
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej 
w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Kielcach

w dniu 16.11.2007 r.

  Kontrolę przeprowadzili pracownicy wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień Nr 150 i 151 z dnia 04.03.2008 r.  
w następującym składzie:

1. Anna Konieczna – Inspektor,
2. Magdalena Dąbrowska– Inspektor.

Nazwa i adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy   
                                                    ul. Mickiewicza 10
                                                       25-352 Kielce
                                                   tel. (041) 344-28-13

Dyrektorem Ośrodka jest Pani Beata Rogowska.
Ośrodek posiada Regon: 292402344. Nip: 657-24-09-153
Ośrodek wpisany do Rejestru Wojewody – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i Ośrodki 
Adopcyjno-Opiekuńcze pod nr 24/2001 (PS.II.9014/10).

Podmiotem  prowadzącym  Ośrodek  Adopcyjno-Opiekuńczy  jest  Prezydent  Miasta 
Kielce,  który  z  pomocą  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  sprawuje  nadzór  nad 
działalnością  rodzinnej  opieki  zastępczej,  ośrodków  adopcyjno-opiekuńczych,  jednostek 
specjalistycznego poradnictwa, w tym  poradnictwa  rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, 
domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych (art. 112, ust. 8 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Kontrolę rozpoczęto i zakończono 16.11.2007 r.
Kontrolą objęto okres od 5 grudnia 2006 r. do 16.11.2007 r.

Przedmiot kontroli:
- Art. 22 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 
593),
- Rozporządzenie MPiPS z 30 września 2005 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1701),
- Rozporządzenie MPiPS  z 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1457),
- Rozporządzenie MPiPS  z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad 
nadzoru  nad  przestrzeganiem standardu  opieki  i  wychowania  w  placówkach  opiekuńczo-
wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. 
z  2005 r. Nr 214, po. 1812),
-  Rozporządzenie  MPiPS   z  dnia  19  października  2007  r.  zmieniające  rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania 
w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  nadzoru  nad  działalnością  ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z  2007 r. Nr 201, po. 1458 i 1459),
- Rozporządzenie MPiPS  z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz.543).



Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
1.Ocena sposobu gromadzenia informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione lub 
umieszczone w rodzinie zastępczej.

2.  Ocena  sposobu  przeprowadzania  badań  pedagogicznych   i  psychologicznych   oraz 
rodzinnych  wywiadów  środowiskowych  osób  zgłaszających  gotowość  przysposobienia 
dziecka,  kandydatów  do  pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej  albo  kandydatów  do 
prowadzenia placówki rodzinnej.

3.  Ocena  jakości  i  ilości  wydawanych  zaświadczeń   kwalifikacyjnych  stwierdzających 
ukończenie  szkolenia  dla  rodzin  zastępczych  oraz  opinii  kandydatom  do  prowadzenia 
placówki rodzinnej.

4.  Ocena  sposobu  oraz  zakresu  udzielanej  przez  ośrodek  pomocy  psychologicznej, 
poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach 
rodzinnych, a także dla rodziców adopcyjnych, zastępczych i osób prowadzących placówki 
rodzinne.

5. Ocena  współpracy ośrodka z sądem opiekuńczym.

6. Ocena działalności edukacyjnej i upowszechniającej tworzenie rodzinnych form opieki.

7.  Ocena  współpracy  ośrodka  z  dyrektorem  placówki  rodzinnej  zwłaszcza  w  zakresie 
wspierania go w sporządzaniu indywidualnego planu pracy oraz w dokonywaniu okresowej 
oceny  sytuacji  dziecka,  a  także  podczas  oceny  zasadności  dalszego  pobytu  dziecka  
w placówce rodzinnej.

8.  Ocena  sposobu  aktualizowania  danych  przekazywanych  do  banku  danych  o  dzieciach 
oczekujących na przysposobienie oraz o kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej, adopcyjnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w działalności 
Ośrodka  Adopcyjno-Opiekuńczego  oraz  w  sposobie  prowadzonej  przez  ośrodek 
dokumentacji.

Dyrektor  kontrolowanej  jednostki  może  odmówić  podpisania  protokołu  z  kontroli, 
składając  w  terminie  7  dni  od  jego  otrzymania,  wyjaśnienia  przyczyny  tej  odmowy,  
do Dyrektora Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach.

Protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  po  jednym 
przekazano Dyrektorowi Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Kielcach oraz Dyrektorowi 
Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Kielcach. 

Protokół    podpisali:                                                          Ze strony jednostki kontrolowanej:
Ze strony jednostki kontrolującej:                                P. Beata Rogowska – Dyrektor Ośrodka
                                                                                    Adopcyjno - Opiekuńczego w Kielcach.

1. Magdalena Dąbrowska,
2. Anna Konieczna                                 


