tymi, jakie istnieją 
w pełnej rodzinie naturalnej. Inne instytucje prawne (rodziny zastępcze, rodzinne domy 
dziecka) – odgrywające w tych sytuacjach również doniosłą rolę, nie mogą konkurować 
z przysposobieniem, gdyż tylko ono rodzi stosunek rodzicielski” 39. 

Procedurą przysposobienia kierują następujące zasady, określone w  Kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym:
• zasada dobra dziecka jako założenie podstawowe,
• zasada niemajątkowego charakteru przysposobienia,
• zasada zrównania przysposobienia z naturalnym stosunkiem rodzicielskim,
• zasada niekontraktowej formy powstania przysposobienia, czyli w  drodze orzeczenia 

sądowego,
• zasada ograniczonej rozwiązywalności przysposobienia,
• zasada tajemnicy przysposobienia,
• zasada bezwzględnej mocy przepisów normujących przysposobienie40.

Przysposobić można tylko osobę małoletnią,  
kierując się przede wszystkim jej dobrem.

Prawo określa trzy formy przysposobienia:
1. przysposobienie niepełne, w którym powstaje stosunek rodzicielski, ale związki przy-

sposobionego z rodziną naturalną nadal trwają; pokrewieństwo występuje tylko między 
przysposobionym a przysposabiającym, nie dotyczy dalszej rodziny przysposabiającego 
(dziecko nie zostaje w  pełni włączone do rodziny przysposabiającego), nie zmieniony 
zostaje również akt urodzenia, jego nazwisko i  pochodzenie nie podlegają tajemnicy, 
jedynie w skróconym akcie urodzenia wymienia się rodziców adopcyjnych jako rodziców 
dziecka 41;

2. przysposobienie pełne – dziecko przysposobione staje się członkiem rodziny przyspo-
sabiającego i jednocześnie ulegają zerwaniu więzy z rodziną naturalną, dziecko adopto-
wane nabywa praw i obowiązków wynikających z pokrewieństwa (prawo do spadku, ali-
mentacji), natomiast prawa te ustają w stosunku do rodziny naturalnej. Rodzice naturalni 
zostają definitywnie pozbawieni praw rodzicielskich 42;

38 J. Szymańczak, Adopcja, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Analiz, 1992, s. 1 http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_
pdf_92/i-70.pdf (25.09.2013 r., godz. 8 30)

39 J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990, 
za: J. Szymańczak, Adopcja, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i  Analiz, 1992, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_
pdf_92/i-70.pdf (25.09.2013 r., godz. 12 30)

40 Tamże, s. 1
41 A. Bałandynowicz, Adopcja formą kompensacji sieroctwa społecznego, [w:] Adopcja teoria i praktyka. Praca zbioro-

wa pod. red. K. ostrowskiej i E. Milewskiej, Warszawa 1999, za: Zarys historyczno-prawny instytucji adopcji, http://
adopcja-sez.w.interia.pl/rozdzial1.htm (12.09.2013 r., godz. 13 00)

42 Tamże s. 5,
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3. przysposobienie całkowite – nierozwiązywalne i objęte całkowitą tajemnicą (orzeka się 
w sytuacji gdy rodzice naturalni zrzekli się swoich praw i wyrazili zgodę na adopcję „blan-
kietową” (anonimową), tj. rodzice przed sądem opiekuńczym wyrażają zgodę na przy-
sposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej, nie wcześniej 
niż po upływie 6 tygodni od dnia urodzenia dziecka. Rodzice nie będą mieli żadnych 
kontaktów i wiedzy na temat dalszych losów dziecka. Dziecko uzyskuje nowy akt urodze-
nia, z nowymi danymi, w tym wpisani do aktu są nowi rodzice adopcyjni (pochodzenie 
dziecka zostaje utajnione, nigdy nie podlega ujawnieniu) 43.

Tabela 8. Typy adopcji i związane z nimi uwarunkowania społeczno-ekonomiczne

Przysposobienie Niepełne Pełne
Całkowite 

(anonimowe, blankietowe, pełne, 
nieodwołalne, nierozwiązywalne)

Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy Art. 124 • 2 Art. 121 • 2 i 3 Art. 124 • 2

Pokrewieństwo nie rozciąga się na 
dalszą rodzinę rozciąga się na dalszą rodzinę rozciąga się na dalszą 

rodzinę

Tajemnica adopcji brak

częściowa
• zachowuje się pełny odpis aktu 

urodzenia, który może być 
ujawniony tylko na wniosek sądu,

• przysposobiony po uzyskaniu 
pełnoletności może domagać się 
ujawnienia aktu urodzenia

pełna tajemnica

Trwałość może ulec zmianie nierozwiązywalne nierozwiązywalne

Więzi z rodziną 
biologiczną zachowane wygaśnięcie pokrewieństwa

wygaśniecie, wymagane 
jest całkowite zrzeczenie 
się dziecka*

Źródło: J.J Błeszyński, Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Kraków 
2003, s. 29

* Zgodnie z art. 120 k.r.o matka biologiczna ma 6 tygodni czasu do podjęcia decyzji o zrzeczeniu się dziecka, które 
musi być przyjęte przez sądem opiekuńczym i może swoją decyzję zmienić pod warunkiem, ze nie zostało wszczęte 
podstępowanie adopcyjne wobec dziecka (art. 1118 § 3 k.r.o.), za: J. J. Błeszyński, Kluczowe zagadnienia przysposo-
bienia i funkcjonowania rodzin  adopcyjnych, Kraków 2003, s. 29

Adoptowane mogą być wyłącznie osoby małoletnie z uregulowaną sytuacją prawną, 
tj. wówczas, gdy:
• rodzice przed sądem rodzinnym zrzekli się praw rodzicielskich (mogą to uczynić naj-

wcześniej po 6 tygodniach od dnia urodzenia dziecka, a władza rodzicielska i kontakty 
z dzieckiem ustają) – po ustanowieniu prawnego opiekuna sąd wydaje orzeczenie o cał-
kowitym przysposobieniu;

• sąd rodzinny pozbawił rodziców władzy rodzicielskiej (dzieje się tak w  przypadku 
rażących zaniedbań, nadużycia władzy rodzicielskiej, demoralizacji dziecka itp.), po usta-
nowieniu opiekuna prawnego, sąd postanawia o przysposobieniu pełnym. 

Podstawową zasadą adopcji jest dobro dziecka. Oznacza to, że potrzeby dziecka muszą 
być na pierwszym miejscu analizowane i uwzględniane, natomiast potrzeby rodziców adop-
cyjnych są drugorzędne, choć nie należy ich marginalizować. 

43 Tamże, s. 6

Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełniać następujące warunki:
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
• posiadać kwalifikacje osobiste (moralne, zdrowotne, stabilną sytuację materialną);
• uzyskać pozytywną opinię kwalifikacyjną ośrodka adopcyjnego oraz zaświadczenie 

o przebytych szkoleniach organizowanych przez OA.

Adopcja jest również istotnym elementem nowego systemu wspierania rodziny i pie-
czy zastępczej. Obok działań profilaktycznych prowadzonych w gminach w stosunku do 
rodzin naturalnych, działań organizatora i koordynatora pieczy zastępczej w powiecie, któ-
rych zadaniem jest tymczasowa opieka nad dzieckiem – postępowanie adopcyjne ma na 
celu stworzenie najlepszych, „prawie identycznych” warunków rozwoju i wychowania, jakie 
panują w rodzinie naturalnej. 

Zgodnie z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzenie pro-
cedur adopcyjnych oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia 
dziecka stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego 44.

Do momentu wejścia w życie nowej ustawy, tj. do końca 2011 r., prowadzenie i finansowanie 
działalności ośrodków adopcyjnych było zadaniem własnym powiatu, co powodowało, że 
dziecko z uregulowaną sytuacją prawną mogło być przysposobione wyłącznie przez rodzinę 
adopcyjną zamieszkałą na terenie danego powiatu. Ograniczało to możliwość znalezienia 
odpowiednich dla dziecka rodziców adopcyjnych z innych powiatów i znacznie wydłużało 
procedurę adopcyjną. 

Nowe przepisy zmieniły kompetencje poszczególnych szczebli samorządu i  od stycznia 
2012 r. prowadzenie i finansowanie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem samorządu 
wojewódzkiego (lub może być prowadzone na jego zlecenie przez podmiot niepu-
bliczny) jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Procedury adopcyjne 
są obecnie finansowane z budżetu centralnego, co w znacznym stopniu zwiększyło możli-
wości poszukiwania dzieci i odpowiednich dla nich rodzin adopcyjnych w całym kraju.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy każdy marszałek województwa ma obowiązek publiko-
wać w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz ośrodków adopcyjnych funkcjonujących na 
terenie województwa 45.

Wykazy ośrodków adopcyjnych publikowane są również w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Ponadto, zgodnie z art. 162 ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej, do 
zadań samorządu województwa należy:
• wyznaczanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym ośrodka adopcyjnego 

właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa, oczekują-
cych na przysposobienie (w woj. opolskim jest nim Ośrodek Adopcyjny ROPS w Opolu);

• monitoring przebiegu procesów adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych w wojewódz-
twie.

44 Ustawa o wspieraniu rodziny …, art. 154
45 Wykaz ośrodków adopcyjnych woj. opolskiego http://opolskie.pl/docs/wnioski/wykaz_osrodkow_adpocyjnyc.pdf 
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W szczególności do zadań ośrodków adopcyjnych należy 47: 

1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla 
dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej  
i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia 
dziecka; 

2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; 
3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na 

powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu 
postępowania opiekuńczego; 

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie  
i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów; 

5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione; 
6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do 

przy-sposobienia dziecka; 
7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej 

i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej 
„wywiadem adopcyjnym”; 

8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do 
przysposobienia dziecka; 

9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia 
dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;  

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;  
11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do 

przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz 
sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania 
dzieci w rodzinie przysposabiającej;  

                                                            
47 Tamże, art. 156 

W szczególności do zadań ośrodków adopcyjnych należy 46:
1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwa-

lifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz groma-
dzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o oko-

licznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu nie-

zbędnych dokumentów;
5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przy-spo-

sobienia dziecka;
7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i mająt-

kowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposo-

bienia dziecka;
9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 

osób, które przysposobiły dziecko; 
10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka; 
11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, 

opinii o  ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w  sprawach 
dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej; 

12) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w  ciąży oraz pacjentkom oddziałów 
ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpo-
średnio po urodzeniu; 

13) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Ośrodek adopcyjny prowadzi działalność nieodpłatnie.

Kadrę ośrodka stanowią osoby posiadające:
• specjalistyczne – wyższe wyksztalcenie zawodowe (psycholodzy, pedagodzy, specjaliści 

w zakresie nauki o rodzinie oraz prawnicy),

46 Tamże, art. 156

• co najmniej roczny staż pracy z  dziećmi lub rodzinami w  instytucjach zajmujących się 
opieką nad dzieckiem i rodziną.

Ośrodek adopcyjny współpracuje i  wspiera rodziny, zgłaszające się na kandydatów na 
rodziny adopcyjne w zakresie:
• diagnozy pedagogicznej i psychologicznej dzieci i rodzin,
• problemów wychowawczych w rodzinie,
• problemów związanych z rozwojem dziecka 47. 

Formy wsparcia obejmują:
• pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
• poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną,
• pomoc pedagogiczną i psychologiczną
• pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego 48.

Istotną zmianą wprowadzoną od stycznia 2012 r. jest obowiązek organizowania i prowa-
dzenia szkoleń kandydatów na rodziców adopcyjnych. Wprawdzie już wcześniej ośrodki 
adopcyjne przygotowywały kandydatów do rodzicielstwa w formie spotkań szkoleniowych, 
jednak obecnie program szkoleń kandydatów do przysposobienia dziecka zatwierdza, na 
okres 5 lat, minister właściwy do spraw rodziny, na wniosek podmiotu prowadzącego szko-
lenie 49 .

Każdy kandydat na rodzica adopcyjnego musi przedstawić sądowi zaświadczenie o prze-
bytym szkoleniu, do którego dołączona zostaje wstępna ocena ośrodka adopcyjnego obej-
mująca:
• kwalifikacje osobiste kandydata;
• motywację do podjęcia się wychowania dziecka;
• wywiad adopcyjny.

Ośrodki adopcyjne mogą prowadzić również szkolenia dla rodziców zastępczy oraz prowa-
dzących rodzinne domy dziecka. W przypadku, gdy kandydatem na rodzinę adopcyjną jest 
rodzina zastępcza (rodzinny dom dziecka), w  której dziecko jest umieszczone, obowiązek 
objęcia szkoleniem na kandydata do przysposobienia dziecka nie występuje 50.

Właściwie prowadzone i  dostosowane do potrzeb kandydatów szkolenia mają zapewnić 
lepsze funkcjonowanie rodzin adopcyjnych, bowiem często dochodzi do rozpadu rodzin 
adopcyjnych z  powodu braku umiejętności radzenia sobie z  typowymi trudnościami procesu 
adopcyjnego lub/i  nieumiejętnością niesienia pomocy dziecku, które przeżywa stres związany 
z adaptacją do nowej sytuacji 51.

Nowe uregulowania prawne wzmocniły również niektóre działania stosowane dotychczas, 
tj.:
• obowiązek uzupełniania i aktualizowania informacji zawartych w karcie dziecka, w tym 

określenie wzoru karty dziecka oraz wywiadu adopcyjnego rozporządzeniem ministra 
właściwego do spraw rodziny 52;

47 Tamże, art. 160 ust.1
48 Tamże, art., 160 ust.2
49 Tamże, art. 172
50 Tamże, art. 172 ust. 2
51 Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 

30 czerwca 2009 r., s. 50 http://www.frs.pl/docs/zalozenia_ustawy_o_wsparciu_rodziny_i_systemie_pieczy_za-
stepczej_nad_dzieckiem_luty_2009_roku.pdf?PHPSESSID=69n79op023ol02pi2g07r6jsg1 

52 Art. 175 Ustawy o wspieraniu rodziny ….. 
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• obowiązek zgłaszania dzieci z  uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyj-
nego, pod rygorem rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę z dyrektorem 
placówki opiekuńczo-wychowawczej i koordynatorem pieczy zastępczej w powiecie;

• obowiązek spoczywający na sądach rodzinnych, przekazywania w ciągu 7 dni od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej do ośrodka 
adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych;

• obowiązek informowania wzajemnego wszystkich instytucji zainteresowanych 
losem dzieci z uregulowaną sytuacją prawną o podjętych działaniach.

4.3 Procedura adopcyjna

Schemat 4. Kwalifikowanie dziecka do adopcji – postępowanie
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52 Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 2009  r., s. 
50 http://www.frs.pl/docs/zalozenia_ustawy_o_wsparciu_rodziny_i_systemie_pieczy_zastepczej_nad_dzieckiem_luty_2009_roku.pdf?PHPSESSID=69n79op023ol02pi2g07r6jsg1  
53 Art. 175 Ustawy o wspieraniu rodziny …..  

Celem wyżej opisanych zmian w procedurze adopcyjnej jest:
• skrócenie czasu poszukiwania kandydatów do przysposobienia dziecka;
• poszerzenie obszaru poszukiwań i  zwiększenie możliwości „dopasowania” przyszłych 

rodziców adopcyjnych do potrzeb dziecka.

W przypadku, gdy ośrodek adopcyjny ma odpowiednich kandydatów do przysposobienia, 
procedura adopcyjna obejmuje zakwalifikowanie kandydatów i przekazanie odpowiedniej 
dokumentacji (zaświadczenie o przebytym szkoleniu, ocenę kwalifikacji osobistych, moty-
wacji oraz wywiad adopcyjny) do właściwego sądu rodzinnego z  wnioskiem o  wydanie 
orzeczenia o przysposobieniu.

W  przypadku, gdy kandydaci do przysposobienia są spokrewnieni lub spowinowaceni 
z dzieckiem lub są jego rodziną zastępczą (rodzinnym domem dziecka) OA nie wszczyna 
procedury adopcyjnej, a jedynie wydaje opinię kwalifikującą kandydatów do przysposobie-
nia. Osoby te nie muszą również odbyć obowiązkowych szkoleń. 

Schemat 5. Najważniejsze etapy procedury adopcyjnej53
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54 J.J. Błeszyński, op. cit. s. 42, za: U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach 
wychowania, WUŚ, Katowice 2002 

W szczególności procedura adopcyjna obejmuje etapy:
I. dotyczące kandydatów na rodziców:

1) rozmowę wstępną;
2) doniesienie dokumentów;
3) spotkania psychologiczno-pedagogiczne;
4) sporządzenie wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania kandydatów;
5) przeprowadzenie wstępnej oceny kandydatów;
6) szkolenie;
7) kwalifikację kandydatów do roli rodziny adopcyjnej;
8) oczekiwanie na dziecko;

II. dotyczące dziecka i rodziny:
1) powzięcie informacji o dziecku z uregulowaną sytuacją prawną;
2) gromadzenie informacji o dziecku;
3) sporządzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka;
4) kwalifikację dziecka do przysposobienia;
5) dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka;
6) zapoznanie kandydatów z sytuacją życiową dziecka;
7) pierwszy kontakt z dzieckiem, kolejne spotkania;
8) złożenie dokumentów w sądzie rodzinnym;
9) okres preadopcyjny;
10) orzeczenie sądu rodzinnego o przysposobieniu;
11) pomoc postadopcyjna ośrodka adopcyjnego na wniosek rodziny adopcyjnej.

4.4 Adopcja zagraniczna

Możliwość adopcji dziecka przez kandydatów z  zagranicy możliwa jest po wyczerpaniu 
wszystkich możliwości przysposobienia w Polsce, z wyjątkiem przypadków, kiedy między 
przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa, 
albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego dziecka54.

Zagraniczne procedury adopcyjne prowadzą wyznaczone przez Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej ośrodki w kraju, we współpracy z ośrodkami licencjonowanymi innych państw 55. 

W 2012 r. na terenie Polski działały 3 takie ośrodki :
1. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Warszawie (ul. Nowogrodzka 75);
2. Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 6);
3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie (ul. Grochowska 194/196).

Jednocześnie działają 32 organizacje zagraniczne (agencje adopcyjne) zajmujące się przy-
sposobieniem zagranicznym.

53 J.J. Błeszyński, op. cit. s. 42, za: U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i insty-
tucjonalnych formach wychowania, WUŚ, Katowice 2002

54 Art. 167 ustawy o wspieraniu rodziny…. 
55 Tamże, art. 169
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W 2012 r. na 3 486 przysposobionych dzieci – 274 (7,9%) adoptowali rodzice zamiesz-
kujący poza granicami Polski 56.

4.5 Przysposobienie w liczbach

Postępowanie sądowe o przysposobienie dziecka wszczyna wniosek z odpowiednią doku-
mentacją złożony w siedzibie sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i opiekuńczego, wła-
ściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy 57.

Postępowanie jest bezpłatne, a procedura sądowa jest zbliżona do postępowania prowa-
dzonego wcześniej przez ośrodek adopcyjny.

Postępowanie sądowe zazwyczaj uwzględnia:
• opinię kwalifikacyjną OA oraz zaświadczenie o przebytych szkoleniach kandydatów;
• wywiad adopcyjny i sprawozdanie OA z procedury przeprowadzonej w Ośrodku.

W niektórych przypadkach sąd może zlecić kuratorowi sądowemu przeprowadzenie dodat-
kowego wywiadu celem uzyskania innych informacji.

Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu.

W 2012 r. przeprowadzono w Polsce 3 055 adopcji zakończonych prawomocnym orzecze-
niem sądu rodzinnego. W okresie ostatnich 4 lat (2009-2012) ogólna liczba adopcji wzrosła 
o 6% (z 2 884 do 3 055), przy czym:
• spadła liczba adopcji zagranicznych – o 27%;
• liczba przysposobień, za zgodą rodziców (tzw. zgoda blankietowa) wzrosła nieznacznie o 2%. 

Wykres 19. Orzeczenia sądu rodzinnego o przysposobieniu w Polsce w latach 2000-2012

Źródło: Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazana pocztą elektroniczną do OIS ROPS w Opolu na 
wniosek nr BM-IV-061-6787/13 z 4.09.2013 r.

56 Informacja Rady Ministrów……., op. cit. s. 39
57 art. 117 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 585 • 2 Kodeksu cywilnego 

W 2012 r., w porównaniu do 2000 r., liczba orzeczeń o adopcji wzrosła o 23%, przy czym:
• o 12% spadła liczba orzeczeń o adopcji zagranicznej;
• o 24% zmalała liczba orzeczeń sądu o adopcji na podstawie „zgody blankietowej”.

W 2012 r. w woj. opolskim sądy rodzinne wydały 95 orzeczeń o adopcji, tj. o 22% więcej niż 
w 2009 r. W tym samy okresie w Polsce liczba prawomocnych orzeczeń o adopcji wzrosła 
o 6%. 

Wykres 20. Liczba orzeczeń sądu o przysposobieniu w woj. opolskim  
w latach 2009 – 2012 r.

Źródło: Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazana pocztą elektroniczną do OIS ROPS w Opolu na 
wniosek nr BM-IV-061-6787/13 z 4.09.2013 r..

Na łączną liczbę 95 orzeczeń o przysposobieniu:
• 2 dotyczyły adopcji zagranicznej;
• 3 – adopcji na podstawie tzw. zgody blankietowej (rodzice wyrazili zgodę na przysposo-

bienie dziecka bez wskazania rodziców adopcyjnych).

Jednocześnie w  latach 2009-2012 liczba adopcji zagranicznych zmalała o  62% (w  Polsce 
o 27%), a liczba adopcji za „zgodą blankietową” spadła 2-krotnie (w kraju wzrosła o 2%).

W tym kontekście należy również wskazać, że w latach 2009-2012 zmieniła się struktura orze-
czeń sądów rodzinnych w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, tj.:
• wzrosła liczba orzeczeń o  pozbawieniu władzy rodzicielskiej o  13%, przy czym w  woj. 

opolskim spadła o 5%;
• zmalała liczba orzeczeń o ograniczeniu władzy rodzicielskiej (w kraju o 28%, a w woj. opol-

skim o 21%);
• spadła liczba orzeczeń o zawieszeniu tej władzy (w kraju o 13%, a w woj. opolskim o 26%).

Zmiana struktury tych orzeczeń (spadek liczby decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu wła-
dzy rodzicielskiej na rzecz wzrostu liczby orzeczeń o  jej pozbawieniu), może mieć istotne 
znaczenie dla szans dzieci osieroconych na ostateczne uregulowanie sytuacji prawnej i przy-
spieszenie procesu przysposobienia.
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Tabela 9. Orzeczenia sądów rodzinnych o pozbawianiu, ograniczeniu i zawieszeniu 
władzy rodzicielskiej w Polsce i woj. opolskim w latach 2009-2012

Rok

Pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej – liczba orzeczeń 
sądu w Polsce i woj. opolskim w latach 2009-2012

Pozbawienie Ograniczenie Zawieszenie

Polska woj. 
opolskie Polska woj. 

opolskie Polska woj. 
opolskie

2009 8 532 305 19 576 519 759 19
2010 9 142 307 18 848 406 740 16
2011 9 098 305 15 984 437 697 11
2012 9 668 289 14 085 408 660 14

Dynamika 
2009=100% 113 95 72 79 87 74

Źródło: Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazana pocztą elektroniczną do OIS ROPS w Opolu na 
wniosek nr BM-IV-061-6787/13 z 4.09.2013 r..

5. Ośrodki adopcyjne w województwie opolskim

Pierwsze ośrodki adopcyjne w Polsce powstawały przy zarządach wojewódzkich Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci oraz przy Lidze Kobiet. W latach 1960-70 było 8 ośrodków, a do 2003 r. 
ich liczba zwiększyła się do 74, w tym było:
• 17 ośrodków TPD;
• 40 ośrodków działających w strukturze powiatów pod nadzorem kuratorów oświaty;
• 17 ośrodków pozarządowych 58.

W  latach 1999-2000 zadania związane z  adopcją i  przygotowaniem rodziców do pełnie-
nia roli rodziny adopcyjnej zostały przeniesione z  resortu oświaty do pomocy społecznej, 
a ośrodki adopcyjne funkcjonowały w strukturze samorządu powiatowego – przy powiato-
wych centrach pomocy rodzinie.

Kolejna zmiana nastąpiła w styczniu 2012 r., kiedy prowadzenie ośrodków adopcyjnych stało 
się zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej samorządu województwa. Zadanie 
to jest w całości finansowane z budżetu państwa, jednak podkreśla się, że środki finansowe 
jakie rząd przewidział na realizację zadania (25 mld zł w 2012 r.) są niewystarczające. Wpro-
wadzone zmiany (dotyczące wymogu przeprowadzenia rocznie 20 adopcji przez ośrodki 
niepubliczne), spowodowały przede wszystkim ograniczenie liczby niepublicznych ośrod-
ków, prowadzonych na zlecenie samorządu województwa. 

Obecnie w Polsce działa 68 ośrodków adopcyjnych, w tym 28 ośrodków niepublicznych i 40 
ośrodków publicznych, działających najczęściej w strukturach samorządu województwa, tj. 
regionalnych ośrodków polityki społecznej 59.

