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Przysposabiaj cymi s najcz

ciej bezdzietne ma

liw
o

Uwagi wst pne

stwa zainteresowane pe nym

czeniem przysposabianego dziecka do rodziny i przekazaniem mu jej duchowej i
materialnej spu cizny. Sprzyja to - z ró nych przyczyn - d

eniu do utajnienia

ied

przysposobienia - w stosunkach zarówno z dzieckiem jak i innymi podmiotami - w

celu zatarcia jakichkolwiek ladów mog cych wskazywa , i dziecko nie pochodzi od
przysposabiaj cych.

- praktycznie wy cznie - dzieci

raw

Osoby zamieszka e w Polsce przysposabiaj

narodowo ci polskiej, przebywaj ce w kraju. Przysposobienia mi dzynarodowe,
dokonywane w Polsce przez Polaków mieszkaj cych w ojczy nie, nale
rzadko ci. Je eli wyst puj , s

osobist

stron.

miejsca przysposobienia mi dzyrasowe. Przysposabianie

Sp

Praktycznie nie maj

ci le zwi zane z sytuacj

do

ma ych dzieci, nie ró ni cych si rasowo od przysposabiaj cych, u atwia w Polsce
zachowanie tajemnicy przysposobienia. Nie gwarantuje jednak tej tajemnicy, a w
konsekwencji eliminacji negatywnych prze

przysposabiaj cych obawiaj cych si ,

wyst pi

aru

dziecko mo e pozna od osób trzecich prawd o swoim pochodzeniu. Mog wi c
komplikacje we wzajemnych stosunkach stron przysposobienia, gdy

tajemnica zostaje ujawniona w nieodpowiednim czasie i w nieodpowiedniej formie.
przysposobienia

mo e

ym
i

Tajemnica

by

rozwa ana

w

aspekcie

moralnym,

psychologiczno-pedagogicznym, socjologicznym i prawnym.
Z

literatury

pedagogicznej

wynika

prze wiadczenie

o

wy szo ci

jawno ci

ut
W

przysposobienia wobec dziecka nad zachowaniem tajemnicy jego pochodzenia.
Zachowanie w tajemnicy przysposobienia jest w praktyce bardzo trudne. Z analizy
nieudanych adopcji przeprowadzonej przez R. Paw owsk

1

wynik o,

e bardzo

powa nym problemem by o ujawnienie przysposobienia, które a w 75% zbadanych
przypadków zosta o dokonane przez inne osoby ni rodzice adopcyjni (dzieci zosta y
poinformowane przez s siadów, rówie ników lub nauczycieli). Wi

Ins
tyt

przygotowywanie kandydatów na rodziców adopcyjnych do w

1

e si

z tym

ciwego ujawnienia

R. Paw owska: O rodki Adopcyjno-Opieku cze a kompensacja sieroctwa dzieci cego, Gda sk 1993,
s. 115.

1

ci

faktu przysposobienia i informowanie o trudno ciach wynikaj cych z zaniechania
e zosta o przysposobione. Dlatego w programach

liw
o

poinformowania dziecka,

przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych do przysposobienia, problem
jawno ci przysposobienia wobec dziecka jest z regu y ujmowany jako jeden z
najwa niejszych2.

ied

Pedagogiczny aspekt sprawy mo e rzutowa na ocen zgodno ci przysposobienia z
dobrem osoby przysposobionej gdy - na tle wszystkich okoliczno ci - uwzgl dni si
stanowisko osoby przysposabiaj cej odno nie zachowania przysposobienia w

Tajemnic

przysposobienia mo na rozwa

mi dzy stronami przysposobienia. W gr

raw

tajemnicy.

z uwagi na stosunki „wewn trzne”

mo e tu wchodzi

przysposobienia przed osob przysposobion , b

ograniczenie wobec niej zakresu

e osoba ta wie, i

Sp

informacji o jej pochodzeniu mimo,

utajnienie faktu

zosta a przysposobiona.

Nale y tu tak e ustalenie, czy osoba, która dokona a przysposobienia, jest
dysponentem tajemnicy je li za tak, to czy jedynym.

z uwagi na stosunki „zewn trzne”

aru

Tajemnic przysposobienia mo na te rozwa

(wobec osób trzecich), niezale nie od relacji mi dzy stronami przysposobienia.
W obu uj ciach, tajemnic

przysposobienia realizuj

zarówno rozwi zania prawa

ym
i

materialnego - odno nie skutków przysposobienia w zakresie stanu cywilnego,
stosunków mi dzy osob przysposobion i jej rodzin „naturaln ” - jak i rozwi zania
o

charakterze

„technicznym”,

dotycz ce

np.

po rednictwa

adopcyjnego,

post powania w sprawie o przysposobienie, tre ci akt stanu cywilnego i ich

ut
W

dost pno ci.