W województwie opolskim funkcjonują obecnie dwa ośrodki adopcyjne – jeden publiczny, 
działający w strukturze ROPS w Opolu, drugi – niepubliczny, działający przy Diecezjalnej Fun-
dacji Ochrony Życia w Opolu – Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy.

5.1 Ośrodek Adopcyjny w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
w Opolu

Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
ul. Rejtana 5 (2 piętro), tel. 77 456 55 86 
E-mail: oa@rops-opole.pl  
Sekcja Zamiejscowa Ośrodka Adopcyjnego z siedzibą w Nysie 
ul. J. Piłsudskiego 47, tel. 77 407 80 54 
e-mail: oa-nysa@rops-opole.pl 

Ośrodek działa od 1994 r. jako placówka publiczna. Do grudnia 2011 r. funkcjonował w struk-
turze Miasta Opola, a po wejściu w życie nowych przepisów Ośrodek stał się jednostką orga-
nizacyjną samorządu województwa opolskiego i obecnie działa w strukturze organizacyjnej 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Ośrodek Adopcyjny ROPS w Opolu realizuje wszystkie zadania wynikające z ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do tych zadań należy:
• kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia;
• sporządzanie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dziecka;

58 J.J. Błeszyński, op. cit. s. 42
59 Wykaz ośrodków adopcyjnych zobowiązany jest prowadzić każdy marszałek województwa – art. 154 ust.4
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• gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione, w tym aktualnych 
informacji o stanie zdrowia dziecka;

• dobór rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka;
• współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o oko-

licznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
• udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienia i zgromadzeniu nie-

zbędnych dokumentów;
• przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych kandydatów do przysposo-

bienia dziecka;
• sporządzanie wywiadów adopcyjnych;
• sprowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposo-

bienia dziecka;
• wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz 

osób, które przysposobiły dziecko;
• organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
• wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 

dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych, opinii kwalifikacyjnych w sprawach doty-
czących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;

• zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży, pacjentkom oddziałów gineko-
logiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po 
urodzeniu;

• prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

Ośrodek Adopcyjny ROPS w Opolu posiada program szkolenia dla kandydatów do przyspo-
sobienia dziecka „Bliżej dziecka”, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie. Zakres szkolenia jest określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkolenia dla kandydatów do przyspo-
sobienia dziecka (Dz. U Nr 272, poz.1610) i zawiera:
• elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia;
• warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobie-

nia dziecka;
• zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania 

biologicznego potomstwa lub utraty dziecka;
• problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, w tym 

wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania prze-
mocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;

• podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizują-
cych choroby i postępowaniu w takich przypadkach;

• metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci;
• podstawy pielęgnacji i rozwoju psychoruchowego niemowląt;
• metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka;
• zagadnienia z  zakresu wspomagania rozwoju dziecka z  problemami emocjonalnymi 

i zaburzeniami zachowania;
• zagadnienia z  zakresu wspomagania rozwoju dziecka z  zaburzeniami rozwojowymi, 

w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym FAS;
• zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;
• warsztaty umiejętności wychowawczych, z  uwzględnieniem specyficznych potrzeb 

dzieci, w szczególności z uwagi na ich wiek;
• problematykę więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania się więzi w rodzinach adop-

cyjnych, typów przywiązania;
• przygotowanie dzieci w rodzinie na przyjęcie rodzeństwa;

• problematykę jawności adopcji;
• formy pomocy i wsparcia dla rodziny adopcyjnej;

Szkolenie jest realizowane w formie grupowej i indywidualnej.

W 2012 r. Ośrodek przeprowadził 49 procedur (dla 56 dzieci) zakończonych prawo-
mocnym orzeczeniem sądu o przysposobieniu. Ponadto prowadzono nadzór nad 2 
przysposobieniami międzynarodowymi. W szczególności:
• zakwalifikowano do przysposobienia 79 dzieci i 97 rodzin – kandydatów;
• zarejestrowano łącznie 150 osób, które zgłosiły gotowość przysposobienia dziecka,
• przeprowadzono 416 badań psychologicznych i 343 badania pedagogiczne kandydatów;
• wydano 139 diagnoz psychologicznych i 151 diagnoz pedagogicznych;
• sporządzono 87 wywiadów adopcyjnych;
• udzielono 112 konsultacji postadopcyjnych.

W 2012 r. koszt utrzymania Ośrodka, działającego w strukturze ROPS w Opolu, wyniósł 542 
tys. zł i został sfinansowany ze środków budżetu państwa.

5.2 Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy prowadzony przez 
Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu 
Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy  
Pl. Katedralny 4, 45-005 Opole 
tel. 77 44 19 905, e-mail: aqdopcja@dfoz.pl 

Ośrodek powstał w 1995 r. z inicjatywy Ks. Abp. Alfonsa Nossola, ówczesnego Biskupa Diece-
zji Opolskiej, w ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu.

W  pierwszym okresie działania Ośrodek sprawował opiekę nad dziećmi porzuconymi, 
a także matkami samotnymi, kierując je do prowadzonego w ramach Fundacji Domu Matki 
i  Dziecka. W  kolejnych latach działalność została rozszerzona na pozyskiwanie i  szkolenie 
rodzin zastępczych, ponieważ duża liczba dzieci z  długotrwale nieuregulowaną sytuacją 
prawną nie mogła znaleźć opieki w rodzinnym środowisku zastępczym. W tym celu Ośrodek 
rozpoczął realizację projektu „Rodzina zastępcza – mój dom. Dziecko w moim domu” 60.

Do szczególnych osiągnięć Ośrodka należy zaliczyć pozyskanie i przygotowanie rodzin terapeu-
tycznych, dzięki którym można podjąć sprawne działania w zakresie niesienia pomocy dziecku 
opuszczonemu. W  ramach szkoleń Ośrodek organizuje cykliczne warsztaty psychologiczno-
pedagogiczne dla kandydatów do pełnienia ról opiekunów w rodzinach zastępczych i adopcyj-
nych oraz zjazdy Rodzin adopcyjnych i Przyjaciół Dzieci Adoptowanych 61.

Działając w ramach Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia Katolicki Ośrodek Adopcyjny reali-
zuje:
• procedury adopcyjne oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposo-

bienia dziecka jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
• działania opiekuńcze, wspierania rodzicielstwa i  różnorodnych form opieki nad rodziną 

i dzieckiem – jako zadania własne Fundacji 62.

60 Historia Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia http://dfoz.pl/katolicki-osrodek-adopcyjno-opiekunczy/o-osrod-
ku/historia-osrodka/ 

61 J.J. Błeszyński, op. cit. s.51
62 Status prawny Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, http://dfoz.pl/katolicki-osrodek-adopcyjno-opiekunczy/o-

-osrodku/historia-osrodka/ 
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W 2012 r. w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym i Opiekuńczym przeprowadzono 30 procedur 
zakończonych przysposobieniem krajowym (prawomocnym orzeczeniem sądu). W szcze-
gólności: 
• udzielono 234 porady dla rodzin przysposabiających i 17 rodzin naturalnych;
• przeprowadzono szkolenia dla 68 osób – kandydatów na rodziny przysposabiające;
• udzielono 81 konsultacji postadopcyjnych.

Od roku 2012 szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka realizowane są według   
programu pt. „Moje dziecko”. Jest on efektem wieloletnich doświadczeń pracowników Ośrodka 
w zakresie prowadzenia szkoleń i zawiera wszystkie elementy programowego szkolenia dla kan-
dydatów do przysposobienia, wskazane w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej 
z dnia 9 grudnia 2011 r. Program szkoleń opiera się na wypracowanych przez Ośrodek metodach 
i  materiałach szkoleniowych. Przedstawia aktualne treści, zakłada żywą interakcję trenerów 
z grupą i oparty jest na aktywnym uczestnictwie kandydatów do przysposobienia dziecka. Pro-
gram szkolenia obejmuje 48 godzin dydaktycznych i realizowany jest podczas czterech spotkań 63.

W 2012  r. koszt utrzymania Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Opolu, działającego na 
zlecenie samorządu województwa, wyniósł 201 tys. zł i w całości finansowany był z budżetu 
państwa.

Tabela 10. Działalność ośrodków adopcyjnych województwa opolskiego  
w latach 2011-2012 oraz I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie

Liczba spraw w latach 2011-2012 i I pół. 2013 r.

Ośrodek 
Adopcyjny 

ROPS w Opolu
Dynamika 

2011=100%
I pół. 

2013 r.

Katolicki 
Ośrodek 

Adopcyjny 
i Opiekuńczy 

w Opolu

Dynamika 
2011=100%

I pół. 
2013 r.

2011 2012 2011 2012
Rejestracja par 
zgłaszających 
gotowość do adopcji

70 89 127 45 51 33 65 19

Kwalifikowanie 
kandydatów do 
przysposobienia

46 97 211 32 41 40 98 17

Liczba 
przeprowadzonych 
adopcji

52 49 94 23 27 30 111 12

Liczba par, które 
zrezygnowały 
z adopcji

1 2 200 1 19 9 47 6

Liczba dzieci 
adoptowanych 54 56 104 25 27 29 107 16

Liczba dzieci 
zgłoszonych do 
adopcji

76 262 345 111 46 47 102 14

Adopcja zagraniczna 
(nadzór OA) 3 2 67 2 0 0 x x

Łącznie w woj. opolskim w 2012 r. przeprowadzono 79 procedur adopcyjnych zakoń-
czonych prawomocnym orzeczeniem sądu oraz nadzorowano 2 przysposobienia mię-
dzynarodowe, nadzorowane przez OA w Opolu. 

63 Szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym i Opiekuńczym w Opo-
lu, http://dfoz.pl/katolicki-osrodek-adopcyjno-opiekunczy/adopcja/szkolenia-dla-kandydatow-do-przysposo-
bienia-dziecka/ (23.09.2013 r. godz. 12.10)

Stworzono rodziny adopcyjne dla 87 dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych. 
Ponadto:
• zakwalifikowano do przysposobienia 139 rodzin – kandydatów do przysposobienia 

dziecka,
• wydano 188 opinii na temat dziecka, w tym 107 wywiadów dla sądu rodzinnego.

W 2012 r. koszt utrzymania dwóch ośrodków adopcyjnych w woj. opolskim finansowanych 
z budżetu państwa, wyniósł 743 tys. zł .

Średni koszt przygotowania jednej procedury (zakończonej prawomocnym orzeczeniem 
sądu) wyniósł 6 299 zł. Koszty przygotowania procedury są porównywalne w publicznym 
Ośrodku Adopcyjnym ROPS i  Katolickim Ośrodku Adopcyjnym i  Opiekuńczym, oscylując 
między 6 300 – 6 200 zł.

W  latach 1995-2013 (do 30 czerwca) dwa ośrodki adopcyjne w  województwie opolskim 
przeprowadziły łącznie 1 320 procedur adopcyjnych zakończonych prawomocnym orze-
czeniem sądu rodzinnego, w tym 68 procedur zagranicznych, które nadzorował OA ROPS 
w Opolu.

W 2012 r. do Wojewódzkiego Banku Danych w Opolu zgłoszono 35 dzieci, tj. 2,7-krotnie 
więcej niż w 2011 r.

Jednocześnie w  latach 2011-2012 znacząco wzrosła (prawie 3-krotnie) liczba dzieci 
zgłaszanych do WBD w  Opolu przez banki danych z  innych województw. Równie 
wysoki (2,5-krotny) jest wskaźnik wzrostu liczby dzieci skierowanych w 2012 r. do Central-
nego Banku Danych, choć liczba adopcji zagranicznych spadła o 1 (jest to tendencja ogól-
nokrajowa).

Tabela 11. Działalność Wojewódzkiego Banku Danych w Opolu  
w latach 2011-2013 (I półrocze)

Wyszczególnienie

Działalność Wojewódzkiego Banku Danych w Opolu
w latach 2011-2013 (I półrocze)

2011 2012 dynamika 
2011=100%

2013 
(I półrocze)

Liczba dzieci z woj. opolskiego zgłoszonych 
do WBD w  Opolu 13 35 269 13

Liczba dzieci zgłoszonych do WBD przez woj. 
banki danych z innych województw 586 1 715 293 754

Liczba dzieci skierowanych do CBD 
w Warszawie 10 25 250 15

Liczba adopcji zagranicznych (nadzór OA 
w Opolu) 3 2 67 2
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6. Wyniki badania
6.1 Wspieranie rodziny

Wsparcie rodzinom, których sytuacja wskazuje na trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z  zamysłem 
ustawodawcy może być ono prowadzone w formie: 
a) pracy z rodziną;
b) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Rodziny mogą otrzymywać wsparcie w ramach funkcjonujących instytucji (placówek wspar-
cia dziennego, rodzin wspierających) oraz wsparcie środowiskowe (pracowników socjal-
nych i asystentów rodziny), które w opinii ekspertów jest najbardziej efektywne i skuteczne. 
W tym wypadku na szczególną uwagę zasługuje działalność asystentów rodziny, pracują-
cych z „kompletną” rodziną w jej środowisku zamieszkania (wówczas prowadzone działania 
polegają na profilaktyce i interwencji), a także z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej. Działania asystenta rodziny mają prowadzić do przezwyciężenia 
występujących problemów społecznych i  przygotowania rodziny biologicznej na powrót 
dzieci, przebywających poza domem. 

Niemniej wsparcie rodziny w gminach województwa opolskiego może przybierać rozmaite 
formy, które pod względem skuteczności są różnorodnie oceniane. Opierając się na uśrednio-
nej opinii (ocena od 1 – najniższa, do 5 – najwyższa) dyrektorów i kierowników ośrodków 
pomocy społecznej można wnioskować, że najbardziej skuteczne są działania pracowników 
socjalnych oraz zespołów interdyscyplinarnych, funkcjonujących w gminach na podstawie 
ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 64. Ocena ta może wynikać z faktu, że zna-
cząca większość (63%) spośród gmin w województwie opolskim nie zatrudnia jeszcze asy-
stentów rodziny. Obecnie, w gminach tych zadania asystentów realizują pracownicy socjalni.

Natomiast z wypowiedzi respondentów w trakcie wywiadów indywidualnych oraz panelu 
ekspertów wynika, że stworzenie stanowiska asystenta rodziny jest słusznym rozwiązaniem 
ustawowym. Prawidłowo prowadzona asysta rodzinna zapobiega bowiem dezintegracji 
rodziny i ogranicza w znacznym stopniu działania, które winny być podejmowane w osta-
teczności, tj. przekazanie dziecka do pieczy zastępczej.

Tabela 12. Skuteczność działań prowadzonych na rzecz rodzin  
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w opinii dyrektorów 

i kierowników ośrodków pomocy społecznej

Rodzaj działania

Ocena skuteczności (1 – najniższa, 5 – najwyższa skuteczność)

St
op

ie
ń 

sk
ut

ec
zn

oś
ci

 
(ś

re
dn

ia
)

1 2 3 4 5

wskazania wskazania wskazania wskazania wskazania

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %

Praca socjalna 
(prowadzona przez 
rejonowych pracowników 
socjalnych)

0 0,0 5 9,4 14 26,4 24 45,3 10 18,9 3,74

Kontrakt socjalny 6 11,3 9 17,0 18 34,0 17 32,1 3 5,7 3,04

64 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 ze zm.)

Rodzaj działania

Ocena skuteczności (1 – najniższa, 5 – najwyższa skuteczność)

St
op

ie
ń 

sk
ut

ec
zn

oś
ci

 
(ś

re
dn

ia
)

1 2 3 4 5

wskazania wskazania wskazania wskazania wskazania

liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %
Działania prowadzone 
przez asystentów rodziny 12 22,6 1 1,9 14 26,4 16 30,2 10 18,9 3,04

Realizacja gminnego 
programu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie

0 0,0 4 7,5 20 37,7 24 45,3 5 9,4 3,45

Realizacja gminnego 
programu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi

1 1,9 8 15,1 17 32,1 21 39,6 6 11,3 3,43

Aktywizacja społeczna 
i zawodowa rodzin 
(np. poprzez realizację 
projektów w ramach PO 
KL)

17 32,1 6 11,3 18 34,0 6 11,3 6 11,3 2,53

Działalność placówek 
wsparcia dziennego 
(klubów, świetlic, ognisk 
wychowawczych)

16 30,2 4 7,5 16 30,2 12 22,6 5 9,4 2,57

Praca zespołów 
interdyscyplinarnych 2 3,8 4 7,5 14 26,4 22 41,5 11 20,8 3,62

Realizacja programów 
resortowych 10 18,9 5 9,4 24 45,3 10 18,9 4 7,5 2,81

Wraz z  instytucjami pomocy i  integracji społecznej w  proces wspierania rodziny angażo-
wane są także instytucje wymiaru sprawiedliwości – sądy rodzinne i kuratorzy sądowi. Choć 
ich zadania mają odmienną specyfiką, to zgodnie z założeniami ustawy działania wszystkich 
instytucji wspierających rodzinę winny być wobec siebie komplementarne.

6.2 Zadania asystenta rodziny

Art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymienia szczegółowe zadania 
asystenta rodziny. Koncentrują się one wokół następujących kwestii:
• opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną;
• pomoc rodzinie w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także w roz-

wiazywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin oraz motywowanie jej członków do zmiany 

swojej sytuacji społeczno- zawodowej;
• psychoedukacyjna pomoc dzieciom oraz indywidualne konsultacje wychowawcze dla 

rodziców;
• podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia;
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z instytucjami, działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
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Asystent rodziny może współpracować z rodziną problemową tylko i wyłącznie w sytuacji, 
gdy wyraża ona na to zgodę. Jest to warunek podstawowy rozpoczęcia przez asystenta 
jakichkolwiek działań, a  jego współpraca z rodziną problemową winna przypominać reali-
zację kontraktu socjalnego, który jest efektywnym narzędziem wsparcia klientów pomocy 
społecznej przez pracowników socjalnych. Takie podejście wynika z założenia, że najlepsze 
rezultaty współpracy odnosi się w  sytuacji przychylnie nastawionej do pomocy rodziny, 
z ograniczaną do minimum barierą instytucjonalną. 

Według asystentów rodziny najważniejszymi problemami dotykającymi rodziny proble-
mowe są: bezrobocie i alkoholizm. Oba problemy destrukcyjne wpływają na funkcjonowa-
nie rodziny, a alkohol jest w wielu wypadkach pochodną „sytuacji beznadziei”. Jak wskazuje 
jeden z  respondentów (…) Główna rzecz, nad którą się pracuje, to jest bezrobocie. W  każdej 
rodzinie jeden albo oboje członków rodziny nie pracuje.(…). Zawsze jest kilka przyczyn umiesz-
czenia. Najczęstszą przyczyną niewywiązywania się z  obowiązków rodzicielskich jest alkohol 
(asystent 1). 

Kolejnymi problemami, na które zwracali uwagę asystenci, były niezaradność w prowadze-
niu gospodarstwa domowego oraz niewłaściwe dysponowanie środkami finansowymi, 
i  rzadziej – przemoc domowa. Wskazane problemy często współwystępują ze sobą, potę-
gując ich negatywne skutki. Na występowanie w rodzinie wielu problemów jednocześnie 
wskazuje jeden z  respondentów, mówiąc, że (…) Występują w niej [rodzinie problemowej 
– przyp. OIS] trudności opiekuńczo-wychowawcze, nieumiejętność radzenia sobie z problemami 
z  dziećmi, z  prowadzeniem gospodarstwa domowego, z  odnajdywaniem się w  życiu. (…) Nie 
spotykałam się wśród tych rodzin z problemem przemocy, ale problem alkoholowy wśród tych 
rodzin (…) jest często. Mam też rodziny, albo miałam, gdzie był jeden rodzic, gdzie dzieci wycho-
wywane były przez jednego rodzica, najczęściej przez matkę (asystent 2). 

Asystenci rodzin podkreślają, że motywowanie bezrobotnych rodziców do podjęcia zatrud-
nienia jest ważnym elementem ich pracy. Sprzyja rozwiązywaniu problemów opiekuńczych 
i  wychowawczych w  rodzinie, stanowiąc w  wielu przypadkach swoisty „pierwszy krok”. 
Jest to również istotne w sytuacji przebywania dziecka w pieczy zastępczej, ponieważ sta-
bilna sytuacja zawodowa staje się ważną przesłanką jego powrotu do rodziny biologicznej. 
Według jednego z respondentów, podjęcie zatrudnienia „pokazuje, że rodzicom zależy na 
dzieciach”, choć przezwyciężenie jednych problemów często prowadzi do zastępowania ich 
innymi, co rzadko prowadzi do szybkiego unormowania się sytuacji w rodzinie.

Asystenci zaznaczali, że pomoc rodzinom problemowym mają obowiązek świadczyć także 
inne instytucje (nie tylko asystencji), jednak niezależnie od wszystkich podmiotów w  to 
zaangażowanych, jest to proces czasochłonny i trudny. Podkreślają, że choć ustawa zakłada, 
że na 1 asystenta powinno przypadać 20 rodzin problemowych, optymalna liczba rodzin 
objętych wsparciem asystenta winna wynosić około 10. Przy takiej liczbie rodzin asystenci 
mają wystarczającą ilość czasu, by w efektywny i skuteczny sposób udzielić pomocy. Szcze-
gólnie jest to istotne w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, zwłaszcza, że dramaty w rodzinie 
rozgrywają się w „czterech ścianach”, a pokrzywdzone dzieci zazwyczaj dalekie są od obwi-
niania swoich rodziców. Jak zaznacza jeden z  respondentów dla dziecka (…) ta mamusia 
i ten tatuś, czy piją, czy biją, czy krzyczą, czy jest smród i brud w tym domu to jest zawsze mamu-
sia i tatuś….I chyba to musimy brać przede wszystkim pod uwagę. Dzieci bardzo bronią swoich 
rodziców. (…) Są już tak drastyczne sytuacje, że sąd (…) nie może już tolerować pewnych sytuacji 
dłużej, a dziecko i tak będzie bronić swojego rodzica (sędzia sądu rodzinnego).

6.3 Asystent rodziny w strukturze samorządu gminnego 

Asystenci rodziny w woj. opolskim są pracownikami samorządu gminnego, choć najczęściej 
zatrudnieni są w strukturze ośrodków pomocy społecznej 65. Takie umiejscowienie w syste-
mie pomocy i integracji społecznej sprzyja ich skuteczniejszemu wykonywaniu obowiązków, 
zwłaszcza w zakresie współpracy asystenta z pracownikami socjalnymi. Koordynacja działań 
jest tu szczególnie ważna, ponieważ asystent rodziny jako osobą znajdująca się „wewnątrz” 
środowiska rodzinnego ma możliwość szybkiej reakcji na powstające problemy, które bez 
właściwego wsparcia pracownika socjalnego, w tym prowadzonej przez niego pracy socjal-
nej, są mniej skuteczne lub często niemożliwe. Współpraca asystenta z pracownikiem socjal-
nym obejmuje m.in. stworzenie przez asystenta, na podstawie wywiadu środowiskowego 
pracownika socjalnego, planu pracy z rodziną. Zatem, by asystent mógł rozpocząć swoje 
działania, pierwsze kroki musi podjąć pracownik socjalny. Wyjaśnia to jeden z asystentów 
rodziny stwierdzając, że jego praca to wskazywanie (…) jak prowadzić gospodarstwo domowe 
do… pomocy w różnych sytuacjach, w których dana rodzina się znalazła….(…) wszystko to, co 
wiąże się z rodziną, domem. Dysfunkcje, jakie są w rodzinie, to nad tym asystent rodziny pracuje. 
To jest rozszerzona działalność pracownika socjalnego. Pracownik socjalny również przychodzi 
do domu i prowadzi pracę indywidualną. Asystent rodziny tą pracę rozszerza (asystent 1).

Umiejscowienie asystenta rodziny w  strukturze urzędu gminy znajduje się na poniższym 
schemacie.

Schemat 6. Asystent rodziny w strukturze samorządu gminnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu wspierania rodziny w Gminie Święciechowa na lata 
2012-2014

65 W projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zakładano, że asystent rodziny będzie 
pracownikiem urzędu gminy i nie będzie zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej. Przepis ten jednak uległ 
zmianie – obecnie asystent rodziny może być pracownik OPS, nie może jedynie łączyć funkcji pracownika so-
cjalnego i asystenta rodziny. 
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Eksperci instytucji pomocy i  integracji społecznej (w  trakcie panelu ekspertów), zwracali 
uwagę, że należy zachęcać samorząd gminny do tworzenia stanowisk pracy dla asystentów 
rodziny, ponieważ bez pracy tych osób niemożliwa jest efektywna praca z  rodziną biolo-
giczną i rodziną zastępczą. Obowiązek wspierania rodziny i powołanie asystentów rodziny 
jest zadaniem samorządu gminnego, wynikającym z ustawy, która w tym zakresie nakłada 
na gminę m. in. opracowanie lokalnego programu wspierania rodziny. Ma on na celu 
usystematyzowanie działań prowadzonych przez gminę w zakresie profilaktyki i pomocy na 
rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńcze i wychowawcze.

W ponad połowie badanych gmin woj. opolskiego 66 lokalny program wspierania rodziny 
został już opracowany lub jest w trakcie tworzenia. Oznacza to, że większość samorządów 
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz poprawy sytuacji rodzin, przeżywających trud-
ności opiekuńczo-wychowawcze. 

Tabela 13. Posiadanie przez gminy woj. opolskiego w 2012 r. lokalnego programu 
wspierania rodziny 

Lp. Czy samorząd gminny opracował lokalny program wspierania 
rodziny?

Liczba 
wskazań %

1. Tak 21 39,6

2. Nie 14 26,4

3. Program jest w trakcie opracowania 18 34,0

Razem 53 100,0

Zdaniem zdecydowanej większości uczestników badania (prawie 90% dyrektorów i kierow-
ników OPS) lokalny program wspierania rodziny winien być realizowany przez instytucje 
samorządowe wspólnie z organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi na terenie gminy. 
Jednak odsetek gmin korzystających w działaniach na rzecz rodzin problemowych z pomocy 
organizacji pozarządowych wynosi jedynie 25% (N=13), a  liczba gmin, które wspierają się 
w tym zakresie pracą wolontariuszy jest jeszcze mniejsza i wynosi ok. 10% (N=5). 

6.4 Metody pracy asystenta rodziny

Realizowane przez asystentów rodziny metody pracy są zróżnicowane i zindywidualizowane 
(zależą od konkretnego przypadku). Asystenci podkreślają, że rodzinom starają się przede 
wszystkim przedstawić właściwie i  odpowiednie do sytuacji postępowanie i  zachowanie. 
Wskazują, że każdy z asystentów ma własne, często wypracowane wcześniej np. jako pra-
cownik socjalny, metody pracy z rodziną. 

Jedna z uczestniczek badania podaje, że w pracy skupia się głównie na diagnozie rodziny 
i  wyłowieniu jej „najsłabszego ogniwa”, czyli osoby najsłabiej radzącej sobie z  zaistniałymi 
problemami. Następnie otacza opieką całą rodzinę, ze szczególnym uwzględnieniem „naj-
słabszej” osoby, której poświęca najwięcej czasu. Ma to prowadzić do wzmocnienia całej 
rodziny i ograniczenia negatywnego odziaływania najtrudniejszego przypadku. 

Druga z  respondentek stwierdza, że dostosowuje metodę swojej pracy do poziomu zro-
zumiałego i akceptowalnego przez rodzinę. Zwraca uwagę, że mówienie rodzinie o sposo-

66 Prośbę o informację skierowano do wszystkich gmin województwa, jednak tylko 53 gminy udzieliły odpowiedzi, 
tj. prawie 75%. 

bach na rozwiązywanie ich problemów to za mało i jest nieskuteczne, ponieważ członkom 
rodziny należy pokazywać, jak postępować. Ponadto rodzina musi mieć poczucie, że asy-
stent rodziny jest gotowy im pomóc, jednak bez wyręczania jej w obowiązkach. Asystent nie 
ma za zadanie pomagać w sprzątaniu lub gotowaniu, ale często musi pokazać, jak należy 
to robić. Istotne jest także, by egzekwować pokazane czynności, mimo że wymaga to dużej 
cierpliwości. Nauczenie gospodarności, w  tym racjonalnego wydawania pieniędzy jest 
bowiem bardzo trudnym zadaniem. 

Z kolei inna z asystentek rodziny wskazuje, że jej praca z rodziną to przede wszystkim moty-
wacja pozytywna. Jak mówi (…) Bardzo dobrze pracuje mi się posługując metodą, która polega 
na wynajdywaniu zasobów potencjału w tej rodzinie (…) podczas spotkań z rodziną, podczas 
prowadzenia rozmów z nią staram się koncentrować nie na negatywach, o których te rodzina 
mówią „że mi się nic nie uda”, „że ja tego nie potrafię” „ nic nie zmieni mojego życia” (…) Jednak 
skupiam się pomimo to na tych pozytywnych rzeczach (asystent 2).

Zindywidualizowane metody pracy z rodziną, stosowane przez asystenta rodziny, wpływają 
na powstawanie innych, bardziej przyjaznych relacji z  członkami rodzin problemowych, 
trudnych do osiągnięcia w  przypadku pracowników socjalnych. Według jednego z  asy-
stentów zachowania rodzin stają się względem nich „szczere w swoich odczuciach”. Wynika 
to m. in. z braku wpływu asystenta rodziny na wysokość świadczeń z pomocy społecznej, 
otrzymywanych przez rodzinę w wyniku wizyt pracownika socjalnego. To powoduje, że asy-
stent uzyskuje „głębszy” wgląd w życie rodziny i może właściwej zdiagnozować jej sytuację. 
Rodziny, w  obecności asystenta, przestają ukrywać swoje emocje w  obawie przed utratą 
świadczeń, a skrywane problemy lub trudności życiowe są bardziej widoczne i łatwiejsze do 
rozwiązania. 

6.5 Współpraca międzyinstytucjonalna 

Asystent rodziny ma obowiązek współpracować z wszelkimi instytucjami i jednostkami oraz 
podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. Jednymi 
z nich są pedagodzy szkolni, którzy – jak podkreśla jedna z asystentek, są szczególnie ważni 
w przypadku diagnozy wielodzietnych rodzin problemowych. Wynika to z założenia, że bez 
znajomości funkcjonowania najmłodszych członków rodzin w środowisku szkolnym trudno 
jest dobrze rozpoznać sytuację całej rodziny i zaproponować właściwe rozwiązania. 

Inną instytucją współpracująca z asystentami, pojawiającą się w ich opiniach, są kuratorzy 
sądowi. Wprawdzie, zdaniem jednego z  respondentów – sędziego sądu rodzinnego, ich 
praca to „dublowanie działań”, do której dochodzi jeszcze pracownik socjalny, jednak ma to 
swoje pozytywne efekty. Jak mówi (…) Być może niepotrzebnie te dwie osoby do rodziny cho-
dzą, ale z drugiej strony, w momencie kiedy ten nadzór nad rodziną jest większy (…) może to spo-
wodować, że ta rodzina szybciej stanie na nogi, bo mimo wszystko ma świadomość, że jak dzisiaj 
nie przyjdzie pani kurator to jutro przyjdzie ten pracownik socjalny (…). To może mieć szybsze 
działanie mobilizujące., a z drugiej strony dla nas też jest większy materiał dowodowy, aby potem 
wydać ostateczne rozstrzygnięcie na przykład o  odebraniu tego dziecka rodzicom. (…) jest to 
trochę zdublowanie, nie ulega wątpliwości, ale wszystko ma swoje plusy i minusy.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje większą legitymację do pro-
wadzenia współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka i rodziny. Zdaniem jednego 
z asystentów, podczas ich spotkań z pracownikami ośrodków pomocy społecznej dominuje 
pogląd o braku dobrej współpracy w tym zakresie z innymi instytucjami, w tym kuratorami 
i  powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Jednak opinie samych asystentów w  OPS-ach 
zaprzeczają takiej ocenie lub są przedstawiane w  innym świetle. Część asystentów wska-



ADOPCJA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM JAKO ELEMENT SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA WYNIKI BADANIA

58 59

zuje, że wprawdzie w wielu wypadkach współpraca ośrodków pomocy społecznej z insty-
tucjami zewnętrznymi mogłaby być lepsza, to system kontaktów międzyinstytucjonalnych 
funkcjonuje, bo został wypracowany wcześniej (np. w wyniku wspólnych wyjazdów „w teren” 
lub spotkań zawodowych pracowników instytucji pomocowych – pogotowia interwencji 
społecznych, PCPR-u, kuratorów sądowych i innych). Potwierdza to sędzia sądu rodzinnego 
zaznaczając, że choć bywają pewne niedopasowania, to (…) Wskazany jest jak najlepszy kon-
takt wszystkich instytucji, które zajmują się sprawami dotyczącymi dzieci. Pewnie byłoby najlep-
szym rozwiązaniem gdybyśmy mieli czas (…) i okazję się spotkać wszyscy, żeby wszystko dograć. 
Natomiast prawda jest taka, że czasami ani czasu, ani możliwości nie ma. 

Współpraca między osobami zaangażowanymi w  pomoc rodzinie i  dziecku może także 
odbywać się w  ramach gminnego zespołu do spraw asysty rodzinnej. Zgodnie z  ustawą 
zespół może powstawać w  ośrodku pomocy społecznej, wspierając asystentów w  pracy 
z rodziną problemową. W jego skład wchodzą: asystent rodziny i inne osoby zajmujące się 
pomocą rodzinom (pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy). Od wejścia 
w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 r. w woj. opolskim 
powstało kilka takich zespołów. 

Tabela 14. Powołanie zespołów do spraw asysty rodzinnej w gminach  
woj. opolskiego w 2012 r.67

Lp. Czy w gminie utworzono zespół ds. asysty rodzinnej Liczba 
wskazań %

1. Tak 4 7,5

2. Nie 49 92,5

Razem 53 100

6.6 Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 

Podstawowym zadaniem asystenta rodziny jest wsparcie rodziny biologicznej, by mogła 
wypełniać swoje funkcje rodzicielskie. Jednak w przypadku zagrożenia dobra dziecka, celem 
uchronienia go przed destrukcyjnym wpływem środowiska rodzinnego, asystenci mogą 
kierować dzieci do pieczy zastępczej. Są to decyzje bardzo trudne, wzbudzające liczne 
pytania, w tym odnoszące się do działań samego asystenta. Mogą one wskazywać na mało 
skuteczne wypełnianie zadań przez asystenta rodziny lub zastosowanie przez niego nieefek-
tywnych metod pracy. Mogą też oznaczać, że ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia 
dziecka, koniecznym było oddzielenie go od rodziców biologicznych. Zgodnie z wypowie-
dzią jednego z asystentów decyzja o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej to ostatecz-
ność, którą czasami trudno uniknąć. Jak podaje (…) Ustawa weszła w życie, a ja umieściłam 
już czworo dzieci (…) może wyglądać to tak, że moje działania nie przynoszą rezultatu. Ale należy 
patrzeć na to pod katem rodziny i dobra dziecka (asystent 1). 

O  umieszczeniu dziecka w  pieczy zastępczej decyduje sąd rodzinny. Winien to zrobić na 
podstawie wywiadu kuratora, opinii asystenta rodziny i/lub pracownika socjalnego, czy 
szkoły. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może być czasowe (jako ograniczenie wła-
dzy rodzicielskiej) lub trwałe (jako odebranie władzy rodzicielskiej). Według sędziego sądu 

67 Prośbę o informację skierowano do wszystkich gmin województwa, jednak tylko 53 gminy udzieliły odpowiedzi, 
tj. prawie 75%. 

rodzinnego (…) Zaczynamy od etapu ograniczenia władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy 
rodzicielskiej jest już takim najbardziej drastycznym środkiem. Wiadomo…ingerencji we władzę 
rodzicielską. Natomiast (…) nie jest to forma ukarania rodziców. My tego tak nie traktujemy, tylko 
ochrona zagrożonego dobra dziecka. I w momencie kiedy nie możemy już faktycznie podjąć innej 
decyzji, albo widzimy, że sytuacja (…) domowa jest tak, że dziecko faktycznie nie może tam abso-
lutnie zostać, że rodzice nie dają żadnej gwarancji wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób 
prawidłowy, że rażąco naruszają te swoje obowiązki. To wtedy faktycznie podejmuje się rozstrzy-
gnięcia już bardziej drastyczne, czyli pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Czasowe umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej ma być impulsem dla rodziców, by zmienili swoje życie i dążyli do odzyskania dzieci. 
Wprawdzie umieszczenie dzieci poza domem to często dla nich wstrząs, jednak uniknięcie 
lub przerwanie złych zachowań rodziców są – w opinii respondentów, czasami konieczne. 

Wraz z ograniczeniem praw rodzicielskich winna rozpocząć się wzmożona praca asystenta 
rodziny, mająca na celu doprowadzić do takich zmian w rodzinie, by dziecko powróciło do 
rodziców. Jak wskazuje jeden z respondentów (…) Im szybciej wejdzie asystent do rodziny, tym 
większe prawdopodobieństwo, że ta rodzina zmieni swoją sytuację i dziecko będzie mogło do niej 
wrócić (asystent 1). 

Podobną „mobilizację” chce wymusić na rodzinie sędzia rodzinny. Podejmując decyzję 
o  ograniczeniu praw rodzicielskich „przydziela” rodzinie kuratora, który podobnie jak asy-
stent ma monitorować sytuację rodziny. Jednocześnie sąd może zobowiązać rodziców do 
podjęcia określonych działań „naprawczych”, w tym terapii rodzinnej i odwykowej. Jednak 
wymuszanie zmian w  rodzinie metodami administracyjnymi i  nadzorem jest często mało 
skuteczne. Jak podaje sędzia rodzinny (…) Prawda jest taka, że bardzo ciężko zmobilizować 
ludzi do określonego postępowania i to, że pani kurator przychodzi co chwilę (…) to też nie mobi-
lizuje (…) czasem takich osób do jakiś konkretnych działań. Pytanie tylko polega na tym, ile czasu 
my powinniśmy dać szansę tej rodzinie na poprawę jakiegoś swojego postępowania. Oczywiście 
nie ma tu jakiś ściśle określonych ram, czy my mamy dać pół roku, czy dać rok, czy my mamy 
dać…lat pięć, (…) też bierzemy tutaj pod uwagę (…) wiek tego dziecka.

W  kontekście kierowania dzieci przez asystentów rodziny do pieczy zastępczej niezwykle 
istotny jest wątek zaakcentowany przez uczestniczkę badania (asystentka). Stwierdziła ona, 
że na pewne sytuacje tego typu należy patrzeć pod kątem biografii rodziców. W sytuacji gdy 
matka wychowywała się w placówce opiekuńczej, może w specyficzny (niewłaściwy) spo-
sób podchodzić do kwestii wychowania swoich dzieci. To bardzo ważny element pracy asy-
stenta rodziny – starać się sprawić, aby niewłaściwe wzorce wychowawcze nie były dziedzi-
czone. Na kwestię dziedziczenia określonych wzorów kulturowych zwracała uwagę również 
sędzia sądu rodzinnego w  kontekście ustanawiania rodzin zastępczych spokrewnionych. 
Gdy istnieje uzasadniona obawa, że rodzina spokrewniona może kontynuować negatywne 
wzorce wychowawcze, sąd, z uwagi na dobro dziecka, ustanawia rodzinę zastępczą niespo-
krewnioną.

Kolejną ważną kwestią jest wydanie opinii przez asystentów lub pracowników socjalnych 
o  faktycznej sytuacji rodzinnej na zlecenie sądu. Jest to konieczne w  przypadkach, gdy 
dziecko zostało czasowo umieszczone w pieczy zastępczej, a sąd wszczyna postepowanie 
o odebranie praw rodzicielskich. W takich sytuacjach informacje uzyskane od kuratora mogą 
okazać się niewystarczające dla sądu. Wtedy opinia pracowników pomocy społecznej staje 
się kluczowa. Jak zaznaczyła sędzia „strony albo chcą się bronić, albo nie chcą się bronić”, co 
może wynikać z różnych przyczyn. Intencją sądu nie jest odbieranie dziecka rodzicom jeżeli 
istnieje możliwość poprawy sytuacji w domu rodzinnym. Z tego powodu opinia pracowni-
ków pomocy społecznej nabiera szczególnego znaczenia.
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6.7 Nowa ustawa w opinii asystentów rodziny

Według jednego z respondentów konieczność wykorzystania wszystkich dostępnych moż-
liwości na rzecz spójności rodziny to myśl przewodnia ustawy o wspieraniu rodziny i  syste-
mie pieczy zastępczej. Pomoc rodzinie to fundament nowej ustawy, a  piecza zastępcza to 
elementem konieczny do zastosowania, gdy rodzina biologiczna nie spełnia swoich funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. Jak wskazuje jeden z  respondentów (…) Najpierw wszelkie 
inne ogniwa z asystentem na czele, koordynatorem mają podać rękę rodzinie biologicznej. Doko-
nać oglądu, a adopcja [tylko w – przyp. OIS] w uzasadnionych przypadkach, kiedy ta poprawa 
rodzicielska jest niemożliwa (…) temu służą te oceny okresowe i  praca koordynatorów, którzy 
badają środowisko, oczywiście we współpracy z sądem (organizator pieczy zastępczej). 

Natomiast inny respondent stwierdza, że ustawa (…) aż tak dużo nowego nie wnosi. Dobrze, 
że zostały pewne rzeczy uporządkowane (…) Ustawa jest dobra, ale przede wszystkim ważny 
jest zdrowy rozsądek. Nigdy nie było asystenta rodziny, a jest to bardzo ważna rzecz. Można by 
pokusić się nawet o zmniejszenie liczby pracowników socjalnych wypisujących wywiady, a zwięk-
szenie liczby asystentów rodziny (asystent 1).

W opinii większości respondentów ustawa to dobre narzędziem, które porządkuje pewien 
zasób środków, wypracowanych wcześniej w trakcie pracy z rodziną. Stworzenie instytucji 
asystenta rodziny, jako osoby wspierającej, mającej inne funkcje niż pracownik socjalny, jest 
postrzegane jako słuszne rozwiązanie. Jednocześnie ulokowanie asystenta rodziny w struk-
turze ośrodka pomocy społecznej (inaczej niż pierwotnie zakładano – w urzędzie gminy) jest 
– zdaniem badanych, właściwym rozwiązaniem, gdyż pomaga lepiej działać i koordynować 
wsparcie różnych instytucji na rzecz rodzin. 

Pomimo pozytywnych opinii o ustawie, respondenci dostrzegają także jej wady. Zdaniem 
jednego z nich (…) Mankamentem jest, że obowiązek zatrudniania asystentów rodziny przez 
samorządy gminne został przesunięty na 2015 rok. On miał już [być – przyp. OIS] od 2013 roku 
(…) nie wszystkie gminy będą się decydowały na zatrudnianie asystentów. Skoro nie ma obo-
wiązku to nie ma też potrzeby przeznaczania środków na zatrudnianie asystentów (asystent 2). 
Natomiast zdaniem dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej, wprowadzane 
ustawą rozwiązania są dobre lecz możliwość ich realizacji jest zdecydowanie trudniejsza.

Opinie asystentów dotyczącą nowej ustawy należy w kilku istotnych obszarach uzupełnić 
opiniami kierowników/dyrektorów OPS. Opinie te dotyczyły słuszności wprowadzanych 
rozwiązań oraz możliwości ich realizacji w  praktyce. Respondentów poproszono o  ocenę 
wybranych rozwiązań (skala od 1 – najniższa ocena, do 5 – ocena najwyższa). Tabela poniżej 
przedstawia uśrednione oceny respondentów biorących udział w badaniu. 

Tabela 15. Ocena słuszności i możliwości wybranych rozwiązań ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej wg dyrektorów i kierowników OPS-ów woj. 

opolskiego (1 – najniższa, 5 –najwyższa ocena)

Lp. Wybrane rozwiązania
Średnia ocen

Słuszność 
rozwiązań

Możliwość 
realizacji

1. Wzmocnienie działań profilaktycznych – dbałość o pozostawienie 
dziecka jak najdłużej w rodzinie biologicznej 4,08 3

2. Kompleksowa praca z rodziną jako podstawowe narzędzie systemu 4,23 3

3. Zwiększenie liczby dziennych placówek wsparcia 3,91 2,04

Lp. Wybrane rozwiązania
Średnia ocen

Słuszność 
rozwiązań

Możliwość 
realizacji

4. Powstanie rodzin wspierających 3,30 1,77

5. Zatrudnienie asystentów rodziny 4,25 2,75

6. Zwiększenie zakresu poradnictwa specjalistycznego 4,36 2,58

7.
Zwiększenie profesjonalizacji pomocy (dodatkowe szkolenia dla 
asystentów rodziny, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, 
placówek specjalistycznego poradnictwa

4,26 2,87

8. „Przeniesienie” połowy kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na 
gminę 1,60 1,92

9. Wprowadzenie obowiązku odpłatności za pobyt dzieci w pieczy 
zastępczej przez rodziców biologicznych 4,02 1,96

10. Obowiązek regularnie prowadzonej (nie rzadziej niż raz na pół roku) 
okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 4,13 3,26

11. Rozwój instytucji zawodowych rodzin zastępczych, w tym szczególnie 
rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych 4,06 2,7

12. Współpraca asystenta rodziny z koordynatorem, organizatorem pieczy 
zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym i innymi instytucjami (policja, sąd) 4,40 3,28

13. Finansowanie zatrudnienia asystenta rodziny (docelowo ze środków 
własnych gminy) 2,06 1,68

Najniższe oceny wśród słuszności wprowadzonych rozwiązań kierownictwo OPS-ów nadało 
„przeniesieniu” kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej na gminę oraz docelowemu 
finansowaniu pracy asystentów ze środków własnych gminy. Oznacza to, że gminy źle odbie-
rają konieczność ponoszenia kosztów związanych z wprowadzeniem tej ustawy.

Z opinii dyrektorów i kierowników OPS-ów wynika również, że: 
• ograniczone środki finansowe gminy mogą utrudnić planowane zwiększenie poradnic-

twa specjalistycznego dla rodzin problemowych;
• brakuje szkoleń dla asystentów rodziny (celem standaryzacji zakresu realizowanych 

zadań) oraz dla innych osób z zakresu funkcjonowania ustawy;
• wiele zapisów ustawy jest mało precyzyjna (może być różnie interpretowana);
• istnieje za mała liczba (a w wielu gminach – brak) placówek wsparcia dziennego;
• są trudności w powoływaniu rodzin zastępczych oraz rodzin wspierających;
• brak zgody rodzin problemowych na pomoc asystenta rodziny utrudnia prowadzenie 

skutecznego wsparcia i działań interwencyjnych. 

Natomiast uwagi innych ekspertów, wygłoszone w  trakcie panelu ekspertów w  ROPS 
w Opolu 68, wskazują, że asystenci rodziny:
a) są nadmiernie obciążeni pracami administracyjnymi (należy wyeliminować obowią-

zek szczegółowego opisywania każdorazowej wizyty w rodzinie);
b) winni mieć takie same przywileje jak pracownicy socjalni (250 zł dodatku oraz dodat-

kowy urlop wypoczynkowy);
c) winni być właściwie „wykorzystywani” w pracy ośrodka (obecnie z obawy przed zdarze-

niami wyjątkowymi, często bez powodu, kieruje się asystenta do wszystkich rodzin, w któ-
rych może wystąpić konieczność interwencji, co poważnie obciąża czas pracy i zwiększa 
jego zakres odpowiedzialności);

68 Panel ekspertów odbył się w kwietniu 2013 r. w siedzibie ROPS w Opolu, zobacz s. 6
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d) liczba zatrudnionych asystentów rodziny jest obecnie zbyt mała, stąd należy zachę-
cić samorząd gminny do tworzenia stanowisk pracy dla asystentów rodziny – bez pracy 
tych osób niemożliwa jest praca z rodziną biologiczną i nie ma warunków do wła-
ściwej pracy z rodziną zastępczą oraz umieszczonym w niej dzieckiem;

e) asystenci rodziny winni mieć należne miejsce w zapisach ustawy – należy podkreślić ich 
rolę w reintegracji rodziny biologicznej.

6.8 Problemy zgłaszane przez asystentów rodziny

Podstawowymi problemami zgłaszanymi przez asystentów rodziny są kwestie formalne 
(uwarunkowania ustawowe) i trudności merytoryczne wynikające z powierzonych obowiąz-
ków. 

Znacznym obciążeniem zadań asystenta jest konieczność wykonywania przez niego zadań 
administracyjnych oraz kierowanie go do wszystkich rodzin, w  których może wystąpić 
konieczność interwencji. Zmniejsza to skuteczność i  efektywność jego działań w  terenie. 
Dodatkowo działalność asystenta obejmuje całą gminę, podczas gdy pracownik socjalny ma 
określony rejon aktywności, co ułatwia mu poznanie środowiska lokalnego.

Asystenci, obejmując wsparciem rodziny znacząco od siebie oddalone, mają trudności 
z dotarciem do nich w ciągu jednego dnia ze względu na brak własnego środka lokomocji. 
Wskazują także na brak dodatkowego urlopu, który mają pracownicy socjalni, oraz legityma-
cji służbowej, powodującej problemy z potwierdzeniem działań środowiskowych. Brak legi-
tymacji lub innego dokumentu utrudnia też kontakty międzyinstytucjonalne, np. z policją 
lub szkołą, i podważa zasadność podejmowanych czynności.

W przypadku trudności merytorycznych, asystenci wskazywali na kłopoty z dotarciem do 
rodziny, ze zdobyciem jej zaufania. Zdarza się, że asystent jest kolejną osobą, która „wizytuje” 
rodzinę (po kuratorze czy pracowniku socjalnym). Rodziny niechętnie godzą się na kolejną 
osobę ingerującą w jej prywatne życie. Jak podaje jedna z uczestników wywiadu (…)

Pojawia się apatia na wszelką współpracę. Też bywają takie momenty. (…) Każda z  tych osób 
współpracujących z rodziną widziałaby inne problemy. (…) Pojawia się niechęć wśród tych ludzi, 
co ja też uważam za naturalne. No bo podejrzewam, gdyby do mojej rodziny przychodziło kilka 
osób też by mnie to w pewien sposób nie bawiło. Więc wydaję mi się, że to też jest autentyczne 
wśród tych ludzi (asystent 1).