Rozwój instytucji przysposobienia w Polsce, pocz wszy od rozwi za

ustawy z

13.7.1939 r. o u atwieniu przysposobienia ma oletnich, a nast pnie od unifikacji
prawa rodzinnego i prawa o aktach stanu cywilnego po drugiej wojnie

wiatowej,

Ins
tyt

charakteryzuje zwi kszanie tajemnicy przysposobienia, która jest traktowana co

2

Np. w ramach autorskiego programu warsztatów dla przysz ych rodziców adopcyjnych,
realizowanego od 1997 r. w O rodku Adopcyjno-Opieku czym w Sosnowcu, prezentowane
kandydatom trudno ci wychowawcze z jakimi spotykaj si rodziny adopcyjne w 99% wynika y z
zaniechania jawno ci adopcji wobec dziecka we wczesnym dzieci stwie.

2

przysposobienia, s

ci

najmniej jako jedno z posi kowych za

cych realizacji jego

liw
o

zasadniczych3.

za

Zakres realizacji tajemnicy przysposobienia zale y od rodzaju przysposobienia najwi kszy jest przy przysposobieniu ca kowitym, najmniejszy przy niepe nym.
tajemnicy

przysposobienia

mi dzy

stronami

tego

stosunku

ied

Granice

rodzinnoprawnego wyznaczaj g ównie normy Kodeksu rodzinnego i opieku czego
dotycz ce zgody osoby przysposabianej na przysposobienie oraz rozwi zania prawa

Zasad - wynikaj

raw

o aktach stanu cywilnego.

z art. 118 k.r.o. - jest orzekanie przysposobienia po uprzednim

uzyskaniu na nie zgody osoby przysposabianej, która uko czy a trzyna cie lat b
po wys uchaniu osoby m odszej, o ile stopie

Sp

stanowiska w przedmiocie przysposobienia.

rozwoju umo liwia jej zaj cie

Odst pienie od tej zasady mo e nast pi wyj tkowo w celu zachowania tajemnicy
przysposobienia wobec dziecka (art. 118 § 3 k.r.o.), które uwa a si
ujawnienie,

e tak nie jest w rzeczywisto ci - w zwi zku z

aru

wnioskodawcy, za

za dziecko

daniem zgody dziecka lub wys uchaniem dziecka - by oby sprzeczne z dobrem
przysposabianego.

Powinno w takie sytuacji nast pi ustalenie (a co najmniej uprawdopodobnienie), e

ym
i

istotnie dziecko uwa a wnioskodawców za rodziców. Nie jest wystarczaj ce
poprzestanie na o wiadczeniu wnioskodawców, szczególnie, e nale y uwzgl dni
tre

art. 12 Konwencji o prawach dziecka, z której wynika mi dzy innymi, e regu
wiadome wspó decydowanie dziecka o wynikach post powania

ut
W

powinno by

dowego, które go dotyczy.

3

Ins
tyt

Tak J. Ignatowicz: System ..., s. 924. Za eniami zasadniczymi przysposobienia wg tego Autora s
zasady: niemaj tkowego, prawnorodzinnego charakteru przysposobienia, dobra dziecka, traktowania
przysposobienia na równi z naturalnym stosunkiem rodzicielskim, za eniami posi kowymi za , poza
tajemnic przysposobienia s zasady: kontroli pa stwowej s dowego trybu nawi zywania stosunku
przysposobienia, ograniczonej rozwi zywalno ci, bezwzgl dnej mocy przepisów o przysposobieniu.
H. Ciep a (Kodeks rodzinny i opieku czy z komentarzem, Warszawa 2000, s. 633) wymieni a
tajemnic przysposobienia w ród siedmiu zasad instytucji przysposobienia, nie czyni c rozró nienia
pomi dzy ich wa no ci .

3

ci

d nie ma obowi zku odst pienia od uzyskania zgody dziecka (wys uchania

liw
o

dziecka), gdy uwa a ono wnioskodawców za rodziców. Zachowanie tajemnicy
przysposobienia nie jest wi c traktowane jako zgodne z dobrem przysposobionego
dziecka w ka dej sytuacji, jako warto

sama w sobie.