6.9 Piecza zastępcza

Szczególne znaczenie dla opisu i  oceny instytucji pieczy zastępczej mają wypowiedzi 
respondentów – koordynatorów i organizatorów pieczy zastępczej, asystentów rodziny oraz 
sędziego rodzinnego. Są to osoby, które jako eksperci posiadają dogłębną wiedzę o  spe-
cyfice funkcjonowania rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych na 
terenie woj. opolskiego.

Piecza zastępcza definiowana jest jako opieka, którą sprawuje się nad dzieckiem przebywają-
cym poza swoim środowiskiem rodzinnym. Jest ona sprawowana przez osoby lub powołane 
do tego instytucje. Ustanawiana jest na mocy orzeczenia sądowego. Istotnym jest tu zrozu-
mienie słowa „zastępcza””- czyli zastępowanie pieczy sprawowanej przez rodziców dziecka. 
Trwa ona tak długo, jak tylko jest to konieczne, przy czym winna być nastawiona na powrót 
dziecka do rodziny, gdy będzie to możliwe. Wprawdzie powroty do rodzin biologicznych 
są rzadkie, jednak istotą rodzin zastępczych jest ich tymczasowość. Sprawowanie pieczy 

zastępczej można podzielić na: krótkotrwałą (piecza tymczasowa, która powinna być regułą) 
i długotrwałą (piecza o charakterze trwałym, sprawowana jedynie w wyjątkowych okolicz-
nościach). Potrzeba roztoczenia nad dzieckiem pieczy zastępczej następuje wtedy, gdy nie 
może ono przebywać w rodzinnym środowisku w związku z zagrożeniem dobra dziecka 69.

Zgodnie z art. 32 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej piecza zastępcza 
sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez 
rodziców. Może być ona sprawowana w formie rodzinnej (rodziny zastępcze, rodzinne domy 
dziecka) oraz instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze). Zapisy ustawy jasno 
określają, że piecza zastępcza zapewnia:
1) Pracę z rodziną, która umożliwia powrót dziecka do rodziny (biologicznej), a gdy jest to 

niemożliwie – dążenie do przysposobienia dziecka. Zapis ten wskazuje, że instytucja pie-
czy zastępczej, niezależnie od formy (rodzinnej lub instytucjonalnej), to stan przejściowy 
w procesie opieki i wychowania dziecka. Znajduje się między wychowaniem w rodzinie 
biologicznej, a przysposobieniem (adopcją).

2) Przygotowanie dziecka do:
a. godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
b. pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
c. nawiązywania właściwych kontaktów ze środowiskiem społecznym, w tym z rodziną, 

co ma na celu łagodzenie skutków separacji i  doświadczonej straty oraz zdobycie 
pożądanych umiejętności społecznych;

Pomimo przejściowej sytuacji dziecka w pieczy zastępczej, pełni ona analogiczne do środo-
wiska rodzinnego funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Szczególnie rodzinne formy pieczy 
zastępczej winny być jak najbardziej zbliżone do środowiska rodzinnego, z tym że dla dobra 
dziecka najwłaściwszy jest powrót do rodziny lub jego przysposobienie.
3) Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Piecza zastępcza choć 
jest substytutem środowiska rodzinnego powinna w równym stopniu zapewniać podsta-
wowe potrzeby dzieci.

Objęcie dziecka jedną z form opieki zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnię-
cia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność, może przebywać w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Chociaż w założeniu piecza zastępcza jest 
opieką tymczasową, często zdarza się, że dzieci pozostają w niej do pełnoletności. Podkreśla 
to jeden z respondentów mówiąc, że (…) To, że dzieci pozostają w pieczy zastępczej czasami 
do pełnoletności jest też (…) związane z tym, że…dzieci (…) są w różnym wieku. W momencie, 
gdy my mamy do czynienia z dzieckiem małym, gdy uda nam się wychwycić pewne niepokojące 
symptomy w wykonywaniu władzy rodzicielskiej na etapie małego dziecka…I w miarę szybko 
uda nam się zakończyć to postępowanie (…) to dziecko trafiające do pieczy zastępczej szybciej 
ma szansę na adopcje. Natomiast w momencie, kiedy do rodzin zastępczych trafiają już dzieci 
(…) w  wieku, powiedzmy podstawówkowym. (…) To już kwestia znalezienia dla nich rodziny 
adopcyjnej jest problemem (sędzia).

Natomiast wypowiedź innego respondenta wskazuje, że wprawdzie są dzieci długotrwale 
przebywające w  pieczy zastępczej, to pracownicy instytucji starają się czas przebywania 
w nich dzieci skrócić do minimum. Jak podaje (…) Są sytuacje, że długo przebywają, do osią-
gnięcia pełnoletności. (…) ale jeżeli są to matki, które nam rodzą z roku na rok i te dzieci prze-
bywają chwilowo w  rodzinie zastępczej, trwa postępowanie, ci ludzie zastają pozbawieni, bo 

69 Na podstawie opracowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, W stronę rodzinnej opieki środo-
wiskowej, Turawa 2009 



ADOPCJA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM JAKO ELEMENT SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA WYNIKI BADANIA

64 65

już jakby znamy to środowisko, znamy te osoby, te matki są też bardzo dobrze znane naszemu 
sądowi. Więc to jakby trwa szybciej, taki proces i nie przedłuża się tego. Żeby to dziecko mogło 
jak najszybciej trafić do rodziny adopcyjnej, skoro z góry wiemy, że tam nie ma szans żadnych na 
poprawę sytuacji. Jest to nie pierwsze umieszczenie dziecka tej osoby w rodzinie zastępczej, potem 
adopcyjnej. Także to nie trwa długo (koordynator pieczy zastępczej).

Z wypowiedzi respondentów wynika, że przypadki powrotu dziecka z pieczy zastępczej do 
swojej rodziny są bardzo rzadkie. Znacznie częściej mają miejsce adopcje lub pozostanie 
dziecka w opiece zastępczej.

Schemat 7. Procedura działania sądu rodzinnego w sytuacji kryzysu w rodzinie

Źródło: Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej http://www.koalicja.org/wp-content/uploads/SCHE-
MAT-SR-W-SPRAWIE-RZ.pdf (11.07.2013 r., godz. 1100)

6.9.1 Formy sprawowania pieczy zastępczej

Formy wsparcia i pomocy kierowane do rodzin problemowych są zróżnicowane i dostoso-
wane do potrzeb i problemów dziecka (w tym jego wieku), którego rodzice prawidłowo nie 
wypełniają funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Dzieci częściowo lub całkowicie pozbawione opieki rodzicielskiej umieszczane są w rodzi-
nach zastępczych lub placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Dla dobra dziecka bar-
dziej pożądaną formą pomocy jest rodzinna piecza zastępcza, co sankcjonują zapisy usta-
wowe. Wskazują, że w pierwszej kolejności winny być czynione starania, by dziecko umieścić 
w rodzinie zastępczej, a w przypadku ich braku, umieszcza się je w placówce opiekuńczo–
wychowawczej. Skierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej traktowane 
jest jako swego rodzaju ostateczność, ponieważ zdaniem jednego z  respondentów (…) 
Pobyt dzieci w placówce to jest najgorsze co może być. Pomimo, że pracownicy tam oddają serce 
dzieciom. Ale to nie zastąpi rodziny. Niech to będzie rodzina zastępcza, ale to jest rodzina. To 
jest namiastka prawdziwej rodziny. Tam jest tata i mama. Nieważne, czy będzie wtedy wujkiem 
i ciotką. Dzieci wtedy uczestniczą w życiu rodziny (asystent 1).

6.9.2 Rodziny zastępcze

Najbardziej zbliżoną do rodziny naturalnej formą sprawowania pieczy zastępczej jest rodzina 
zastępcza. Ustawa wymienia kilka form rodzinnej pieczy zastępczej. Są to rodziny zastępcze: 
a) spokrewnione – tworzą je małżonkowie lub osoby, będące wstępnymi lub rodzeństwem 

dziecka;
b) niezawodowe – tworzą je małżonkowie lub osoby, niebędące wstępnymi lub rodzeń-

stwem dziecka;
c) zawodowe, w  tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i  zawodowe 

rodziny specjalistyczne.

Do rodzinnych form pieczy zastępczej zalicza się także rodzinne domy dziecka. Rodziny 
zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane w sytuacjach kryzy-
sowych lub czasowej niemożności sprawowania pieczy zastępczej przez rodziny pomo-
cowe. Jednak ich ustanawianie jest kwestionowane. Zdaniem jednego z respondentów (…) 
Rodzina zastępcza według nowych przepisów może korzystać z przywilejów typu urlop, wyjazd 
(…) Aby taka rodzina mogła sobie „odpocząć” zrekompensować sobie siły do dalszego działa-
nia. Nie jest jasno określone, czy rodzina pomocowa weźmie te dzieci, czy nie. A co jeżeli rodzice 
zastępczy mają swoje biologiczne dzieci. Dzieci przysposobione przebywające w takiej rodzinie 
nie mogą czuć się jako gorsze. Rodzina zastępcza jest to też rodziną dla tych dzieci. Pobyt dzieci 
w rodzinie pomocowej może być niewłaściwy z punktu widzenia ich wychowania (asystent 1).

Z informacji respondentów wynika, że rodzinami pomocowymi często zostają kandydaci na 
rodziny zastępcze, by mogli się „sprawdzić” w roli opiekunów cudzych dzieci. 

Podstawowymi zadaniami rodziny zastępczej są:
• osobista opieka nad powierzonym dzieckiem, w miejscu stałego zamieszkania rodziny;
• zapewnienie dziecku warunków rozwoju i  wychowania odpowiednich do jego stanu 

zdrowia i  poziomu rozwoju (odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycz-
nego, psychicznego i społecznego, właściwej edukacji i  rozwoju zainteresowań, zaspo-
kajania indywidualnych potrzeb dziecka, w tym także potrzeby wypoczynku i organizacji 
czasu wolnego);
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• współpraca z sądem opiekuńczym oraz jednostką sprawującą nadzór nad przebiegiem 
rozwoju dziecka oraz warunkami jego życia, tj. PCPR-em lub sprawującym nadzór w jego 
imieniu ośrodkiem adopcyjnym;

• informowanie tej jednostki o stanie zdrowia dziecka, jego postępach w nauce i trudno-
ściach wychowawczych, a także o przerwie w sprawowaniu osobistej opieki nad dziec-
kiem lub jego samowolnym oddaleniu się;

• gromadzenie i przechowywanie dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka, jego 
wyników w nauce oraz sytuacji prawnej;

• wspieranie działań w zakresie unormowania sytuacji życiowej i prawnej dziecka;
• podtrzymywanie więzi z rodziną naturalną dziecka.

Istotną kwestią jest finansowanie rodzin zastępczych. Rodzinie zastępczej udziela się 
pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego 
w niej dziecka. Do końca 2011 r. wysokość miesięcznej pomocy pieniężnej uzależniona była 
m.in. od wieku dziecka, stanu jego zdrowia oraz od stopnia pokrewieństwa. Natomiast od 1 
stycznia 2012 r. wysokość pomocy uzależniona jest od typu rodziny zastępczej. 

W  przypadku dziecka umieszczonego w  rodzinie zastępczej spokrewnionej świadczenie 
wypłacane jest w wysokości 660 zł, natomiast w przypadku dziecka umieszczonego w rodzi-
nie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka świadczenie wynosi 
1 000 zł miesięcznie. Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo miesięczne wyna-
grodzenie w wysokości nie niższej niż 2 000 zł. Do końca 2011 r. finansowanie zadań z zakresu 
opieki zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) należało do zadań powiatu. Od 2012 r. gmina 
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
• 10% wydatków na opiekę i  wychowanie dziecka – w  pierwszym roku pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej;
• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pie-

czy zastępczej;
• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Według jednego z respondentów (…) Jeżeli chodzi o środki finansowe, to zazwyczaj rodziny 
zgłaszają, że są one niewystarczające. Tym bardziej, że zazwyczaj są to dzieci, które mają róż-
nego rodzaju schorzenia. Bywają takie sytuacje, że muszą jeździć na konsultacje do lekarza do 
Krakowa, czy gdzieś tam. Są to wizyty prywatne i  tutaj. Taka jest kwestia (koordynator pieczy 
zastępczej 1). 

Jednocześnie – jak przypomina inna z respondentek, rodzice biologiczni są zobowiązani do 
odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej). W związku 
z tym PCPR ma obowiązek ustalić tę odpłatność. W tym celu wszczyna odpowiednie postę-
powanie (zakończone decyzją) i na podstawie wywiadu z rodzicami ustala ich sytuację zdro-
wotną, dochodową i majątkową.

Umieszczenie dziecka w odpowiedniej rodzinie zastępczej to ważny aspektem procedury 
adopcyjnej. Pracownicy instytucji pomocowych, mając na uwadze dobro dziecka i potrzebę 
ograniczenia do minimum zmiany jego sytuacji rodzinnej, na pierwszym miejscu rozpa-
trują możliwość umieszczenia dziecka w rodzinie z nim spokrewnionej: Zdaniem jednego 
z  respondentów (…) Jak jest taka możliwość to najczęściej umieszczamy dziecko w  rodzinie 
zastępczej spokrewnionej. Raz, że jest to mniejsza trauma dla tego dziecka, bo tą babcie, dziadka, 
ciocie i wujka i tak dalej, zna najczęściej.(…) Ze względu na dobro tego dziecka i na ewentualną 
przyszłość tego dziecka. Poza tym powinno mieć cały czas kontakt z  ta rodziną (biologiczną). 

Natomiast okazuje się czasami, że ta najbliższa rodzina nie spełnia tych podstawowych, jakiś kry-
teriów, które pozwalają na ustanowienie rodziną zastępczą (sędzia).

Także rodzice biologiczni są bardziej skłonni przystać na umieszczenie dziecka wśród swojej 
dalszej rodziny niż osób z nimi niespokrewnionych. Jak podaje inny z respondentów, dziad-
kowie (…) Przede wszystkim nie chcą, aby ich wnuki trafiały do rodzin obcych (…). Zawsze jest 
gdzieś ten sentyment, że (…) to dziecko mojej córki, mój wnuk, moja wnuczka (koordynator pie-
czy zastępczej 2). 

Większość respondentów badania potwierdza, że środki finansowe uzyskiwanie na opiekę 
nad dzieckiem są bardzo ważne dla rodzin zastępczych, ale nie najważniejsze. Dodatkowo 
opinie o  czysto materialnym podłożu przyjmowania do swojej rodziny dzieci są bardzo 
krzywdzące i zwyczajnie niesprawiedliwe. Jak tłumaczy jedne z respondentów (…) Funkcjo-
nuje stereotyp, że rodziny zastępcze to rodziny, które chcą zarobić. Dziećmi w ogóle się nie zajmują. 
Ja mam na to tylko jedno powiedzenie – to proszę sobie wziąć dziecko, albo dzieci z placówki, 
i opiekować się nim. Wychowywać, zajmować się nimi, okazać im miłość. To nie jest takie pro-
ste. Obce dziecko zwraca na siebie uwagę, aby zaznaczyć swoją obecność. Na pewno nie będzie 
miłe, ciepłe, jak nieraz we łzawych felietonach. Gdyby to było takie proste, to pod pecepeerem 
[powiatowym centrum pomocy rodzinie – przyp. OIS] ustawiałyby się kolejki kandydatów na 
rodziców zastępczych, a tak nie jest (asystent 1).

Jednoznacznie o przypadkach prowadzenia rodziny zastępczej ze względów finansowych 
wypowiada się jedynie sędzia sądu rodzinnego, jednak kwestie finansowe to ważny element 
istnienia rodzicielstwa zastępczego i  jednocześnie bariera dla wielu rodzin zastępczych 
przed przysposobieniem dziecka, bo (…) Często te rodziny [zastępcze – przyp. OIS] mówią 
nam, że po prostu nie stać nas na adopcje. Ja zawsze mówię do ośrodka adopcyjnego: „Nie jest 
sztuką stworzenie rodziny adopcyjnej, żeby później była ona klientem pomocy społecznej”. Bo to 
nie jest jedno dziecko, czasami czwórka, piątka, szóstka. Słuchajcie kogo w Polsce stać na wziąć 
czwórkę dzieci na wychowanie. Więc zastosujmy ten system rodzicielstwa zastępczego, niech on 
sobie zostanie nawet przy tych pozbawionych prawa rodzicielskiego (organizator pieczy zastęp-
czej 1). 

Jak podkreśla respondent, mimo pojawiania się sugestii o nieszczerych intencjach zakłada-
nia rodzin zastępczych, to praktyka pokazuje, że w tych rodzinach zawiązują się więzi emo-
cjonalne, a relacje między umieszczonymi w nich dziećmi i innymi członami rodziny są takie 
same jak w innych rodzinach naturalnych.

Świadczenia otrzymywane przez rodziny zastępcze zaczynają być ważne w  przypadku 
adopcji dzieci długotrwale w  nich przebywających. Wówczas świadomość utraty comie-
sięcznych wpływów finansowych może powodować, że rodziny będą chciały zaadoptować 
przebywające w nich dzieci, co przedłuża czas pobierania przez nich środków. Według jed-
nego z respondentów, nawet szczera intencja adopcji dziecka, które umieszczono w rodzi-
nie wiele lat temu, może źle wpływać na ewentualną utratę dochodów, bo (…) Wydaje mi się, 
że 1000 zł miesięcznie to nie jest mało. Nie każdy w normalnej rodzinie może sobie pozwolić na to, 
żeby 1000 zł miesięcznie przeznaczać na samo dziecko. Nie wydaje mi się, żeby to była niska wyso-
kość świadczenia (koordynator pieczy zastępczej). Stąd ważne jest wcześniejsze rozpoznanie 
motywacji ludzi chcących zastać rodziną zastępczą, tym bardziej, że przygotowanie kandy-
datów na rodziców zastępczych też kosztuje. Jak mówi jeden z respondentów (…) Państwo 
wyrzuca pieniądze na przeszkolenie tych osób, (…), a nigdy tą rodziną zastępczą nie będą (KOA). 

Innym, ważnym problemem w tym względzie jest wprowadzony od stycznia 2012 r. obowią-
zek odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Zasada ta 
sprawiła, że w 2012 r. zaobserwowano spadek liczby rodzin zastępczych, zwłaszcza spokrew-
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nionych, w których dziadkowie otrzymywali świadczenia pieniężne na utrzymania dziecka, 
a rodzice dziecka ponosili odpłatność za pobyt swoich dzieci w tej rodzinie zastępczej. Rezy-
gnacja części spokrewnionych rodzin zastępczych z tego statusu potwierdziła występowa-
nie złej motywacji wielu rodzin chcących zostać rodziną zastępczą.

6.9.3 Instytucjonalna piecza zastępcza 

Zgodnie z zapisami ustawowymi placówki opiekuńczo-wychowawcze dzielą się na:
• interwencyjne, 
• socjalizacyjne, 
• specjalistyczno-terapeutyczne;
• rodzinne (rodzinne domy dziecka można potraktować jako instytucje łączące funkcje 

rodzinnej i  instytucjonalnej pieczy zastępczej, choć ustawodawca zaliczył je do drugiej 
z wymienionych grup).

Według zapisów ustawy odnoszących się do instytucjonalnej pieczy zastępczej od 1 stycz-
nia 2015 r. dzieci powyżej 7 lat będą mogły korzystaj z tej formy opieki przez okres 4 lat (do 
31 grudnia 2019 r.). Po upływie tego okresu w placówkach będą mogły przebywać jedynie 
dzieci powyżej 10 roku życia. Umieszczanie dzieci poniżej tego wieku będzie możliwe tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, szczególnie ze względu na stan zdrowia lub posiadanie rodzeń-
stwa. Ma to spowodować rozwój rodzinnej pieczy zastępczej dla młodszych dzieci w przy-
padku niemożności zapewnienia im opieki i wychowania przez własnych rodziców. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze pełnią funkcje:
• zapewniające dziecku całodobową opiekę i  wychowanie oraz zaspokajające jego nie-

zbędne potrzeby, w  szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, spo-
łeczne i religijne; 

• realizujące przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; 
• umożliwiające kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd posta-

nowi inaczej; 
• podejmujące działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 
• zapewniające dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych; 
• obejmujące dziecko działaniami terapeutycznymi; 
• zapewniające korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej jest znacznie wyższy niż 
w rodzinnych formach opieki i systematycznie zwiększa się z 2 504 zł w 2009 r do 3 800 zł 
w 2013 r. 70 

Koszt rodzinnej pieczy zastępczej jest prawie 4-krotnie niższy, a wyniki wielu badań potwier-
dzają, że rodzinna piecza zastępcza zapewnia dzieciom lepsze warunki opiekuńcze, wycho-
wawcze i bytowe, tworząc jednocześnie lepsze szanse na usamodzielnienie 71.

70 Zobacz, s.35
71 A. Brzytwa, Proces usamodzielnienia a poczucie wsparcia społecznego wychowanków Domu Dziecka, praca ma-

gisterska, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005 http://domdziecka-kozuchow.pl/wdn/Microsoft%20
Word%20-%20Praca%20Anna%20Brzytwa-1.pdf (5.09.2013 r., godz. 11 00)

6.9.3.1 Działania koordynatora pieczy zastępczej

Koordynatorzy pieczy zastępczej są pracownikami samorządu powiatowego (najczęściej 
w strukturze powiatowych centrów pomocy rodzinie). Do ich zadań należy w szczególności:
• udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w reali-

zacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
• przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio: rodziną zastępczą 

lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
• pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka  w nawiązaniu 

wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia;
• zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do 

specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
• organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, 

rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo, nie 
może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo 
zaplanowanego wypoczynku;

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o  dzieciach z  uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

• udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
• przedstawianie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynator pieczy zastępczej ma (…) nadzorować to, co dzieje się z dzieckiem. Jak funkcjonuje 
ta rodzina zastępcza. Wskazywać im pewne możliwości rozwiązywania różnych problemów, czy 
to z dzieckiem, czy prawnych, czy materialnych. Także przede wszystkim nadzorowanie tej pieczy 
zastępczej nad dzieckiem (koordynator pieczy zastępczej).

Istotnym problemem w pracy koordynatora jest niemożność „wymuszenia” zachowań, które 
służą dobru dziecka, i mają spowodować wypełnianie przez rodzinę obowiązków opiekuń-
czo-wychowawczych. Jak tłumaczy jeden z respondentów (…) Prawda jest taka, że wchodząc 
do rodziny, rozmawiam z nimi, próbuję nakreślić jakiś problem, czy wskazać rozwiązanie. Ale to 
co oni zrobią – nie mam na to wpływu. Ja wychodzę i nie wiem, ile z tego jest zrealizowane. To się 
później okazuje (koordynator pieczy zastępczej). 

Ze względu na zadania i  specyfikę pracy koordynatora jest on inaczej traktowany przez 
rodzinę niż pracownik socjalny i  kurator. Subiektywna ocena własnych zadań dokonana 
przez jednego z koordynatorów pozwala wysnuć wniosek, że utworzenie stanowiska koor-
dynatora w znacznym stopniu zmieniło formę i częstotliwość kontaktów PCPR-ów z rodzi-
nami zastępczymi. Obecnie kontakty te są znacznie częstsze oraz pozwalają na szybsze zdia-
gnozowanie problemów w rodzinie i podjęcie działań skoncentrowanych na dobro dziecka. 

Jednym z  podstawowych zadań koordynatora jest przeprowadzanie, co 6 miesięcy, ocen 
sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (wcześniej PCPR kontaktował się z rodziną 
zastępczą średnio raz do roku). Ocena jest przygotowywana na podstawie odpowiedzi 
(zgodnie z  pytaniami w  formularzu) uzyskanych podczas wizyty u  rodziny i  sprawdzeniu 
warunków bytowych dziecka. Dodatkowo koordynator zasięga opinii wychowawców ze 
szkoły lub przedszkola.

Zgodnie z zapisami ustawy, celem właściwego wypełniania swoich obowiązków, koordyna-
tor winien współpracować z asystentami rodziny. W wielu powiatach jest to problematyczne 
ze względu na małą liczbę zatrudnionych asystentów rodzinnych w woj. opolskim. Jak wyja-
śnia jeden z respondentów (…) Asystenta mamy jednego na terenie naszego powiatu. Z asy-
stentem tym nie współpracuję, ponieważ akurat z tej gminy nie mamy dzieci w pieczy zastępczej. 
Dlatego (…) póki nie ma, to nie współpracujemy (koordynator pieczy zastępczej 2).
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Zdaniem innego z  respondentów współpraca koordynatorów z pracownikami socjalnymi 
(w  gminach bez zatrudnionych asystentów) uwarunkowana jest od konkretnej sytuacji, 
choć przebiega właściwie. Jednak zauważyć można „sprzeczność” między zadaniami asy-
stenta (lub pracownika socjalnego) a rolą koordynatora (lub organizatora) pieczy zastępczej. 
Zadaniem asystenta rodziny jest bowiem prowadzenie takich działań, by dziecko pozostało 
jak najdłużej w rodzinie biologicznej, co stoi w opozycji do zadań koordynatora lub orga-
nizatora. Jak podaje jeden z  respondentów (…) jeżeli ona pracuje nad tym, żeby zatrzymać 
te dzieci. Ona by musiała współpracować ze mną wtedy, i to też jest taka nierozegrana kwestia. 
Kto powinien informować sąd o tym, żeby dać asystenta do rodziny. Uważam, że sąd, że z chwilą 
gdy dziecko jest umieszczone do rodziny zastępczej od razu powinno pójść pismo do któregoś 
z  gminnych ośrodków pomocy społecznej, że tam potrzebny jest asystent (organizator pieczy 
zastępczej 1).

Niemniej – jak jednoznacznie stwierdziła sędzia sądu rodzinnego, podstawowym celem 
wszystkich działań i zapisów prawnych jest powrót dziecka do rodziny biologicznej.

6.9.3.2 Działania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

Inną instytucją sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu pieczy 
zastępczej jest organizator pieczy zastępczej. Podobnie jak koordynatorzy, organizatorzy 
także działają w strukturach powiatowych centrów pomocy rodzinie. Do głównych zadań 
organizatorów należy:
• prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadze-

nia rodzinnego domu dziecka;
• kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowa-

dzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych;
• organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub pro-

wadzenia rodzinnego domu dziecka;
• organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuń-

czo – wychowawczej typu rodzinnego, rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka;

• zapewnienie pomocy i  wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastęp-
czej;

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o  dzieciach z  uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

• organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowa-
dzący rodzinny dom dziecka okresowo nie mogą sprawować opieki, w  szczególności 
z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Zgodnie z  opinią organizatora pieczy zastępczej dokonywanie okresowej oceny dziecka 
w pieczy zastępczej odbywa się co pół roku lub co 3 miesiące w przypadku młodszych dzieci 
(do 3 lat). Oceny dokonywane są we współpracy z pracownikami socjalnymi i opierają się na: 
planie pracy z rodziną zastępczą, wnioskami z wizyt w rodzinach oraz opinii wychowawców 
ze szkół.

Kolejnym zadaniem organizatora jest nabór kandydatów na rodziców zastępczych, których 
w opinii większości respondentów, jest zdecydowanie za mało. Jednak rekrutacja osób do 
pełnienia funkcji rodzin zastępczych prowadzona jest przez każdy PCPR oddzielnie i  nie-
zależnie do przedsięwzięć realizowanych w innych powiatach. Np. jeden z respondentów 

podaje, że informacje o naborze umieszczają (…) na stronie internetowej starostwa (…) stro-
nie peceperowskiej, no i na Radiu Opole (organizator pieczy zastępczej 1). 

Jednak organizowane przedsięwzięcia często nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Spo-
tkania, zachęty i happeningi zwykle przyciągają osoby, które są już rodzicami zastępczymi. 
Jak wskazuje jeden z respondentów (…) Mamy taki projekt stały: „Tylko mnie kochaj”, na stro-
nach naszego powiatowego centrum, też ogłaszamy się, (…) szefowa organizuje spotkania 
i mówi coś na temat rodzicielstwa zastępczego, kiedy tworzymy rodzinne domy dziecka. U nas 
z resztą zawsze jest głośno (…) osoby które chcą, to wiedzą, gdzie przyjść. Myśmy w tamtym roku 
pozyskały sześciu kandydatów, w  tym mam już czworo nowych (…). Nie organizujemy jakiejś 
takiej akcji, w  tamtym roku też nie zorganizowałyśmy z  powodu tego, że była nowa ta piecza 
zastępcza (…) Też zastanawiamy się z  innymi ośrodkami, co to może przynieść, bo po latach 
pracy widać, że te akcje, nie wiem jak inne ośrodki, z akcji nie ma kandydatów tak ja uważam 
(organizator pieczy zastępczej 1).

Według innego z respondentów przyczyną braku kandydatów na rodziców zastępczych jest 
strach przed odpowiedzialnością, bo (…) Ludzie się boją być rodziną zastępczą. Ja się wcale nie 
dziwię. (…) no to jest duża odpowiedzialność. I ludzie wprost mówią, że boją się. Bardziej powiem, 
że tak teraz namawiamy osoby na początek, żeby stały się tymi rodzinami pomocowymi. Żeby też 
je troszkę sprawdzić tak (organizator pieczy zastępczej 2).

Organizatorzy pieczy zastępczej mają także obowiązek prowadzić szkolenia dla kandyda-
tów, co stanowi problem ze względu na brak zrozumiałej wykładni w tym zakresie i koor-
dynacji wspólnych działań między instytucjami. Jak wyjaśnia jeden z respondentów (…) To 
wygląda tak, że sąd ustala sobie, (…), rodzicielstwo zastępcze, rodzinę zastępczą i potem każe 
mi szkolić kandydata na rodzinę zastępczą. Dla mnie to już nie jest kandydat tylko funkcjonująca 
rodzina zastępcza, i  z  tym mamy cały czas spór z  sądem. (…) Oni uważają go za kandydata, 
ja już go uważam za funkcjonującą rodzinę zastępczą. (…) Jak ktoś już dostał dziecko, to jest 
rodziną zastępczą. W ustawie o pieczy zastępczej nie ma czegoś takiego, jak kandydat na rodzinę. 
On występuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sąd przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej musi 
napisać do nas o sprawdzenie kandydata. (…) i wtedy mówi się o kandydacie., czyli najpierw, 
jeżeli chce on ustanowić rodzinę powinien do nas zadzwonić i powiedzieć: „słuchaj mam rodzinę 
spokrewnioną i proszę żebyś go sprawdziła, czy może być rodziną zastępczą” (organizator pieczy 
zastępczej 2).

Organizatorzy winni zapewnić pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym. W tym celu współ-
pracują np. z  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz ośrodkami wsparcia. Jak 
wyjaśnia respondent (…) Jeżeli rodzina ma jakiś problem, to zgłasza nam go i po prostu, że to 
jest jakaś prawna czy psychologiczna, czy jakieś wychowawcze problemy, to zawsze jaką tam 
pomoc mam. Nie było dużo tego, w tym roku może było tych zgłoszeń sześć (organizator pieczy 
zastępczej 2).

Zadania organizatora są zróżnicowane w poszczególnych powiatach woj. opolskiego, przy 
czym w części PCPR-ów ograniczają się one do wydawania decyzji o pomocy pieniężnej dla 
rodzin zastępczych i zajmowania się odpłatnością gmin i rodzin biologicznych, zobowiąza-
nych do współfinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. W innych powiatach 
organizatorzy szczególnie dbają o współpracę z innymi instytucjami. Jak podaje jeden z nich 
(…) Współpracuję ze szkołami, z pedagogami szkolnymi, mamy współpracę z sądem ,wiadomo 
jak trzeba, to też się kontaktujemy z ośrodkiem adopcyjnym i z kuratorami, (…) do szkół zwra-
camy się o opinie, poza tym pedagodzy też do nas tutaj dzwonią, koleżanka dzwoni. Różne rzeczy 
się załatwia (organizator pieczy zastępczej 1).



ADOPCJA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM JAKO ELEMENT SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA WYNIKI BADANIA

72 73

6.9.4 Problemy systemu pieczy zastępczej wskazane w panelu ekspertów 72

Wśród najważniejszych trudności dotyczących realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, w ramach zadań powiatu podkreślono:
a) wprowadzenie kryteriów lub limitów ograniczających przyznawanie rodzinom 

zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka środków finansowych na 
utrzymanie lokalu mieszkalnego. Brak tych limitów może prowadzić do nadużyć 
i zarzutu niegospodarności w zakresie wydatkowania środków publicznych (art. 83 ust. 2 
i art. 84);

b) zmiany dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, (art. 92 ust. 9), które skróci-
łyby procedury administracyjne związane z prowadzeniem postępowań i wydawaniem 
decyzji administracyjnych w tym zakresie;

c) uproszczenie i  ujednolicenie zapisów ustawy, by uniknąć indywidualnych inter-
pretacji, które nie są oficjalnym stanowiskiem i  nie stanowią wykładni prawa. 
W związku z tym, proponuje się wprowadzenie do ustawy:
• zapisu wskazującego, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego;
• zapisu umożliwiającego instytucjom, organizacjom realizującym ustawę, występowa-

nie do innych instytucji i organizacji o udostępnienie danych niezbędnych do realizacji 
zadań;

• zapisu, który umożliwiałby zwolnienie z opłat podatkowych kwot umorzenia opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

• zapisu, który zawierałby definicję legalną dochodu w rozumieniu ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodzica biolo-
gicznego zobowiązanego do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
pojawia się problem definicji dochodu, co zmusza organ wydający decyzję do posiłko-
wania się definicją dochodu zawartą w innych ustawach);

Jednocześnie zauważono, że:
d) powiat czyni duże wysiłki na rzecz tworzenia rodzin zastępczych prowadząc kosztowne 

kampanie społeczne, po czym rodzina z powodu nieodpowiednich warunków miesz-
kaniowych przeprowadza się do innej gminy (poza powiatem) i można uznać, że wysiłki 
jej „poszły na marne”, (ponadto często powstaje spór między powiatami o finansowanie 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej);

e) ustawa zawiera przepisy, które nie uwzględniają specyfiki danego powiatu/gminy. Doty-
czy to np. obniżania wieku dzieci, które nie mogą być umieszczane w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych (poniżej 10 roku życia), szczególnie dzieci niepełnosprawnych, 
które jeśli nie będą mogły być umieszczone w placówce, to brak będzie dla nich w ogóle 
miejsc, bo brakuje również rodzin zawodowych – specjalistycznych;

f ) występuje brak wystarczających środków finansowych na zatrudnienie koordynatorów 
i możliwości zaplanowania tego zatrudnienia na okres dłuższy niż 1 rok (samorząd lepiej 
przygotowałby się do zadania, gdyby od 2012 r. można było pozyskać środki w ramach 
konkursu na okresy dłuższe – np. 3-letnie);

g) jeśli od 2015 r. zatrudnienie koordynatorów ma być obligatoryjne, to wydaje się, że samo-
rządy winny otrzymać wsparcie na ten cel z budżetu państwa;

h) winno się zwiększyć liczbę asystentów rodziny, bo uniemożliwia to realizację zadań 
przez koordynatorów pieczy zastępczej (głównym celem ustawy jest jak najdłuższe 
zatrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej lub jak najszybszy jego powrót do środowi-
ska rodzinnego). Długotrwały pobyt w rodzinie zastępczej – bez ustawicznego kontaktu 
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z rodziną biologiczną – jest sprzeczny z ideą ustawy, dlatego wiele zależy od pracy asy-
stentów rodziny, których liczba winna wzrosnąć);

i) wskazano zbyt długi – określony w ustawie, okres pobytu dzieci w pogotowiu opiekuń-
czym.

Inne uwagi dotyczyły: 
j) liczby koordynatorów – należy wprowadzić zapis uwzględniający potrzeby poszcze-

gólnych powiatów: „nie więcej niż 1 koordynator na 30 rodzin”, ponieważ nie wszystkie 
rodziny wymagają pomocy koordynatora, nie wszystkie rodziny wyrażają zgodę na tę 
pomoc (jednak – jak podkreśliła większość zebranych, instytucja koordynatora pieczy 
zastępczej winna upowszechnić się w  powiecie, rodziny winny być poinformowane 
o formach bezpośredniego wsparcia, jakie koordynator może zaoferować, wówczas będą 
bardziej zainteresowane jego pomocą);

k) stworzenia mechanizmów umożliwiających powstanie jak największej liczby rodzin 
zawodowych;

l) braku narzędzi wymuszających oszczędności w rodzinach zastępczych (brak moż-
liwości ograniczenia wysokości udzielonej pomocy w zależności od sposobu wydatko-
wania przyznanych świadczeń, chociaż wiele powiatów wprowadza uchwały określające 
ryczałty w zakresie bieżących wydatków ponoszonych przez rodziny zastępcze. Okresowa 
ocena sytuacji dziecka jest w praktyce narzędziem mało skutecznym);

m) „złych” praktyk we współpracy z sądami (sędzią rodzinnym i kuratorem) – sąd ustanawia 
rodzinę zastępczą i  dopiero potem występuje do PCPR o  wydanie opinii, stąd należy 
wprowadzić w ustawie zmianę polegającą na uwzględnianiu opinii PCPR przed podję-
ciem decyzji o ustanowieniu rodziny zastępczej;

n) braku w obcym stanie prawnym możliwości zawarcia lub zmiany umowy dla istniejącej 
zawodowej rodziny zastępczej przez starostę innego powiatu niż miejsce zamieszkania 
rodziny zastępczej;

o) rozszerzenia formuły rodzin pomocowych o osoby wskazane przez rodziny zastępcze po 
uzyskaniu zgody/kwalifikacji organizatora pieczy zastępczej.

6.10 Przysposobienie – definicja i rodzaje adopcji 

Celem zmian wprowadzonych ustawą o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej jest 
m.in. usprawnienie procedury adopcyjnej, poprzez podkreślenie znaczenia współpracy 
wszystkich instytucji i podmiotów zainteresowanych losem osieroconych dzieci

W założeniu ustawodawcy ma to poprawić skuteczność przeprowadzanych adopcji, w tym 
przede wszystkim skrócić czas na adopcję dziecka z uregulowaną sytuacją prawną. 

W myśl prawa polskiego adopcja to przysposobienie biologicznie obcego dziecka i uzna-
nie go za swoje. Oznacza to, że z chwilą zakończenia procesu adopcyjnego nowi rodzice 
dziecka uzyskują wszystkie prawa i obowiązki, które przynależne są rodzinom biologicznym. 
Skierowanie dziecka do adopcji następuje w wyniku wyczerpania się możliwości wypełnia-
nia przez rodzinę biologiczną funkcji opiekuńczo-wychowawczych i utraty przez nią praw 
rodzicielskich. Wraz z brakiem poprawy złego funkcjonowania rodziny sąd odbiera (wcze-
śniej może ograniczyć) władzę rodzicielską, kierując dziecko do instytucjonalnej lub rodzin-
nej pieczy zastępczej, z  której może ono zostać adoptowane (przysposobienie dzieci jest 
łatwiejsze w przypadku sierot, ponieważ śmierć rodziców skraca czas na uregulowanie ich 
sytuacji prawnej) 73.

73 Formy przysposobienia, zobacz, s. 38
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6.10.1 Przysposobienie dziecka w prawie międzynarodowym i krajowym 

Przysposobienie dziecka w prawie międzynarodowym regulują trzy akty prawne: Konwencja 
o prawach dziecka, Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia między-
narodowego (konwencja haska z 1993 r.) oraz Konwencja o przysposobieniu dzieci (konwencja 
strasburska z 1967 r.). Wynika z nich, że wypełniając procedurę adopcyjną wszystkie zaangażo-
wane w nią instytucje winny kierować się dobrem dziecka, czyli uwzględniać wiek, potrzeby 
oraz możliwość ich zaspokojenia przez potencjalną rodzinę adopcyjną, a dziecko winno mieć 
prawo do zachowania swojej podmiotowość (tożsamości kulturowej, religijnej i językowej). 

6.10.2 Procedura adopcyjna – zmiany organizacyjne wprowadzone 
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reorganizuje dotychczasową insty-
tucję publiczną – ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, odpowiedzialną za realizację procesu 
adopcyjnego, w następujący sposób:
• procedury przysposobienia przestają podlegać rejonizacji, a postępowanie w sprawach 

przysposobienia, prowadzone przez ośrodek adopcyjny, staje się zadaniem zleconym 
samorządu wojewódzkiego z  zakresu administracji rządowej, w  całości finansowanym 
z budżetu państwa (szkolenia kandydatów na rodziny przysposabiające jest nieodpłatne); 

• powierzenie samorządowi województwa prowadzenia procedur adopcyjnych, spowodo-
wało konieczność likwidacji publicznych ośrodków adopcyjno–opiekuńczych w powie-
cie. Pracownicy ośrodków adopcyjno–opiekuńczych, w  których przeprowadzono co 
najmniej 10 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka, stają się 
pracownikami urzędu marszałkowskiego;

• pozostali pracownicy likwidowanych ośrodków adopcyjno–opiekuńczych stają się pra-
cownikami starostwa powiatowego, a  w  przypadku wyznaczenia przez starostę innej 
jednostki organizacyjnej powiatu jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, stają się 
pracownikami tej jednostki 74.

Według jednego z  respondentów, zmiany wprowadzone w  ustawie zmierzają we właści-
wym kierunku, szczególnie w zakresie większej kontroli nad rodziną biologiczną. Jak wyja-
śnia – instytucje pomocy i  integracji społecznej mają (…) mnóstwo zadań zleconych w tej 
ustawie, co (…) komplikuje życie (…) jest to też ułatwiające w  pewnych sytuacjach (…) jest 
większy nadzór teraz nad rodzinami niż był wcześniej. (…) wydaje mi się, że po rozszerzeniu tych 
wszystkich uprawnień (…) W tej chwili mamy jakiś większy wgląd w rodzinę…co do której my 
musimy orzekać. Myślę, że przepisy tej ustawy są zmienione chyba w pozytywnym kierunku, acz-
kolwiek, tak jak mówię pracy [instytucjom pomocy i integracji społecznej – przyp. OIS] dodały. 
No bo nam chyba niekoniecznie (sędzia sądu rodzinnego).

6.10.3 Pozbawienie władzy rodzicielskiej 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej przez sąd to najgłębsza forma ingerencji w życie rodziny. 
Bardzo często poprzedza ją orzeczenie sądu o ograniczeniu praw rodzicielskich, mające być 
sygnałem dla rodziców, że pełnione przez nich funkcje opiekuńczo-wychowawczą wyma-
gają zmiany, co w wielu przypadkach przynosi efekty. 

74 Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej, Prezentacja – materiały informacyjne dotyczące wprowadzenia ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opie-
ka-zastepcza-nad-dzieckiem/prezentacja-dotyczaca-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastep-
czej (06.09.2013 r., godz. 1500)

Zgodnie z wypowiedzią sędziego sądu rodzinnego (…) jeżeli my mamy jakiekolwiek wątpliwo-
ści (…) czy władza [rodzicielska – przyp. OIS] jest wykonywana w sposób prawidłowy, a w szcze-
gólności, czy jest zagrożone dobro dziecka, to postanowienia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej 
zapadają (…) Są też takie sytuacje, że na etapie postępowania sądowego już wszczętego (…) 
okazuje się, że…no nie ma podstaw do ograniczenia tej władzy, że faktycznie jakaś sytuacja, jak 
miała miejsce, była jednorazowym incydentem. (…) Po jakimś tam okresie czasu nic się nie dzieje 
i sytuacja się ustabilizowała na tyle, że można poprzestać na (…) wydaniu rozstrzygnięcia stwier-
dzającego brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w wyniku rażącego zaniedbywania obowiązków nastę-
puje najczęściej w sytuacji trwałego braku zainteresowania losem dziecka. Jednak w razie 
ustania przyczyny, będącej powodem pozbawienia władzy, sąd opiekuńczy może władze 
rodzicielską przywrócić. Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich nie ogranicza 
innych praw i obowiązków przynależnych rodzicom. Mogą oni nadal korzystać z praw cywil-
nych, czyli – dziedziczyć po dziecku, jak również spoczywa na nich obowiązek alimentacyjny. 
Rodzice mają prawo do spotkań z dzieckiem, chyba że sąd postanowi inaczej (wyda zakaz 
lub ograniczenie styczności). 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców jest sygnałem do znalezienia trwałych 
rozwiązań zaistniałej sytuacji dziecka, takich jak adopcja lub długotrwała piecza zastępcza. 
Sytuacja ta zobowiązuje sąd do ustanowienia opieki prawnej nad dzieckiem umieszczonym 
w pieczy zastępczej. Jest to najmocniejsza ingerencja sądu w życie rodziny, ponieważ pozba-
wia prawa do wychowywania własnych dzieci 75. Jak mówi sędzia (…) W momencie kiedy nie 
możemy już faktycznie podjąć innej decyzji, albo widzimy, że sytuacja (…) domowa jest tak, że 
dziecko faktycznie nie może tam absolutnie zostać, że rodzice nie dają żadnej gwarancji wyko-
nywania władzy rodzicielskiej w sposób prawidłowy, że rażąco naruszają te swoje obowiązki. To 
wtedy faktycznie podejmuje się rozstrzygnięcia już bardziej drastyczne, czyli pozbawienie władzy 
rodzicielskiej. Natomiast jak gdyby staramy się zwykle te etapy przechodzić po kolei. Czyli naj-
pierw ograniczamy władzę rodzicielską. Najczęściej jest to właśnie nadzór kuratora. (…) I potem 
ewentualnie podejmujemy rozstrzygnięcia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej (…).

Z wypowiedzi respondenta wynika jasno, że główną przyczyną pozbawienia praw rodziciel-
skich jest niewłaściwe postepowanie rodziców i zaniedbywanie dzieci. 

Postanowienie sądu jest główną przesłanką do przystąpienia do procedury przysposobienia. 
W przypadku, gdy dziecko ukończył 13 rok życia do przysposobienia wymagana jest jego 
zgoda. Dlatego też głównymi przesłankami pozwalającymi adoptować dziecko są:
• uregulowana sytuacja prawna dziecka (poprzez zrzeczenie blankietowe rodziców, pozba-

wienie władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych lub sieroctwo naturalne);
• dobro dziecka i jego małoletność;
• zgoda na adopcję dziecka, które ukończyło 13 rok życia.

6.10.4 Ograniczanie i pozbawienie praw rodzicielskich jako utrudnienia 
w procesie przysposobienia

Orzeczenia sądu o  ograniczeniu lub zawieszeniu praw rodzicielskich stanowią poważną 
trudność w planowaniu przyszłości dziecka. Rodzice biologiczni mają ciągle prawo do kon-
taktu z dzieckiem, ich obowiązkiem jest podtrzymywanie więzi i próby ich odbudowy. Ma 
to umożliwić powrót dziecka do rodziny biologicznej, w momencie gdy rodzice unormują 
swoją sytuację, która była pośrednią lub bezpośrednią przyczyną odebrania dziecka. 

75 M. Kaczmarek, Pomoc i  interwencja w  rodzinie, czyli co każdy pracujący z  dzieckiem i  rodziną wiedzieć powinien, 
Małopolskie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011, s. 57
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Jednak – jak wskazywali respondenci, w praktyce wizyty rodziców ograniczają się do zale-
dwie kliku w ciągu roku, co de facto uniemożliwia powrót dziecka do domu. Rodzice nie 
wypełniają obowiązków wychowawczych, co wielu rodzinom problemowym jest na rękę. 
Taka sytuacja przekreśla również szansę na adopcję. Widzenia te są tak sporadyczne, że nie 
umożliwiają odbudowanie więzi rodzinnych, jednak formalnie rodzice wykazują zaintereso-
wanie dzieckiem przez co uniemożliwione jest odebranie im praw rodzicielskich. Dziecko 
w  takich przypadkach jest zazwyczaj „zawieszone” i wychowuje się w  rodzinie zastępczej. 
W takiej sytuacji sąd może nałożyć na rodziców obowiązek poprawy własnej sytuacji w prze-
ciągu wyznaczonego czasu, w  przeciwnym razie może wydać orzeczenie o  pozbawianiu 
praw rodzicielskich i tym samym spowodować uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, co 
umożliwia rozpoczęcie procedury adopcyjnej. 

Obecnie trudniej jest sędziom monitorować rodziny biologiczne i weryfikować jakie zacho-
dzą w niej zmiany. Jak wskazuje jeden z nich – respondent badania, (…) W innych sądach 
[np. cywilnych – przyp. OIS] mamy podział terenowy (…) Był taki moment, że każdy sędzia miał 
przydzielony swój teren i rodziny z tego terenu były mu bardziej znane, co było dla nas prostsze 
w sprawach opiekuńczych, bo zajmowaliśmy się daną rodziną od lat. (…) W tej chwili nie mamy 
tego podziału terytorialnego. Jest to dla nas o  tyle trudniejsze, że…czasami te same rodziny 
trafiają do różnych sędziów. No oczywiście na etapie postepowania jest to rzecz którą jesteśmy 
w stanie wychwycić i te sprawy są połączone. Natomiast nie mamy takiego oglądu na rodzinę, 
jak mieliśmy kiedyś (…).

Przepisy nie precyzują jak długo dziecko może przebywać w stanie „zawieszenia” (kiedy ogra-
niczone są prawa rodzicielskie). W konsekwencji może to prowadzić do przebywania dziecka 
aż do pełnoletności w pieczy zastępczej. Wydanie jednoznacznej decyzji przez sąd często 
wydłuża się i ciągnie latami, przez co „uciekają” dziecku lata, ponieważ im dziecko jest młod-
sze, tym łatwiej znaleźć mu rodziców adopcyjnych.

 Jak zauważa jeden z badaczy problematyki proces przygotowań do adopcji i czas jej trwania 
jest różny. Zależy to od wielu czynników. Z wypowiedzi przedstawicieli ośrodków adopcyjno-opie-
kuńczych wynika, że procedury adopcyjne trwają przeciętnie od 9 miesięcy do 1 roku, czasami 
przekraczają 1,5 roku. Wielu sędziów, pomimo iż kandydaci na rodziców adopcyjnych posiadają 
badania i  opinie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, zleca dodatkowe badania w  sądowym – 
rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym. Taka decyzja z  uwagi na czas oczekiwa-
nia na badania wydłuża procedury od 3 do 6 miesięcy (…). Zdarzają się przypadki dublowania 
wizyty pracowników ośrodka adopcyjnego przez kuratorów sądowych lub zlecania przeprowa-
dzenia wywiadu środowiskowego policji. To skrajne przykłady braku zaufania do pozasądowych 
instytucji i nadmiaru kontroli w stosunku do kandydatów na rodziców adopcyjnych 76. 