Z brzmienia art. 118 § 3 k.r.o. wynika, e orzeczenie przysposobienia bez

dania

Ustalenie

przez

s d,

i

ujawnienie

dziecku

w

ied

zgody (bez wys uchania) dziecka powinno by wyj tkiem a, nie regu .
trakcie

post powania

o

przysposobienie, e wnioskodawcy nie s jego rodzicami by oby sprzeczne z dobrem

jak i rozwój dziecka, nie mo e si

raw

dziecka, nie oznacza, i z biegiem czasu, zwa ywszy zarówno na nowe okoliczno ci
okaza , i

utrzymywanie wzgl dem osoby

przysposobionej, nadal ma oletniej, tajemnicy jej pochodzenia stanowi zagro enie

Sp

dobra dziecka.

O ile o takim zagro eniu zosta by poinformowany s d opieku czy, móg by on na
podstawie art. 109 k.r.o. zobowi za

rodziców do ujawnienia dziecku faktu jego

przysposobienia, lub zleci to okre lonemu podmiotowi, np. psychologowi z o rodka

korzystaj

e z tej mo liwo ci s dy nie

aru

adopcyjno-opieku czego lub ROD-K. Wydaje si ,

i jest ma o prawdopodobne, aby czyni y to (przynajmniej na znacz

skal ) w przysz

ci.

ym
i

Osoba przysposobiona po uzyskaniu pe noletno ci, o ile powe mie w tpliwo ci co do
pochodzenia od przysposabiaj cych, mo e zapozna

si

z tre ci

swego aktu

urodzenia, tak e aktu dawnego, o ile zosta sporz dzony nowy akt urodzenia a akt

ut
W

dawny nie zosta skre lony.

W sytuacji skre lenia dawnego aktu urodzenia, gdy zapoznanie si

wy cznie z

aktem nowym utwierdzi o osob zainteresowan w prze wiadczeniu, i zosta a ona
przysposobiona4, otwarta pozostaje kwestia dociekania przez tak

osob

jej

„to samo ci biologicznej”. Jest to problem, który w aktualnie obowi zuj cym stanie
prawnym mo e dotyczy

tylko osób, które utraci y w sposób definitywny swój

Ins
tyt

„naturalny” stan cywilny wskutek adopcji ca kowitej, orzeczonej w okresie gdy

4

Np. dlatego, e data sporz dzenia nowego aktu jest odleg a od dnia urodzenia, b
urodzenia osoby przysposobionej osoby ujawnione jako jej rodzice nigdy nie przebywa y.

4

w miejscu

ci

sporz dzeniu z mocy prawa nowego aktu urodzenia towarzyszy o skre lenie aktu

liw
o

dotychczasowego, co mia o miejsce od dnia 1.3.1987 r. do dnia 19.10.1995 r.
Teoretycznie mo liwe jest przyj cie stanowiska, e osoba przysposobiona, której akt
urodzenia uleg skre leniu, nie utraci a prawa do „to samo ci biologicznej”5. Wydaje
si

jednak,

e temu prawu nie towarzyszy by obowi zek innych osób ujawnienia

ied

posiadanych informacji o „naturalnym” stanie cywilnym takiej osoby. Dysponentem
tajemnicy przysposobienia w takiej sytuacji by by bowiem przysposabiaj cy i - co

najwy ej - móg by j uchyli dobrowolnie. Wydaje si natomiast, e wszystkie inne

przysposobienia.
O ile dziecko nie wyra

zwi zane tajemnic

raw

osoby, z rodzicami osoby przysposobionej w cznie, s

o zgody na przysposobienie (ani nie by o wys uchane przez

d w celu ustalenia jego stanowiska w przedmiocie przysposobienia) zachowanie
niego

tajemnicy

zale y

w

bardzo

istotnym

Sp

wobec

zakresie

od

postawy

przysposabiaj cych. Ich postawa za - o ile zostali przygotowani do przysposobienia
w o rodku adopcyjno-opieku czym - mo e by pochodn stanowiska pracowników