Taka sytuacja jest też niekorzystna dla ośrodków adopcyjnych, które w tym czasie mogłyby 
zajęć się przygotowywanie procedury przysposobienia dla kolejnego dziecka, niestety ich 
praca dotycząca kolejnego przypadku jest wstrzymana i  uzależniona w  pełni od decyzji 
sędziego. 

6.10.5 Ośrodki adopcyjne w województwie opolskim

Zgodnie z  zapisami ustawy do zadań zleconych (z  zakresu administracji rządowej) samo-
rządu województwa należy zorganizowanie i  prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Mają 
one przede wszystkim prowadzić i  nadzorować procedury adopcyjne oraz przygotować 
kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym wspierać ich w zakresie pomocy psycholo-
gicznej, pedagogicznej i prawnej. Mają także obowiązek ustalenia sytuacji prawnej dziecka 

76 M. Kaczmarek, Pomoc i interwencja w rodzinie…op. cit, s. 76

zgłoszonego do przysposobienia, ocenić jego potrzeby i możliwości nawiązania więzi emo-
cjonalnej z przyszłymi rodzicami.

Ośrodek adopcyjny, realizując swoje zadania, współpracuje z sądem opiekuńczym i innymi 
instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku (instytucjami pomocy i integracji społecznej, 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Policją, podmiotami ochrony zdrowia). Ośrodki 
adopcyjne świadczą swoje usługi nieodpłatnie.

Schemat 8. Ośrodki adopcyjne (publiczne i niepubliczne) w woj. opolskim
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Samorząd Województwa 
Opolskiego 

Ośrodek Adopcyjny 
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Sekcja Zamiejscowa Ośrodka 
Adopcyjnego z siedzibą w Nysie 

W woj. opolskim znajdują się dwa ośrodki adopcyjne – publiczny, funkcjonujący wraz z odzia-
łem zamiejscowym w Nysie w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
(jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Opolskiego), oraz niepubliczny, Kato-
licki Ośrodek Adopcyjny i  Opiekuńczy, prowadzony przez Diecezjalną Fundację Ochrony 
Życia w Opolu 77.

6.10.5.1 Ośrodek Adopcyjny w ROPS w Opolu

Publiczny Ośrodek Adopcyjny, znajdujący się w  ROPS w  Opolu, prowadzi bank danych 
o dzieciach z terenu województwa, oczekujących na przysposobienie. Gromadzi dokumen-
tację dzieci zakwalifikowanych do adopcji oraz dzieli się tą wiedzą z innymi ośrodkami adop-
cyjnymi w województwie. Informacja o dzieciach przekazywana jest także do Centralnego 
Banku Danych, prowadzącego rejestr dzieci, dla których, przy braku znalezienia rodzin adop-
cyjnych w kraju, poszukiwani są rodzice z zagranicy. 

Adopcje zagraniczne w Polsce prowadzą 3 ośrodki (Publiczny Ośrodek Adopcyjny, Krajowy 
Ośrodek Adopcyjny TPD i Katolicki Ośrodek Adopcyjny, wszystkie w Warszawie). Natomiast 
do prowadzenia Centralnego Banku Danych wyznaczony został Wojewódzki Ośrodek Adop-
cyjny w Warszawie.

Ustawa o  wsparciu rodziny i  systemie pieczy zastępczej zobligowała wszelkie instytucje 
i osoby, które powzięły informację o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie go do przyspo-
sobienia, o zgłaszanie tej informacji do ośrodka adopcyjnego. W założeniu ma to unormo-
wać przesyłanie informacji do wyznaczonej instytucji i zobowiązać wszystkich zaangażowa-
nych do ich przekazywania. 

Jak wyjaśnia respondent ośrodka adopcyjnego (…) zawsze tak było, że każdy kto wie o dziecku 
ma to do ośrodka adopcyjnego zgłaszać, ale nie zawsze instytucje się z tym spieszyły, bo nie było 

77 Zadania ośrodków adopcyjnych – zobacz s. 41
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takiego nakazu ustawowego (...) Więc [obecnie – przyp. OIS] obserwuję fakt wzrostu liczby 
dzieci, (…) ale wśród tych dzieci znajdują się dzieci dla samego zgłoszenia (...). 

Obowiązek zgłaszania dzieci do ośrodka adopcyjnego spoczywa przede wszystkim na koor-
dynatorach i organizatorach pieczy zastępczej w powiatach, którzy winni zgłaszać wszystkie 
dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Z tego obowiązku zwolnione są rodziny przysposa-
biające spoza województwa, u których potwierdzono (na podstawie diagnozy) nawiązanie 
więzi z  dzieckiem. Wpłynęło to na poprawę jakości prowadzonych postępowań adopcyj-
nych, mimo związanych z tym dodatkowych zadań administracyjnych.

Według respondentów zgłoszenie dziecka z uregulowaną sytuacją prawną zazwyczaj kiero-
wane jest do publicznego ośrodka, a dopiero później informacja o nim przekazywana jest do 
innych ośrodków, co w pewnych przypadkach może opóźnić moment rozpoczęcia poszu-
kiwania rodziny dla dziecka. Jednocześnie, zgodnie z procedurą, informacja ta wysyłana jest 
do wszystkich wojewódzkich banków danych w Polsce, celem rozszerzenia zakresu poszu-
kiwań odpowiednich rodziców. W przypadku braku kandydatów na rodziców, po 45 dniach 
informacja o dziecku przesyłana jest do centralnego banku danych, a dziecko kwalifikowane 
jest do adopcji zagranicznej. 

Respondenci zwrócili uwagę, że w  przypadku dzieci starszych w  rodzinach zastępczych 
(16- i  18-letnich) procedura ta stanowi pewne utrudnienie. Może bowiem zachwiać ich 
poczuciem bezpieczeństwa z uwagi na zakwalifikowanie do adopcji, której bardzo często 
są przeciwni. Obowiązek ten jest szczególnie uciążliwy dla rodzin zastępczych, w których 
umieszczone dzieci w przeciągu kilku miesięcy uzyskają pełnoletniość. Jak wyjaśnia respon-
dent (…) Stąd dużo mamy zgłoszeń dzieci bardzo dużych, gdzie musimy oglądu dokonać (…). 
Nie kończą się przeważnie adopcją (…), ale to dziecko jest zgłoszone i ośrodek, bank danych ma 
o nim informacje (OA).

Wymagania ustawowe powodują, że pracownicy ośrodka adopcyjnego muszą każde zgło-
szenie prawie pełnoletniego dziecka przyjąć, choć wiedzą, że ich działania nie przyniosą 
rezultatu. W konsekwencji poświęcają czas na zadania o znikomych efektach, zwiększających 
jedynie pracę administracyjną. 

Zdaniem respondentów nowy system banku danych w  Polsce funkcjonuje dobrze (…) 
Banki ze sobą współpracują, wymieniamy się dokumentami, stały kontakt jest właśnie z  War-
szawą, aktualizujemy dane, dosyłamy rozmaity materiał badawczy (OA). Problem stanowi 
jedynie konieczność gromadzenia oraz przekazywania informacji i dokumentów listownie, 
co wydłuża proces przysposabiania dzieci i spowalnia pracę ośrodka.

6.10.5.2 Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu

Zgodnie z wypowiedzą respondenta Katolicki Ośrodek Adopcyjny (KOA) funkcjonuje obec-
nie na zasadach projektowych, co wpływa na podejmowanie działań adopcyjnych i bieżącą 
działalność jednostki. Wprawdzie ustawa zakładała zwiększenia efektywności i skuteczności 
prowadzonych adopcji poprzez jej standaryzację, to – według respondentki – projektowa 
działalność KOA ogranicza podejmowanie autonomicznych decyzji. Brak zapisania w pro-
jekcie wszystkich zadań uniemożliwia wykonywanie innych, dodatkowych czynności, np. 
dodatkowych testów psychologicznych dla przysposabiających i przysposabianych. Utrud-
nia to osiągnięcie określonych rezultatów, tym bardziej, że liczba adopcji jest zależna także 
od innych warunków (doboru rodziców dla dziecka, liczby wydanych orzeczeń sądu itd.). 

Ograniczona elastyczność działania, wynikająca z  realizacji projektu, utrudnia też dostoso-
wanie KOA do pracy w przygotowywanym programie informatycznych, ponieważ ośrodek 
posiada stary sprzęt komputerowy, wymagający natychmiastowej modernizacji. 

Zapisy nowej ustawy zmieniły zasady funkcjonowania niepublicznych OA, które wcześniej 
prowadziły jednocześnie procedury adopcyjne i działania opiekuńcze i wspierające rodziny 
zastępcze. Dla katolickiego OA piecza zastępcza była integralną częścią procesu adopcji. 
Pracownicy ośrodka pomagając rodzinom zastępczym w  wykonywaniu powierzonym im 
zadań dobrze znali przebywające tam dzieci. Tym samym, zdaniem respondentki, dobranie 
rodziców adopcyjnych było niezwykle trafne i szybkie. Dzieci, które były dobrze znane pra-
cownikom OA łatwiej było „dopasować” do potencjalnych rodziców adopcyjnych. Jak wyja-
śnia (…) Nasz ośrodek miał dużą swobodę działania co do metod pracy . Mam tu na myśli taką 
bardzo ścisłą współpracę z rodzinami zastępczymi. To było zawsze. Rodziny, które przeszły szkole-
nie w naszym ośrodku, zastępcze, zostają w naszym ośrodku jako rodziny blisko współpracujące, 
my tam ciągle jesteśmy tylko gośćmi (KOA). 

Poprzez wprowadzenie zasad projektowych dotychczasowa praktyka została w  znaczący 
sposób zmieniona. Obecne rozwiązania wiążą się z potrzebą poznania dziecka, precyzyjnej 
i jednocześnie sprawnej diagnozy, co w pewien sposób wydłuża proces adopcji. Z kolei kwe-
stie związane z pomocą rodzinom zastępczym zostały rozwiązane poprzez przejęcie tych 
zadań przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia.

Natomiast respondentka z OA wskazuje, że cały czas utrzymują kontakt z rodzinami zastęp-
czymi, i oddzielenie tych dwóch sfer w nowymi systemie pieczy zastępczej nie przeszka-
dza im w organizowaniu adopcji. Jak podaje (…) Przeważnie wiemy od rodziny zastępczej, że 
dziecko będzie uregulowane [będzie miało uregulowaną sytuacje prawną – przypis OIS], więc 
szybko badamy, przygotowujemy, a w między czasie pecepery [powiatowe centra pomocy rodzi-
nie – przyp. OIS] pomagają gromadzić nam od siebie (...) pewne dane, które mogą być pomocne 
(OA). 

6.10.6 Adopcja w opinii respondentów badania 

6.10.6.1 Procedura przysposobienia

Rodzicem adopcyjnym może (lub rodzicami adopcyjnymi mogą) zostać:
• osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
• osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje osobiste, uzasadniające przekonanie, że 

będzie należycie wywiązywała się z obowiązków rodzica;
• osoba posiadająca opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizo-

wanego przez ośrodek adopcyjny;
• małżonkowie (tylko w przypadku przysposobienia wspólnego);
• osoba samotna;
• osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem;
• rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, w którym dziecko jest umiesz-

czone;
• małżonek/małżonka rodzica biologicznego dziecka (adopcje pasierba).

Jednocześnie między przysposabiającym i  przysposobionym powinna być odpowiednia 
różnica wieku 78.

78 Droga do rodzicielstwa. Broszura informacyjna dla kandydatów na rodziny adopcyjne lub zastępcze, Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 2013
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Wszystkie instytucje współpracujące z  ośrodkami adopcyjnymi zobowiązane są do nie-
zwłocznego informowania ośrodków o dzieciach, mających uregulowaną sytuację prawną, 
wymagających zapewnienia opieki i wychowania poza swoją rodziną biologiczną. Dotyczy 
to szczególnie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka, a  także szpitali i  innych zakładów opieki zdrowotnej. Informacje przeka-
zywane z  placówek ochrony zdrowia są szczególnie istotne w  przypadku woli matki do 
zrzeczenia się po porodzie praw do dziecka. Pozwala to na szybkie rozpoczęcie procedury 
adopcyjnej i uniknięcie sytuacji „zawieszenia” dziecka w wyniku pozostawienia go np. w tzw. 
„oknie życia”, co komplikuje jego sytuację prawną (wymaga ustalenia tożsamości dziecka 
i zrzeczenia się praw do niego). 79 Wydłuża to czas przekazania dziecka do adopcji o ok. 6 
miesięcy. 

W 2012 r. w woj. opolskim nie działały żadne „okna życia”, a znaczna część matek zrzeka się 
praw do dziecka w szpitalu. 

Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia procedury 
adopcji w ośrodku adopcyjnym. Jak wskazuje jeden z respondentów (KOA) brak wcześniej-
szego kontaktu z rodzinami zastępczymi, w których takie dzieci umieszczono, powoduje, że 
pracownicy ośrodków adopcyjnych od początku muszą określić ich predyspozycje osobo-
wościowe i potrzeby, a następnie „dopasować” do nich rodziców. Zauważają też, że rodzice 
zastępczy nie przejawiają jakichkolwiek chęci do przygotowania dzieci do adopcji. Wydłuża 
to procesu przysposabiania dziecka. 

Ważnym elementem doboru rodziców adopcyjnych dla dziecka jest informacja o jego sta-
nie zdrowia. Dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej są pod stałą opieką 
lekarską i ich dokumentacja zdrowotna jest prowadzona na bieżąco. Inaczej jest w rodzin-
nej pieczy zastępczej. Zdarza się, że opiekunowie dzieci w  tych placówkach przywiązują 
mniejszą uwagę do badań dzieci, co powoduje, że pracownicy ośrodka adopcyjnego mają 
trudności z wypełnieniem karty zdrowia dziecka, co jest ważnym dokumentem w procedu-
rze przysposobienia. Zdaniem jednego z respondentów, jest to o tyle ważne, że pracownicy 
ośrodka adopcyjnego nie są opiekunami prawnymi dzieci i „nie mogą zaprowadzić dziecka 
do lekarza” (OA). 

Innym czynnikiem utrudniający proces adopcyjny w  ośrodkach adopcyjnych jest – zgła-
szany m. in. w trakcie panelu ekspertów, 3-dniowy termin zgłoszenia dziecka do Wojewódz-
kiego Banku Danych, bez wskazania, że chodzi o „dni robocze”. W opinii badanych utrudnia 
to (lub wręcz uniemożliwia w czasie świąt lub „długich weekendów”) wyszukanie przez ośro-
dek rodziców spełniających określone kryteria.

Według części respondentów za wydłużanie procedury adopcyjnej odpowiedzialny jest sąd 
rodzinny. Zarzuty te odpiera sędzia sądu rodzinnego (jeden z respondentów badania), wska-
zując, że sąd ma przede wszystkim w obowiązku dać rodzinie biologicznej szansę na ure-
gulowanie własnej sytuacji i (…) staramy się podejmować te czynności bardzo szybko. I jeżeli 
chodzi o  (…) samo postepowanie sądu to naprawdę to nie jest długie. Od momentu wpływu 
wniosku (…) ja na przykład najczęściej nie posiłkuję się już wywiadem kuratora, ponieważ mam 
je od państwa [pracownika socjalnego i asystenta rodziny – przyp. OIS). (...) potrafię wydać te 
postanowienia w ten sam dzień, następnego dnia, za dwa dni. (…) Więc to dziecko trafia prak-
tycznie do rodziny w  ciągu kilku dni. Natomiast na etapie postepowania dalszego (…) mamy 
możliwość dołączenia opinii drugiego ośrodka. Opinii – powiedzmy uzupełniającej i taką opinie 
dopuszczamy. (…) Sprawa jest wyznaczana w ciągu dwóch, trzech tygodni. W tym czasie naj-
częściej udaje nam się zmieścić z tą opinią ośrodka. W tym czasie, na tym etapie postepowania 

79 M. Kaczmarek, Pomoc i interwencja w rodzinie….op.cit, s. 74

zlecamy sobie ewentualnie wywiad kuratora jeszcze jeden. I to się kończy. Także etap sądowy nie 
jest taki długi (sędzia sądu rodzinnego).

Sędzia zaznacza również, że postepowanie sądowe musi być zgodne z  procedurą, która 
wymusza podejmowanie czynności związanych np. z powiadamianiem o terminie rozprawy 
(wezwanie zależy także od poczty) czy zapytaniami instytucji do sądu (potwierdzającymi, że 
sytuacja prawna dziecka jest uregulowana). Stąd trudno jest czasami przewidzieć czas jego 
zakończenia. 

6.10.6.2 Wiek dziecka

Rodzice adopcyjni najczęściej chcą, aby przysposobione dziecko było jak najmłodsze i cie-
szyło się dobrym zdrowiem. Zdaniem jednego z  respondentów (OA) większość kandyda-
tów widzi siebie w  roli rodziców młodszych dzieci. Oczekiwania te są trudne do spełnie-
nia. Wprawdzie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym brak zapisów o maksymalnym wieku 
rodziców starających się o  adopcję, jednak zaznacza się, że między rodzicami przyspasa-
biającymi i  dzieckiem winna być stosowna różnica wieku niedopuszczająca do przepaści 
międzypokoleniowej. Zatem im starsze małżeństwo, tym trudniej im przysposobić małe 
dziecko. Pozwala to na uniknięcie w przyszłości wielu problemów, które mogą być trudne 
dla dziecka (choroby wieku starszego, śmierć rodziców, itp.). 

Respondenci zwracają uwagę, że największe szanse na adopcję mają małoletnie dzieci (…) 
Takie do pięciu lat (…) Najczęściej, oczywiście maluszki (...) w przedziale powiedzmy jeden-pięć 
(sędzia), choć coraz częściej rodzice chcą adoptować dzieci w  wieku przedszkolnym, by 
matki mogły łączyć życie rodzinne z pracą zawodową. 

Dzieci powyżej 13 roku życia muszą wyrazić zgodę na adopcję. Budzi to wątpliwości jed-
nego z respondentów (KOA), ponieważ dziecko przebywając całe życie w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej (domu dziecka) ma nikłe „wyobrażenie” o prawdziwym domu. Wska-
zuje, że bardziej świadomie może wyrazić zgodę dziecko, które wcześniej znało lub poczuło 
atmosferę domową, przebywając np. u dziadków lub innych rodzin. Zwraca także uwagę, że 
odpowiedź dziecka jest często uwarunkowana jego wiekiem i wcześniejszym nawiązaniem 
relacji z rodzinami, u których przebywa. Jak podaje (…) Tak się dzieje w rodzinach zastępczych 
i tego się boję (…) pytanie dziecka, które przebywa 7 lat w rodzinie zastępczej, a ma lat 13 (…) to 
jest burzenie jego spokoju budowanego przez te 7 lat. (KOA). 

Respondenci byli zgodni, że dla starszych dzieci lepszym rozwiązaniem jest rodzina zastęp-
cza. Ma to związek z  ich dotychczasowymi doświadczeniami (często trudnymi) i  świado-
mością istnienia rodziców biologicznych. Nawet sporadyczny z nimi kontakt, przebywając 
w rodzinie zastępczej, jest dla nich na tyle ważny, że odrzucają adopcję. Oczekują jedynie 
na moment osiągnięcia pełnoletność, a  później ewentualny powrót do swojej naturalnej 
rodziny. 

Innymi czynnikami zmniejszającymi szansę na adopcję są także: posiadanie rodzeństwa 
w  podobnej sytuacji, w  tym dysproporcje wiekowe między nimi, pochodzenie dziecka 
z mniejszości etnicznych bądź narodowych oraz niepełnosprawność fizyczna i psychiczna. 

6.10.6.3 Motywacje kandydatów na rodziców adopcyjnych

Respondenci z ośrodków adopcyjnych potwierdzają, że motywacje kandydatów na rodzi-
ców adopcyjnych bywają bardzo zróżnicowane i podlegają one wstępnej ocenie przez pra-
cowników ośrodków. Jak mówi jeden z respondentów (…) Wstępna motywacja [rodziców 
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adopcyjnych – przyp. OIS] musi być pozytywna, aby skierować ich do dalszej procedury. Czyli 
nie może być tak, że oni są roszczeniowi, że przyjdą „my jesteśmy tutaj doświadczeni i cierpiący 
i chcemy blondynkę o niebieskich oczach, noworodka od zdrowej mamy”, ta motywacja na wej-
ściu by ich wykreśliła (KOA). 

Przyszła rodzina musi zapewniać miłość i bezwzględną akceptację nowego członka rodziny. 
Weryfikują to badania i diagnoza psychologiczna rodziny. Zdarza się bowiem, że to jeden 
z małżonków naciska na adopcję, bo chce zaspokoić swoją potrzebę rodzicielstwa, a part-
ner lub partnerka jest do tego sceptycznie nastawiony lub nastawiona. Według jednego 
z respondentów (KOA) najlepszymi kandydatami na rodziców adopcyjnych są młodzi mał-
żonkowie, posiadający dobre lub bardzo dobre warunki bytowe, w  tym mieszkaniowe. 
Istotne jest też odwrócenie spojrzenia na rodzinę. Jak wyjaśnia respondent, rodziny często 
(…) przychodzą z  potrzebą bycia mamą i  tatą (...), ale my tą perspektywę musimy odwrócić. 
My staramy się pokazać, że to dziecko potrzebuje rodziców i nie jest tylko po to, by zaspokoić ich 
potrzeby, bo wtedy dziecka nie zauważą i będą czekali na to, że dziecko im da to, co potrzebują. 
A my dajemy im dzieci, takie dzieci z takimi problemami, że one, jak ci rodzice natychmiast nie 
będą gotowi do pomagania temu dziecku to, to się w ogóle nie uda (KOA). 

Pracownicy ośrodków adopcyjnych zwracają uwagę, że często motywacja rodziców do 
posiadania dziecka musi być drastycznie zmieniona. Uświadamia się im, że adopcja to forma 
zaspokojenia potrzeb dziecka (bezpieczeństwa, bliskości, miłości), a  ich potrzeby są na 
drugim miejscu. Kandydaci, którzy kierują się inną motywacją zmniejszają swoje szanse na 
adopcję. Zapewnienie sobie opieki na starość, uwolnienie się od poczucia samotności czy 
rekompensata utraty dziecka, to motywacje uniemożliwiające stworzenie zdrowych relacji, 
pozbawiające osoby szansy na założenie rodziny (są też rzadkie przypadki dzieci, które kie-
rując się myśleniem życzeniowym chciały mieć rodziców zgodnych z własnymi wyobraże-
niami, ale pierwsze spotkania bardzo je rozczarowywały).

Z doświadczeń respondentów z ośrodków adopcyjnych wynika, że są dwie grupy rodziców 
chcących przysposobić dzieci: osoby bezdzietne, które utraciły własne potomstwo lub nie 
mogące je posiadać, oraz bezinteresowne i  altruistyczne, często posiadające już własne 
dzieci.

6.10.6.4 Szkolenia

Kandydaci do przysposobienia dziecka są zobowiązani do ukończenia szkolenia organizo-
wanego przez ośrodek adopcyjny. Zakres szkolenia jest określony w Rozporządzeniu Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów 
do przysposobienia (Dz. U. Nr 272, poz. 1610) 80.

Liczba godzin szkoleniowych nie może być mniejsza niż 35 godzin lekcyjnych, w  tym 5 
godzin z  zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia 
dziecka. Szkolenie trwa 3 miesiące i winno być prowadzone przez specjalistów posiadają-
cych odpowiednie kwalifikacje.

Programy szkolenia to najczęściej programy autorskie ośrodków adopcyjnych, zatwierdzone 
do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dotychczas MPiPS nie opraco-
wało jednego, standardowego programu szkoleniowego dla rodziców adopcyjnych). Tre-
ści programowe zawarte w  programach winny w  naturalny sposób wyzwalać aktywność 
uczestników, by zapoznać ich z nową sytuacją życiową z adoptowanym dzieckiem. Szkole-
nie zakłada także indywidualne spotkania z kandydatami na rodziców adopcyjnych. 

80 Zobacz, s. 50-51

Szkolenia są bezpłatne, choć w pierwotnych założeniach miały być odpłatne, co do dzisiaj 
budzi nieporozumienia. Według jednego z  respondentów plany wprowadzenia opłat za 
szkolenia spowodowały, że (…) rodziny tu [do ośrodka adopcyjnego – przyp. OIS] dzwo-
niły, jak to koszty? Jak tak można, i to zostało wycofane i szkolenie jest bezpłatne (OA). Zdaniem 
innego z  respondentów jest to też jedna z  przyczyn słabszego zainteresowania adopcją, 
ponieważ media nagłaśniając problem, po wycofaniu się ustawodawcy z  wprowadzenia 
opłat, przestały podawać taką informację. I do dziś wiele osób nadal jest przeświadczonych 
o „odpłatności adopcji”. 

Innymi przyczynami spadku zainteresowania adopcją dzieci są: zainteresowanie się wielu 
młodych małżeństw metodą in vitro i chęć prowadzenia przez rodziny zastępcze dotychcza-
sowej formy przysposabiania. W efekcie liczba przeszkolonych kandydatów systematycznie 
się zmniejsza (tylko w  katolickim ośrodku adopcyjnym liczba uczestników szkoleń spadła 
z 80 w 2011 r. do 40 w 2012 r.). Respondentka z tego ośrodka twierdzi, że podobną sytuację 
zauważyły także inne ośrodki.

Szkolenie ma na celu zmienić podejście rodziców do adopcji, by zminimalizować nieudane 
przysposobienie, a  tym samym uchronić dziecko przed kolejną traumą. Zwraca się na to 
szczególną uwagę, ponieważ dzieci w  większości pochodzą ze środowisk dotkniętych 
licznymi patologiami (alkoholizm, niezaradność życiowa, deprawujące towarzystwo), co 
wymaga posiadania przez rodziców odpowiednich umiejętności i  wiedzy. Uświadomie-
nie rodzicom, że to oni są zobligowani zaspokoić potrzeby obcego dziecka, zmusza ich do 
zmiany postrzegania adopcji. Według jednego z respondentów (KOA) zbudowanie nowej 
motywacji do posiadania dziecka, jej prawidłowe ukształtowanie, pozwala na zawiązanie 
prawidłowych więzi między członkami rodziny i jest nadrzędnym założeniem szkolenia.

Jeden z respondentów zwraca też uwagę na kilkumiesięczny czas trwania szkolenia i wynika-
jące z tego „prześwietlanie” osób, które uważa za zbędne i zniechęcające do adopcji. Podaje, 
że (…) Gdyby to tyle nie trwało, to być może (…) osoby starające się, też by były bardziej zado-
wolone i może by były mniej zniechęcone. Bo mimo wszystko, ta przedłużająca się procedura, i to 
takie prześwietlanie. Przepraszam za brzydkie wyrażenie, ale to tak wygląda (…) powoduje, że te 
osoby trochę się zniechęcają. Natomiast samo zakończenie tego długiego postępowania, jakie 
się toczy, powoduje wszczęcie kolejnego etapu, czyli etapu oczekiwania na to dziecko. A z tym już 
się zaczyna oczywiście problem, no bo tych dzieci (…) które mogą iść do adopcji wcale wbrew 
pozorom nie ma tak dużo (sędzia).

Takie stanowisko potwierdzają inni eksperci (w czasie panelu ekspertów), postulując zmianę 
podejścia do kandydatów na bardziej liberalne, by ułatwić i rozszerzyć możliwości przyspo-
sabiania dzieci. 

6.10.7 Działania przed i po adopcji

W  momencie rozpoczęcia procedury adopcyjnej bardzo ważny jest pierwszy kontakt 
dziecka z rodzicami przysposabiającymi. Jest to kwestia niezwykle delikatna, dlatego brak 
tu jednej, wypracowanej dla wszystkich procedury. W tym wypadku właściwe przygotowa-
nie i  doświadczenie pracowników ośrodka adopcyjnego, w  tym psychologa i  pedagoga, 
ma ogromne znaczenie. Mają oni za zadanie przygotować do spotkania dziecko i  rodzi-
ców adopcyjnych, jednocześnie marginalizując rolę rodziców zastępczych. Jest to na tyle 
subtelna kwestia, że dziecko winno mieć świadomość zmiany, bez poczucia porzucenia 
i wstrząsu. Stąd spotkanie winno mieć przyjemny klimat. Jak podaje jeden z respondentów 
(…) To jest cała impreza. Stół jest nakryty, dzieci dają mamie kwiaty, tatusiowi serduszko, to jest 
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uroczystość, naprawdę taka wielka (…) najpierw przyjeżdżają z nami, a później sami, sami, sami 
(KOA).

Rodzina po przysposobieniu dziecka ma możliwość korzystania ze wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego i prawnego ośrodka, co pomaga rodzinie wychwycić pojawiające się trud-
ności i im zapobiegać. Jednak, według jednego z respondentów (KOA), zdarzają się sytuacje, 
że rodziny „uzależniają się od konsultacji”, co zagraża jej autonomii. Pracownicy ośrodków 
adopcyjnych pomagają takim rodzinom organizując m. in. spotkania poza ośrodkiem, by 
uniknąć ewentualnych wątpliwości dziecka (…) „a może oni chcą mnie oddać” (…). Dlatego 
ja ciągle myślę gdzie tu się spotkać, byle nie w ośrodku (KOA).

Pomoc postadopcyjna jest szczególnie ważna w sytuacji poinformowania dziecka, że jest 
adoptowane oraz gdy rodzice chcą adoptować kolejne dziecko. W tym ostatnim przypadku 
psycholog ośrodka pomaga przygotować do tego jednocześnie dziecko i rodziców. 

Częste kontakty rodziców adopcyjnych z pracownikami ośrodka powoduje m. in. potrzebę 
rodziców podzielenia się informacjami o  swoim nowym życiu. (…) Często przychodzą, bo 
potrzebują być wysłuchane, ale to dotyczy zarówno trosk jak i radości (…) jakimś drobiazgiem, że 
[dziecko – przyp. OIS] rozróżnia kolory (OA). 

6.10.8 Finansowanie postępowania adopcyjnego

Ustawa o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej wprowadziła całkowicie nowy 
sposób finansowania adopcji. 

Do czasu jej wprowadzenia postepowanie adopcyjne było finansowe ze środków własnych 
powiatu, co rodziło liczne problemy. Wynikały one ze stanowiska części samorządów powia-
towych, uważających, że środki finansowe przeznaczone na adopcję winny być refundowane 
przez powiaty, z których pochodzą kandydaci do przysposobienia. Utrudniało to postępo-
wanie adopcyjne i realizację zasady kierowania się w tym względzie dobrem dziecka 81. 

Obecnie adopcja dzieci stała się zadaniem samorządu województwa (zleconym z  zakresu 
administracji rządowej) w całości finansowanym z budżetu państwa. Środki dotychczas znaj-
dujące się w budżetach samorządów powiatowych przesunięto do budżetu państwa, co wyeli-
minowało kontrowersje związane z finansowaniem procedury adopcyjnej w kraju (publiczne 
i niepubliczne ośrodki adopcyjne mają teraz jedno, wspólne źródło finansowania).

6.10.9 Piecza zastępcza jako alternatywa dla adopcji

Zdaniem respondentów zdarzają się sytuacje zabiegania rodziny zastępczej o  adopcję 
dziecka. Budzi to sporo kontrowersji. 

Wskazuje się, że pobyt w rodzinie zastępczej ma być tylko sytuacją przejściową dla dziecka, 
a wytworzone w nim głębokie więzy to przejaw braku zrozumienia swojej roli i funkcji. Jed-
nocześnie podkreśla się, że dobro dziecko jest najważniejsze i „przerzucanie” go do zupełnie 
innego środowiska zaburza jego poczucie bezpieczeństwa. 

Według jednego z  respondentów możliwość przekształcenia się rodziny zastępczej 
w  rodzinę adopcyjną to luka w  systemie, która ułatwia „zdobycie” dziecka. Wskazuje, że 
zamiast długiego szkolenia i  weryfikacji, wymaganego dla rodzin adopcyjnych, rodziną 

81 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Założenia projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej nad dzieckiem, s. 53, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dziec-
kiem/zalozenia-projektu-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-nad-dzieckiemn 

zastępczą można stać się bardzo szybko. Dodatkowo, w rodzinie zastępczej, mogą pojawić 
się problemy wynikające np. z pomieszania przez rodziców ról i funkcji, gdy są w niej dzieci 
biologiczne, adopcyjne i umieszczone w ramach pieczy (wyróżnianie, obdarzanie „przywile-
jem” jednego dziecka). 

„Skracanie” drogi do adopcji dziecka przez rodzinę zastępczą lub traktowanie rodziny zastęp-
czej jako „szybszej” formy zaadoptowania dziecka jest zjawiskiem zauważonym przez respon-
dentów. Jak mówi jeden z nich (…) Do PCPR-ów zgłaszają się de facto rodziny adopcyjne, które 
sobie poczytały różne rzeczy na forach, i tak dalej, i myślą sobie tak: „Zostanę rodziną zastępczą, 
bo tych zawsze potrzeba”. Umieści się u nich dziecko [i będzie moje – przyp. OIS] (KOA). 

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina zastęp-
cza oraz najbliższa rodzina mają pierwszeństwo w adopcji dziecka. Oznacza to wstrzymanie 
procedur adopcyjnych, po zgłoszeniu przez nich gotowości do przysposobienia dziecka lub 
dzieci.

Planowanie przez rodzinę zastępczą lub najbliższą rodzinę (spokrewnionych lub spowino-
waconych) adopcji dziecka lub zamiar jej przeprowadzenia rodzi często chęć izolacji dziecka 
od rodziny biologicznej. Według respondentów zdarzają się sytuacje utrudniania rodzinom 
biologicznym kontaktów z dzieckiem. Zaprzecza to istocie rodzicielstwa zastępczego jako 
tymczasowej formy wsparcia dziecka i ewentualnego przysposobienia. Jak podaje respon-
dent z sądu rodzinnego, rodziny biologiczne chcą (…) utrzymywać kontakty ze swoim dziec-
kiem, ale to rodzina zastępcza się nie zgadza (…) informuje, że (…) kontakty z  tymi dziećmi 
[można – przyp. OIS] utrzymywać raz w miesiącu (…) na pytanie zadane rodzinie zastępczej, 
(…) że utrudnia te kontakty, no bo to, no bo tamto, (…) ja nie mogę tego rodzica pozbawić wła-
dzy rodzicielskiej (…).

Wyjściem z  takich sytuacji są bardziej świadome pełnienia swoich ról rodziny zastępczej. 
Według jednego z respondentów (…) PCPR-y powinny wiedzieć, gdzie umieścić takie dziecko, 
które z  góry wiadomo, że będzie uregulowane prawnie. To powinno być w  jakiejś zawodowej 
rodzinie zastępczej, która jest przeszkolona i świadoma, że to dziecko trzeba oddać do kandyda-
tów (…) do adopcji. Istotne jest także, by nie umieszczać dziecka (…) u osób, które są na przy-
kład bezdzietne i wygłodniałe macierzyństwa, bo wiadomo, takie rodziny nikomu nie przekażą 
dzieci do adopcji, tylko będą chciały same je adoptować, no albo zostać rodziną na wiele, wiele 
lat. (OA). 

6.10.10 Współpraca międzyinstytucjonalna

Respondenci podkreślają, że choć głównym założeniem ustawy jest dbanie o dobro dziecka, 
często jest ono marginalizowane. Jak mówi jeden z nich (…) Dziecko schodzi na dalszy plan, 
bo my mamy przepis, któremu musimy sprostać (KOA). Dochodzi do sytuacji skupiania się insty-
tucji na swoich zadaniach bez wiedzy i zrozumienia o działaniach innych (asystenci rodzinni 
są dla rodzin biologicznych, rodziny zastępcze dla PCPR-ów, przysposobienie dla ośrodków 
adopcyjnych). Jednym ze sposobów na uniknięcie skupienia się na swojej wąskiej specja-
lizacji są wspólne spotkania i  szkolenia, by „przeorganizować myślenie” o  systemie pieczy 
zastępczej i „nie wywracać wszystkiego do góry nogami”. Zdaniem jednego z respondentów 
(…) PCPR-y przystąpiły do realizowania ustawy (…) tak, jakby ta ustawa weszła jako pierwsza 
w ogóle na świcie, jakby nic wcześniej nie było. Zrobiły remanenty w rodzinach zastępczych (…) 
i sądy do nas dzwonią (KOA).

Ustawa obliguje instytucje zajmujące się dzieckiem i  rodziną do współpracy. Jak podaje 
jeden z respondentów (…) Jest artykuł 166, który mówi o tej współpracy i my go wykorzystu-
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jemy z różnymi podmiotami, które mogą pomóc w kwalifikacji [do adopcji – przyp. OIS], współ-
praca oceniana jest dobrze (OA). 

Zakłócenia między współdziałającymi podmiotami wynikają głównie z oczekiwania na infor-
mację i dane, w tym np. na decyzję sędziego o sytuacji prawnej dziecka, co jest szczególnie 
ważne dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych (najpierw otrzymuje ją publiczny ośro-
dek adopcyjny, prowadzący bank danych, a dopiero dalej inne ośrodki; musi być ona także 
zachowana przy zgłoszeniu dziecka do niepublicznego ośrodka adopcyjnego). 

6.10.11 Regionalny interwencyjny ośrodek preadopcyjny

W  woj. opolskim brak regionalnego interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, którego 
zadaniem jest opieka nad dziećmi porzuconymi lub takimi, których matka wyrzekła się 
w  szpitalu podczas porodu. W  placówce zapewnia się dzieciom całodobową opiekę do 
czasu znalezienia im rodziców adopcyjnych. Zdaniem jednego z respondentów funkcjono-
wanie takich placówek rodzi wiele wątpliwości i wprawdzie (…) rozumiem, że jest to wyjście 
między tym, że nie można umieszczać dzieci w instytucjonalnych formach, a brakiem rodziny, to 
byłoby jakieś wyjście. Ale jeżeli znajdą się tam dzieci z dużymi wadami rozwojowymi to one już 
tam pozostaną (KOA). 

Problemem są też koszty utrzymania ośrodka. Według tej samej respondentki, która praco-
wała w  jednej z  fundacji w Warszawie prowadzącej taki ośrodek, utrzymanie (…) 20 łóżek 
kosztuje ją [fundację – przyp. OIS] co roku milion sześćset tysięcy, to my na ośrodki adopcyjne nie 
mamy takiej kwoty. (…) Nie wiem, które województwo może to łyknąć (KOA). 

Dodatkowo ośrodek preadopcyjny musi zatrudniać wykwalifikowanych specjalistów, którzy 
będą w stanie zaspokoić potrzeby przebywających tam dzieci, „a to przecież robią rodziny 
zastępcze”.

6.11 Uwagi do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(panel ekspertów) 82

Wśród najważniejszych trudności dotyczących realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, w ramach zadań samorządu województwa podkreślono:
a) zmianę terminów w procedurze adopcyjnej – terminy przewidziane w ustawie są odpo-

wiednie jedynie w przypadku przysposobienia niemowląt i małych dzieci. Jednak w przy-
padku dzieci starszych (zwłaszcza pow. 13 lat życia), kiedy z racji oceny własnej sytuacji 
życiowej mają prawo wypowiedzieć się w kwestii własnej adopcji – terminy te są niere-
alne i nie gwarantują właściwego przeprowadzenia tej procedury;

b) w ramach działań edukacyjnych i promujących idee pieczy zastępczej:
• przygotowanie kampanii wojewódzkiej promującej rodzinną pieczę zastępczą;
• rzetelne informowanie społeczeństwa o  zaletach i  trudnościach pieczy zastępczej 

(a nie wyłącznie nagłaśnianie zdarzeń dramatycznych);
• monitorowanie realizacji ustawy oraz propozycji zmian legislacyjnych, koordynowanie 

działań edukacyjnych i promocyjnych;
• organizację szkoleń dla sędziów i kuratorów, a przede wszystkim dla studentów prawa; 

wzmocnienie działań upowszechniających wiedzę na temat pieczy zastępczej, adop-
cji, potrzeb dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej.

82 Panel ekspertów zorganizowany w ROPS w Opolu, w kwietniu 2013 r., zobacz s. 6

7. Wnioski i rekomendacje

Organizacja systemu opieki nad dzieckiem osieroconym ma w Polsce długoletnią historię, 
obejmującą trzy główne przedziały czasowe. 

W  pierwszym, powojenny okresie funkcjonowania tego systemu głównym celem było 
dopasowanie form opieki do potrzeb konkretnego dziecka. Opieką nad dziećmi pozbawio-
nymi naturalnego środowiska rodzinnego zajmował się resort oświaty, a wsparcie udzielali 
wychowawcy i nauczyciele w placówkach opiekuńczo-wychowawczych rożnego typu.

W drugim okresie (od 1999 r., tj. po wprowadzeniu reformy administracyjnej państwa), roz-
począł się systematyczny rozwój rodzinnych form wsparcia – powiatowe centra pomocy 
rodzinie rozpoczęły kampanie promocyjne w  zakresie pozyskiwania coraz większej liczby 
kandydatów na rodziny zastępcze. Podkreślano przy tym negatywne skutki pobytu dzieci 
w domach dziecka i korzyści płynące z umieszczania ich w rodzinach zastępczych.

Ostatni – trzeci okres prac nad tym systemem polega na uznaniu paradygmatu praw dziecka, 
w  powiązaniu z  jak najlepiej pojętym interesem dziecka. Stąd zawarta w  przepisach ustawy 
odpowiedzialność rodziny naturalnej za los dziecka, a w przypadku braku opieki rodziciel-
skiej wszystkich osób i instytucji, zobowiązanych do działań opiekuńczych i wspierających 83.

Obecnie największą rolę w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną przypisuje się środowi-
sku rodziny naturalnej i działaniom profilaktycznym oraz zaradczym, których celem ma być 
poprawa funkcjonowania rodziny i zapobieganie sytuacjom, w których istnieje konieczność 
przekazania dziecka do pieczy zastępczej. Stąd nowe funkcje określone w ustawie o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystenta rodziny, zespołu ds. asysty rodzinnej, 
a w strukturach powiatowych – koordynatora i organizatora pieczy zastępczej.

Równie ważną rolę przypisano w  nowej ustawie poprawie procedur adopcji, uznając, że 
zaraz po rodzinie naturalnej najlepszym środowiskiem dla rozwoju i wychowania dziecka 
jest rodzina adopcyjna, która swym charakterem i strukturą relacji najbardziej zbliżona jest 
do rodziny biologicznej.

Głównym powodem zmian, wprowadzonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, jest specyficzna sytuacja społeczna panująca w Polsce i  innych krajach Europy 
środkowo-wschodniej. Badania podkreślają: 
1. wysoki udział sierot społecznych wśród dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (90%)84;
2. niewystarczającą ofertę w  zakresie usług społecznych wspierających rodziny naturalne 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

Wskazuje się, że przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom można przede wszyst-
kim poprzez rozwój i  doskonalenie środowiskowych form wsparcia rodzin w  ich miejscu 
zamieszkania, szczególnie w zakresie funkcji opiekuńczej i wychowawczej rodziny.

Ocena działania nowej ustawy w pierwszym roku jej działania pozwala na wskazanie nastę-
pujących problemów:
• w zakresie zadań gminy:

1) w 2012 r. zatrudniono w Polsce 2 105 asystentów rodziny (w woj. opolskim 33 osoby 
w 26 gminach). W pierwszym półroczu 2013 r. liczba asystentów rodziny w woj. opol-
skim wzrosła do 44 (opieką objęto 460 rodzin w środowisku ich zamieszkania). Oznacza 

83 M. Kocik, Polityka opieki zastępczej nad dzieckiem w Polsce. Przeciwdziałanie czy wzmacnianie nierówności i dyskry-
minacji?, [w:] Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, red. E Leś, S. Bernini, 
Warszawa 2010, s. 284

84 Tamże, s. 285
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to, że na 1 asystenta przypada obecnie 10 rodzin 85. Z badania wynika jednak, że liczba 
rodzin, które dyrektorzy i kierownicy OPS-ów zakwalifikowali do asysty rodzinnej jest 
dwukrotnie większa. Mniejsza liczba rodzin objętych wsparciem wśród zakwalifikowa-
nych do asysty jest spowodowana brakiem zgody rodziny na tę formę wsparcia. Pomoc 
w formie asysty rodziny jest bowiem możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji wyrażenia 
na nią zgody przez rodzinę. W związku z tym trudno stwierdzić, że potrzeby w zakre-
sie asysty rodzinnej są zaspokojone (należałoby zatrudnić 50 asystentów, a docelowo 
w każdej gminie zatrudniony winien być 1 asystent 86.);

2) nie udało się istotnie powiększyć liczby dziennych placówek wsparcia. W  2012  r. 
w woj. opolskim było ich jedynie 14 (świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczych) – 
w Polsce 1 357. W pierwszym półroczu 2013 r. liczba placówek wsparcia dziennego 
powiększyła się o 4 podmioty;

3) nowa instytucja – rodzina wspierająca, nie upowszechniła się (w 2012 r. w regionie 
była tylko 1 rodzina wspierająca, w Polsce – 44 rodziny).

Eksperci i  uczestnicy badania jednomyślnie podkreślali następujące problemy związane 
z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w gminie, tj.:
• niewystarczający zakres współpracy między instytucjami i podmiotami wykonują-

cymi zadania ustawy. Współpraca – choć systematycznie rozwija się i poprawia, jest ogra-
niczona głównie z powodu braku czasu (zbyt mało pracowników – asystentów, kurato-
rów, sędziów), a  także nadmiernego obciążenia zadaniami administracyjnymi. Dotyczy 
to zwłaszcza asystentów rodziny, którzy wprawdzie nie podejmują decyzji o udzielonej 
pomocy (np. wysokości pomocy pieniężnej), jednak zobligowani są do szczegółowych 
sprawozdań z każdej obecności w rodzinie oraz każdego działania;

• ograniczone środki finansowe na zatrudnienie asystentów rodziny, a także tworzenie 
placówek wsparcia dziennego i zatrudnianie rodzin wspierających 87;

• niewystarczająca liczba szkoleń dla asystentów rodziny, a także brak standardów w zakre-
sie pracy z rodziną problemową;

• trudności związane z interpretacją zapisów ustawy (zbyt wiele przepisów wymaga indy-
widualnej interpretacji, która nie jest wykładnią prawa);

Uczestnicy badania niekorzystnie ocenili także wprowadzony od stycznia 2012  r. obowią-
zek ponoszenia przez gminy częściowego kosztu utrzymania dzieci w  pieczy zastępczej, 
zwłaszcza dzieci umieszczanych w domach dziecka. Choć jak wskazują badania prowadzone 
w kraju obowiązek partycypowania gminy w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 
może okazać się najbardziej skutecznym mechanizmem, wpływającym na zmiany systemu i roz-
budowę sektora pomocy rodzinie biologicznej 88.
• w zakresie zadań powiatu:

1) spadek liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (w woj. opolskim 
o  20%, w  Polsce o  13%), przy minimalnym ograniczeniu podopiecznych domów 
dziecka (liczba dzieci w placówkach woj. opolskiego spadła minimalnie, z 522 do 521 
osób, natomiast w kraju o 23%);

2) spadek liczby dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej będący wynikiem zmiany definicji 
poszczególnych typów rodzin zastępczych (od stycznia 2012 r.) oraz przede wszystkim 

85 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uzyskania 
z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia OUW, 24.09.2013 r.

86 Zatrudnienie odpowiedniej do potrzeb liczby asystentów rodziny będzie obligatoryjne od stycznia 2015 r.
87 Wymienione formy wsparcia rodzin problemowych zostały uwzględnione w projekcie Regionalnego Programu 

Operacyjnego woj. opolskiego na lata 2014-2020

88 M. Kaczmarek, Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Problemy Opie-
kuńczo-Wychowawcze, 2012, nr 2, s. 3-13 

wprowadzenia ustawowego obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzi-
nie zastępczej przez rodziców biologicznych;

3) mniejszy niż oczekiwano wzrost liczby zastępczych rodzin zawodowych (w  woj. 
opolskim jest 30 takich rodzin, co stanowi niecałe 3% podmiotów rodzinnej pieczy 
zastępczej);

4) znikomy zasób rodzinnych domów dziecka (występują tylko w powiecie krapkowic-
kim – 7 rodzin);

5) większość dzieci (2/3), przybywających w pieczy zastępczej ma więcej niż 7 lat, 
a 11% stanowią dzieci powyżej 17 lat życia (uczestniczące w procesie usamodzielnie-
nia). Przy czym starsze dzieci częściej przebywają w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych niż w rodzinach zastępczych;

6) utrzymywanie się od lat niekorzystnej sytuacji dotyczącej czasu przebywania dzieci 
w pieczy zastępczej – łącznie powyżej 2 lata w tym systemie przebywa 67% dzieci, 
w tym powyżej 3 lat 58%. Wprawdzie wyższy wskaźnik (60%) dotyczy rodzinnych form 
opieki, jednak udział dzieci najdłużej przebywających w domach dziecka jest również 
wysoki – w 2012 r. wynosił 53% (w kraju dłużej niż 2 lata w pieczy zastępczej przebywa 
łącznie 72% dzieci i młodzieży);

7) najczęściej występującym powodem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 
jest uzależnienie rodzin od alkoholu (prawie 40%) oraz bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych (26%). Oznacza to, że większość dzieci przebywających 
w pieczy zastępcze ma nieuregulowaną sytuację prawną (prawa rodziców biologicz-
nych są ograniczone lub zawieszone), co daje szansę rodzinie naturalnej na powrót 
dziecka do domu, jednak w przypadku (stanowiących większość) braku pozytywnych 
„rokowań” (rodzice nie są w  stanie odtworzyć utraconych umiejętność opiekuńczo-
-wychowawczych) dziecko na długo – często do uzyskania pełnoletności, pozostaje 
w pieczy zastępczej;

8) nowym rozwiązaniem, którego celem ma być ograniczenie liczby miejsc w domach 
dziecka, jest przepis przejściowy, ustalający docelową do 2021 r. liczbę miejsc w tych 
placówkach nie przekraczającą 14, a także wiek dzieci, które będzie można umieścić 
w  domu dziecka po ukończeniu 10 lat. Dzieci młodsze będą kierowane do rodzin-
nych form wsparcia. Jednak – jak podkreślają eksperci, powiaty już dziś mają trudności 
w dostosowaniu domów dziecka do ograniczonej do 30 liczby miejsc. Ponadto, zbyt 
ambitnie założono, że większość dzieci znajdzie opiekę w rodzinnych formach wspar-
cia i nie uwzględniono barier związanych z kierowaniem do rodzinnej pieczy zastęp-
czej dzieci chorych i niepełnosprawnych;

9) ważnym argumentem przemawiającym za systematycznym ograniczaniem miejsc 
w domach dziecka jest średni koszt utrzymania tych placówek wynoszący w woj. 
opolskim 3.791 zł, wobec średniej wartości wsparcia kierowanego do rodziny zastęp-
czej (960 zł średnio w miesiącu), tj. 4-krotniej mniej;

10) ponadto – eksperci i uczestnicy badania podkreślili, że:
- należy wprowadzić „derejonizację” rodzinnej pieczy zastępczej (przemieszczanie się 

rodzin zastępczych między powiatami nie powinno skutkować „utratą” przeszkolo-
nych i przygotowanych rodzin przez starostę, który sfinansował te przedsięwzięcia);

- podobnie jak w przypadku gmin – powiaty również nie dysponują odpowiednią 
do potrzeb wielkością środków finansowych na zatrudnienie koordynatorów pieczy 
zastępczej, których liczba jest obecnie z tego powodu ograniczona;

- brak jest w  ustawie narzędzi wymuszających oszczędności w  rodzinach zastęp-
czych;

- brak jest mechanizmów i  odpowiednich zachęt umożliwiających powstawanie 
większej liczby zawodowych rodzin zastępczych;
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11) pozytywnie oceniono działania samorządu powiatowego w zakresie funkcjonowa-
nia placówek opiekuńczo-wychowawczych (wspólne dla kilku domów dziecka działy 
administracyjno-księgowe, ograniczanie liczby pracowników zatrudnionych w ramach 
„Karty Nauczyciela” itp.), jednak nadal koszt utrzymania domów dziecka jest bardzo 
wysoki, stanowiąc poważne obciążenie budżetu powiatów;

• w zakresie zadań samorządu województwa (przysposobienia dziecka):
1) przeniesienie zadań ośrodków adopcyjnych ze szczebla powiatowego do samorządu 

wojewódzkiego (ośrodki adopcyjne realizują obecnie zadania w zakresie przysposo-
bienia jako zadanie zlecone samorządu województwa z zakresu administracji rządo-
wej). Ocena pierwszego roku funkcjonowania ośrodków adopcyjnych w samorządzie 
województwa wskazuje, że zwiększył się obszar poszukiwań kandydatów na rodziców 
adopcyjnych oraz dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Jednak nie wpłynęło to na 
zwiększenie liczby adoptowanych dzieci, ponieważ dynamika w tym zakresie zależy od 
wielu innych czynników, w tym prawomocnych orzeczeń sądu rodzinnego (najpierw 
decyduje o ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich, a potem o ustanowie-
niu rodziny adopcyjnej);

2) nowe przepisy usprawniły przebieg postępowania adopcyjnego, ponieważ;
- zwiększyły zakres współpracy międzyinstytucjonalnej – zapis art.164 precyzyjnie 

określił czas i sposób przekazywania informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 
prawną, W związku z tym w latach 2011-2012 liczba dzieci zgłoszonych do Woje-
wódzkiego Banku Danych w Opolu wzrosła prawie 3-krotnie, choć, jak podkreślali 
respondenci – duża liczby tych dzieci nie zostanie adoptowana z uwagi na wiek 
(najczęściej pow. 7 lat) lub inne przeszkody (zły stan zdrowia, niepełnosprawność);

- wprowadziły zapisy zobowiązujące pracowników poszczególnych instytucji i pod-
miotów do uczestniczenia w spotkaniach zespołów do spraw oceny sytuacji dziecka 
(zespoły ds. oceny sytuacji dziecka w  gminie, powiecie, domu dziecka i  ośrodku 
adopcyjnym),

- poszerzyły zakres współdziałania między regionami kraju (obowiązek przekazywa-
nia informacji o dzieciach do innych wojewódzkich banków danych i banku central-
nego);

3) mimo wprowadzonych zmian nadal największe problemy w  zakresie przysposobie-
nia wynikają z uwarunkowań zewnętrznych i niezależnych od pracy instytucji i pod-
miotów zainteresowanych losem osieroconego dziecka, tj. cech dzieci zgłaszanych do 
adopcji niezgodnych z oczekiwaniami kandydatów do przysposobienia, w tym:
- wieku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną – najczęściej pow.7 lat,
- posiadania rodzeństwa (często w różnym wieku),
- stanu zdrowia i sprawności dziecka,
- rodziny pochodzenia dziecka i związanych z tym obawy kandydatów dotyczących 

przyszłego rozwoju dziecka, możliwych konfliktów z rodzicami biologicznymi itp.
4) podkreślane przez ekspertów, przed wejściem w życie nowej ustawy, braki w zakresie 

sieci profesjonalnych instytucji eksperckich dla sądów rodzinnych. Wskazywano rów-
nież, że sędziowie rodzinni nie pełnią założonych ról przypisanych im w momencie 
tworzenie struktury sądów rodzinnych, tj. roli kontrolera, koordynatora, mediatora i part-
nera. Orzekanie w sprawach o przysposobienie wymaga dodatkowych szkoleń i przy-
gotowania eksperckiego w takich dziedzinach jak: psychologia, pedagogika, socjolo-
gia. Poważną barierą w korzystaniu z tych szkoleń jest brak czasu i przeciążenie sądów 
rodzinnych innymi sprawami 89. Wydaje się, że argumenty te są nadal aktualne, choć 

89 M. Kocik, Polityka opieki zastępczej nad dzieckiem w  Polsce. Przeciwdziałanie czy wzmacnianie nierówności 
i dyskryminacji?, [w:] Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, red. E Leś, S. 
Bernini, Warszawa 2010, s. 292, za: M. Arczewska, Społeczne role sędziów rodzinnych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2009

uczestnicy badania podkreślali poprawę sytuacji w  zakresie współpracy wszystkich 
instytucji z sądami rodzinnymi;

5) pozytywnie oceniono zwiększenie kompetencji ośrodków adopcyjnych w  zakresie 
przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych. Zdaniem części badanych 
wprowadzony obowiązek szkolenia kandydatów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej), wpływa korzystanie na ich przygotowanie i świadomość 
w zakresie przyszłych obowiązków i ewentualnych zagrożeń. Natomiast inni respon-
denci postulowali zliberalizowanie tych przepisów ze względu na długi czas trwania 
szkolenia i konieczność podawania przez kandydatów wielu informacji o sobie;

6) poważną barierą w realizacji zadań związanych z prowadzeniem procedury adopcyj-
nej jest wielkość środków finansowych, które budżet państwa przewidział na ten cel. 
Uczestnicy panelu ekspertów zgodnie podkreślali, że środki te są niewystarczające 
i ograniczają liczbę prowadzonych procedur i innych zadań wynikających z ustawy. 

Rekomendacje

W zakresie zadań gminy:
1) tworzenie odpowiednich warunków (zachęt, inspiracji, wsparcia finansowego i organi-

zacyjnego) do rozwoju instytucji wspierania rodziny, tj. zatrudnienia odpowiedniej do 
potrzeb liczby asystentów rodziny, rodzin wspierających, tworzenia placówek wsparcia 
dziennego (świetlic socjoterapeutycznych, świetlic opiekuńczych w formie pracy podwór-
kowej). Przy czym szczególne znaczenie w tym zadaniu odgrywa praca asystenta rodziny, 
która jest podstawą działania całego systemu, a jego skuteczność zależy od odpowiednio 
wczesnej diagnozy sytuacji rodzinnej i niezwłocznie wdrożonych działań profilaktycznych 
i interwencyjnych;

2) rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych pracowników zajmujących się rodziną 
oraz dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych;

3) podniesienie rangi zawodu pracowników socjalnego i asystenta rodziny (w tym przyzna-
nie asystentom rodziny tych samych przywilejów, jakie posiadają pracownicy socjalni). 
Niski prestiż tych zawodów źle wpływa na jakość prowadzonych działań;

4) wsparcie finansowe gmin (np. w  oparciu o  środki funduszy europejskich lub środki 
budżetu państwa) w zakresie zatrudnienia pracowników i tworzenia placówek wsparcia 
dziennego 90.

W zakresie zadań powiatu:
1) tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju systemu pieczy zastępczej poprzez 

zatrudnienie odpowiedniej do potrzeb liczby koordynatorów pieczy zastępczej, a także 
placówek wsparcia dziennego (ponadgminnych i rodzin pomocowych);

2) zachęcanie samorządu powiatowego do prowadzenia kampanii społecznych w zakresie 
rodzicielstwa zastępczego (pomoc w tworzeniu zawodowych rodzin zastępczych);

3) dostosowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej do obowiązujących i  przyszłych stan-
dardów (liczba miejsc i wiek dzieci kierowanych do domów dziecka), a  także poprawa 
funkcjonowania tych placówek (doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników);

4) wsparcie w zakresie realizacji programów szkoleniowych dla rodzin zastępczych;
5) wprowadzenie do ustawy odpowiednich mechanizmów umożliwiających kontrolę 

wydatków ponoszonych przez rodziny zastępcze oraz wpływanie na oszczędności 
w zakresie tych wydatków.

90 Propozycje finansowania tych form wsparcia zostały uwzględnione w propozycjach do Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa opolskiego na lat 2014-2020
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3) upowszechnianie wiedzy o problemach współczesnej rodziny, w tym rodzin przeżywają-
cych trudności w opiece i wychowaniu dzieci;

4) upowszechnianie wiedzy na temat działań prowadzonych przez instytucje i  podmioty 
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Załącznik 1

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ośrodek Adopcyjny
ul. Ostrowskiego 7 (V piętro)
53-238 Wrocław
tel. (71) 782 38 80
mail: dops.adopcje@dops.wroc.pl 

Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
ul. Katedralna 4/25
50-328 Wrocław
tel.: (71) 327 11 03
fax: (71) 322 91 82
mail: apa@archidiecezja.wroc.pl 

Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dziecku i Rodzinie
Ośrodek Adopcyjny „Nadzieja”
ul. Jana III Sobieskiego 80
58-500 Jelenia Góra
tel./fax: (75) 752 53 97
mail: oaonadzieja.jg@gmail.com

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny 
w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 40A
87-100 Toruń
tel. (56) 652 29 32
fax: (56) 621 06 72
mail: oaotorun@op.pl 

Oddział we Włocławku
ul. Sielska 3
87-800 Włocławek
tel. (54) 236 59 89
mail: oao.wloclawek@op.pl 

Oddział w Bydgoszczy
ul. Karpacka 31
85-164 Bydgoszcz
tel./fax: (52) 322 96 28, (52) 582 14 12
mail: adopcjabydg@o2.pl 

Oddział w Jaksicach
ul. Sportowa 4
88-181 Jaksice
tel./fax: (52) 351 16 24, 351 16 00
mail: adopcja@oaojaksice.pl 

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
Diecezji Toruńskiej
ul. Panny Marii 2
87-100 Toruń
tel. (56) 652 26 26, 603 947 542
mail: adopcje@doao-torun.pl 

Ośrodek Adopcyjny im. Bł. Jana Pawła II
Caritas Diecezji Bydgoskiej 
ul. Cienista 2
85-819 Bydgoszcz
tel. (52) 375 36 05

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie
Ośrodek Adopcyjny w Lublinie
ul. Zana 38
20-601 Lublin
tel. (81) 528 76 16, 17
fax: (81) 528 76 18
mail: adopcja.lublin@gmail.com 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie
Ośrodek Adopcyjny Filia Biała Podlaska
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
tel./fax: (83) 343 64 54
mail: adopcja.bp@gmail.com 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie
Ośrodek Adopcyjny Filia Chełm
ul. Jedności 43
22-100 Chełm
tel./fax: (82) 565 54 23
mail: adopcjachelm@gmail.com 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie
Ośrodek Adopcyjny Filia Zamość
ul. Promienna 4
22-400 Zamość
tel./fax: (84) 627 93 87
mail: adopcja.zamosc@gmail.com

Załącznik 1. Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce 

(stan na 30 czerwca 2013 r.)
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze
Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 36
65-042 Zielona Góra
tel. (68) 323 18 89

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze
Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.
ul. Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax: (95) 739 03 14

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny  
w Gorzowie Wlkp.
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Czereśniowa 15
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 722 91 92

Ośrodek Adopcyjny „Żar” w Żarach
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary
tel. (68) 452 72 85

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi
ul. Północna 27/29
91-420 Łódź
tel./fax: (42) 630 25 50
mail: roa@lodzkie.pl 

Filia ROA w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 2
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax: (44) 733 90 08
mail: oaopiotrkow@onet.poczta.pl 

Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
ul. Broniewskiego 1a
93-162 Łódź
tel. (42) 682 18 88
tel./fax: (42) 682 18 92
mail: aoa@csr.org.pl 

Ośrodek Adopcyjny Łódzkiego Oddziału 
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź
tel. (42) 674 54 43
fax: 674 89 31
mail: oao-lodz@wp.pl

Oddział w Radomiu
ul. Mokra 2, 26-610 Radom
tel. (48) 331 11 50
mail: woa.radom@mcps.com.pl 

Oddział w Siedlcach
ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33, 08-110 Siedlce
tel. (25) 644 06 30
mail: woa.siedlce@mcps.com.pl 

Oddział w Płocku
ul. Bielska 1, 09-400 Płock
tel. (24) 366 66 71
mail: woa.plock@mcps.com.pl 

Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
tel. (22) 425 46 77, 425 46 88
mail: adopcja@tpdzg.org.pl 

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Warszawie
ul. Szpitalna 5 lok. 6, 
00-031 Warszawa
tel. (22) 826 22 15, 827 50 23
mail: tpd-osrodek@tpd-maz.org.pl 

Katolicki Ośrodek Adopcyjny
ul. Grochowska 194/196
04-357 Warszawa
tel. (22) 618 92 45
mail: katolickiosrodek@interia.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny
przy Caritas Diecezji Radomskiej
ul. Kościelna 5, 26-604 Radom
tel. (48) 385 15 34

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Opolu
Ośrodek Adopcyjny
ul. Rejtana 5 (2 piętro)
45-331 Opole
tel. (77) 456 55 86
mail: oa@rops-opole.pl 

Sekcja Zamiejscowa Ośrodka 
Adopcyjnego ROPS w Opolu  
z siedzibą w Nysie
ul. Piłsudskiego 47
48-303 Nysa
tel. (77) 407 80 54
mail: oa-nysa@rops-opole.pl

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Małopolski Ośrodek Adopcyjny  
w Nowym Sączu
ul. Podhalańska 18
33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 443 83 53, 262 16 67
mail: moanowysacz@rops.krakow.pl 

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych 
i Zastępczych „Pro Familia”
Os. Zielone 1, 31-968 Kraków
tel./fax: (12) 642 12 16
mail: osrodek@profamilia.pl 

Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski 
Południowej
Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy 
Dzieciom”
ul. Rajska 10, 31-124 Kraków
tel. (12) 631 03 00
fax: (12) 631 03 02
mail: rajska10@dpd.pl 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski Krakowski
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
tel./fax: (12) 632 11 71
mail: adopcja@oatpd.pl 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski Krakowski w Tarnowie
ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów
tel. (14) 622 02 67
mail: adopcja.tarnow@oatpd.pl

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny 
w Warszawie
ul. Nowogrodzka 75
02-018 Warszawa
tel. (22) 621 10 75, 622 03 70
mail: woa.warszawa@mcps.com.pl 

Oddział w Ciechanowie
ul. Orylska 9
06-400 Ciechanów
tel. (23) 673 56 09
mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl 

Oddział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 717 03 04
mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy
Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia 
w Opolu 
Pl. Katedralny 4
45-005 Opole
tel./fax: (77) 441 99 05, 441 15 00
mail: adopcje@dfoz.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie
Ośrodek Adopcyjny
ul. Hetmańska 120
35-078 Rzeszów
tel. (17) 747 06 06
mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Białymstoku
Ośrodek Adopcyjny

Siedziba w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. (85) 742 68 38
mail: adopcja.bialystok@rops-bialystok.pl 

Siedziba w Łomży
ul. Aleja Legionów 27
18-400 Łomża
tel.: (86) 215 00 64, 216 43 94
mail: adopcja.lomza@rops-bialystok.pl

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
Al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
tel.: (58) 341 46 07, 341 46 94
fax: (58) 341 44 53
mail: sekretariat@poa-gdansk.pl 

Ośrodek Adopcyjny prowadzony przez 
Fundację „Dla Rodziny”
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2
80-283 Gdańsk
tel. (58) 511 03 75
fax: (58) 342 78 69
mail: fundacjadlarodziny@gmail.com
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WYKAZ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH W POLSCE

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice 
tel. (32) 730 68 97
mail: rops@rops-katowice.pl 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia 
w Sosnowcu
ul. Krzywa 2
41-200 Sosnowiec
tel./fax: (32) 266 84 19, 266 46 66, (32) 263 02 18 
WBD
mail: osrodek@adopcja.sosnowiec.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny  
– Filia w Bielsku-Białej
ul. Potok 6
43-382 Bielsko-Biała
tel. (33) 815 09 84

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny  
– Filia w Częstochowie
ul. Sobieskiego 17B
42-200 Częstochowa
tel. (34) 361 49 11

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny  
– Filia w Rybniku
ul. Floriańska 28
44-217 Rybnik
tel. (32) 424 04 35

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny  
– Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (32) 454 50 83

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu
ul. Skautów 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 269 51 70

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego 
w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 3
42-200 Częstochowa
tel. (34) 368 03 39

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 
w Poznaniu
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. (61) 856 73 45
mail: woapoznan@rops.poznan.pl 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 
w Poznaniu
Filia w Lesznie
ul. Jana Pawła II 12
64-100 Leszno
tel. (65) 526 30 08
mail: woaleszno@rops.poznan.pl 

Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny 
w Poznaniu 
Filia w Pile
ul. Drygasa 29
64-920 Piła
tel.: (67) 215 30 41, 213 54 34
mail: woapila@rops.poznan.pl 

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD 
w Kaliszu
ul. Skalmierzycka 10
62-800 Kalisz
tel./fax: (62) 757 45 99
mail: tpd25@wp.pl

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny TPD 
w Koninie
ul. Noskowskiego 1a
62-510 Konin
tel. (63) 242 34 71
mail: oaokonin@wp.pl 

Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny  
„Pro Familia”
Towarzystwo Przywracania Rodziny
ul. Kosińskiego 27
61-522 Poznań
tel. (61) 628 21 85
mail: profamilia@tprngo.pl

Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej
Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci 
„Szansa”
Plac Jana 13
41-936 Bytom
tel. (32) 28 67 215

Ośrodek Adopcyjny Archidiecezji 
Katowickiej
ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice
tel. (32) 608 15 96

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego 
w Katowicach
ul. Pocztowa 16
40-002 Katowice
tel. (32) 253 71 91

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny 
w Kielcach Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Targowa 21
25-520 Kielce
tel.: (41) 362 61 89, 362 59 25
mail: soa@sejmik.kielce.pl

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny
ul. Żołnierska 11c
10-558 Olsztyn
tel. (89) 534 95 94
mai: oao.olsztyn@op.pl 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Adopcyjny w Olsztynie
Filia w Ełku
ul. Piłsudskiego 10
19-300 Ełk
tel. (87) 621 38 25
mail: oao-elk@o2.pl 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Adopcyjny w Olsztynie
Filia w Elblągu
ul. Winna 9
82-300 Elbląg
tel. (55) 236 29 49
mail: oao-elblag@o2.pl

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie
ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel. (91) 425 36 60
fax (91) 425 36 67
mail: poaszczecin@wzp.pl 

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie
ul. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin
tel. (94) 343 25 62
mail: poa@ta.pl 

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Mam Dom”
Al. Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin
tel./fax: (91) 422 14 44
mail: k.joasiak@wp.pl 

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia  
Rodzin Katolickich 
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
ul. Mickiewicza 3
70-383 Szczecin
tel.: (91) 442 50 85, 796 125 085
fax (91) 886 54 80
mail: adopcje@adopcje.pl
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ANKIETA DLA DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW OPS DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPARCIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

 Załącznik 2. Ankieta dla dyrektorów i kierowników OPS 
dotycząca realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny 
i systemu pieczy zastępczej

W  związku z  realizacją przez Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w  Opolu badania nt. 
realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, uprzej-
mie proszę Państwa o udzielenie podstawowych informacji dot. działania tej ustawy w gminie.

 Proszę o zapoznanie się z pytaniami ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi. Jednocześnie pra-
gnę zapewnić, że podane przez Państwa dane i informacje oraz wyrażone opinie będą wykorzy-
stane tylko i wyłącznie do opracowania ogólnych wniosków i rekomendacji.

Dla potrzeb ankiety określenie „rodziny problemowe” oznacza rodziny wychowujące mało-
letnie dzieci, przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze i  wymagające asysty 
rodzinnej.

Odpowiedzi proszę wpisać lub zaznaczyć odpowiednie pole krzyżykiem.

1. Proszę o podanie poniższych danych

Lp. Wyszczególnienie 2012 r. 2013 r.  
(przewidywania do końca roku)

1. Liczba rodzin w gminie, które wymagają 
asysty rodzinnej

2. Liczba zatrudnionych asystentów rodziny

3. Liczba rodzin będących pod opieką 
asystentów

3a w tym liczba dzieci w tych rodzinach

4. Liczba placówek wsparcia dziennego 
(klubów, świetlic, ognisk wychowawczych)

5. w tym w formie pracy podwórkowej

6. Liczba rodzin wspierających

2. Czy samorząd gminny opracował lokalny program wspierania rodziny?

 tak, 

 nie,

 program jest w trakcie opracowania.

3. Czy w gminie utworzony został zespół ds. asysty rodzinnej?

 tak,

 nie.

4. Proszę określić, jak ocenia Pan/Pani nową ustawę o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, pod względem słuszności i  możliwości realizacji wybranych roz-
wiązań (skala ocen od 1 – ocena najniższa, do 5 – ocena najwyższa)

Lp. Wybrane rozwiązania Słuszność rozwią-
zań (ocena 1-5)

Możliwość reali-
zacji (ocena 1-5)

1. wzmocnienie działań profilaktycznych – dbałość o pozo-
stawienie dziecka jak najdłużej w rodzinie biologicznej 

2. kompleksowa praca z rodziną jako podstawowe narzę-
dzie systemu

3. zwiększenie liczby dziennych placówek wsparcia

4. powstanie rodzin wspierających

5. zatrudnienie asystentów rodziny

6. zwiększenie zakresu poradnictwa specjalistycznego

7.

zwiększenie profesjonalizacji pomocy (dodatkowe szko-
lenia dla asystentów rodziny, pracowników ośrodków 
interwencji kryzysowej, placówek specjalistycznego 
poradnictwa

8. „przeniesienie” połowy kosztów utrzymania dzieci w pie-
czy zastępczej na gminę

9. wprowadzenie obowiązku odpłatności za pobyt dzieci 
w pieczy zastępczej przez rodziców biologicznych

10.
obowiązek regularnie prowadzonej (nie rzadziej niż 
raz na pół roku) okresowej oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej 

11.
rozwój instytucji zawodowych rodzin zastępczych, w tym 
szczególnie rodzinnych placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych

12.
współpraca asystenta rodziny z koordynatorem, organiza-
torem pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym i innymi 
instytucjami (policja, sąd)

13. finansowanie zatrudnienie asystenta rodziny (docelowo 
ze środków własnych gminy)
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5. Czy w realizacji działań na rzecz rodzin problemowych uczestniczą:

a)  wolontariusze    tak   nie 

b)  organizacje pozarządowe  tak  nie

6. Proszę określić stopień skuteczności działań prowadzonych w gminie w zakresie 
wspierania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (1 oznacza 
najniższy, a 5 – najwyższy stopień skuteczności)

Lp. Rodzaj działania Stopień skuteczności 
(od 1 do 5)

1. praca socjalna (prowadzona przez rejonowych pracowników socjalnych)

2. kontrakt socjalny

3. działania prowadzone przez asystentów rodziny

4. realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5. realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi

6. aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin (np. poprzez realizację projektów 
w ramach PO KL)

7. działalność placówek wsparcia dziennego (klubów, świetlic, ognisk 
wychowawczych)

8. praca zespołów interdyscyplinarnych

9. realizacja programów resortowych

7. Czy uważa Pan/Pani, że gminny program wspierania rodziny winien być:

a) realizowany wyłącznie przez instytucje samorządu gminnego,
b) zlecony do realizacji organizacji pozarządowej,
c) realizowany wspólne przez instytucje samorządowe z organizacjami pozarządowymi.

8. Proszę określić najważniejsze trudności związane z realizacją ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 ………………..        …………………

             OPS      data