Jedn

z

metod

aru

rodka.
zastosowanych

w

realizowanym

w

Instytucie

Wymiaru

Sprawiedliwo ci badaniu problematyki tajemnicy przysposobienia by a ankieta,
skierowana w maju 2001 r. do pracowników wszystkich o rodków adopcyjnow

celu

ustalenia

ym
i

opieku czych,

ich

stanowiska

w

przedmiocie

tajemnicy

przysposobienia oraz poznania poczynionych przez nich obserwacji co do
stanowiska kandydatów na rodziców adopcyjnych. W niniejszym opracowaniu

ut
W

zostan przedstawione wyniki tej ankiety.
Z uwagi na to,

e w 1992 r. przeprowadzi am podobne badanie pogl dów

pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych, jego wyniki zostan

Ins
tyt

5

równie

Licznych zwolenników ma pogl d, i ka dy cz owiek ma prawo do posiadania wiedzy o swoim
pochodzeniu od rodziców. Nale y zwróci uwag , i broniony jest nawet pogl d przypisuj cy osobie
pocz tej przy u yciu nasienia anonimowego dawcy prawa do ustalenia w asnej „to samo ci
genetycznej”. Por. L. Stecki, J. Winiarz i J. Gajda: Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia
genetycznego (dwug os) PiP 1990, nr 10, s. 64-79, por. te M. Safjan: Prawo wobec ingerencji w
natur ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 284 i n., w szczególno ci s. 293.

5

ci

przytoczone w celu poparcia tezy o umacnianiu si

prze wiadczenia o zaletach

Celowe wydaje si

liw
o

jawno ci przysposobienia wobec dziecka.
poprzedzenie sprawozdania z przeprowadzonego badania

pogl dów i obserwacji pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych krótk

informacj o statusie prawnym o rodków, ich roli w przygotowaniu kandydatów na

ied

rodziców adopcyjnych oraz obowi zków w zakresie ochrony danych osobowych osób

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

korzystaj cych z us ug o rodków.

6

ci

Status prawny o rodków adopcyjno-opieku czych i ich zadania w zakresie po rednictwa adopcyjnego

Status o rodków adopcyjno-opieku czych (unormowania prawne)

rodki

adopcyjno-opieku cze

s

placówkami

diagnostyczno-konsultacyjnymi,

ied

1.

liw
o

I.

wyspecjalizowanymi w organizowaniu zast pczych rodowisk rodzinnych dla dzieci w szczególno ci za w przygotowywaniu przysposobienia6.

raw

Od 1 stycznia 1999 r., o rodki adopcyjno-opieku cze maj status placówek opieki
spo ecznej, co wynika z przepisu art. 2a ust. 1, pkt 7 wielokrotnie nowelizowanej
ustawy z 29.11.1990 r. o pomocy spo ecznej7. Zgodnie z tre ci art. 33m powo anej

dziel si na publiczne i niepubliczne.
Publiczne

o rodki

Sp

ustawy, o rodki adopcyjno-opieku cze, w zale no ci od podmiotu prowadz cego,

adopcyjno-opieku cze

w

powiecie

Wykonuj one swoje zadania nieodp atnie. Obecnie wi kszo

prowadzi

starosta.

o rodków adopcyjno-

aru

opieku czch ma status o rodków publicznych.

ym
i

6

Ins
tyt

ut
W

Pierwszy o rodek adopcyjno-opieku czy, nosz cy obecnie imi jednej ze swych za ycielek Teresy
Strzembosz, powsta w Warszawie w 1960 r. w ramach struktury organizacyjnej Towarzystwa
Przyjació Dzieci Pozytywne do wiadczenia tego o rodka spowodowa o za enie kolejnych 8
rodków w latach 1960-1970, oraz 36 o rodków w nast pnym dziesi cioleciu. W 1980 r.
funkcjonowa o 45 o rodków adopcyjnych TPD. Do 1980 r. o rodków TPD nie by o w 4 województwach
- om
skim, olszty skim, przemyskim i tarnowskim. Zakres dzia ania o rodków, prowadzonych
przez Towarzystwo zosta ustalony w uchwale Prezydium ZG TPD z 29.7.1975 r., której tekst zosta
uzgodniony z Ministerstwem O wiaty i Wychowania. Obejmowa on, mi dzy innymi, zapobieganie
odrzuceniu dziecka przez rodziców, dobór kandydatów na rodziców adopcyjnych, zast pczych,
prowadz cych rodzinne domy dziecka, dobór dzieci kwalifikuj cych si do przysposobienia, rodzin
zast pczych i rodzinnych domów dziecka. Por. R. Paw owska: O rodki adopcyjno-opieku cze a
kompensacja sieroctwa dzieci cego. Gda sk 1993, s. 74-75. W latach dziewi dziesi tych liczba
rodków prowadzonych przez TPD uleg a gwa townemu zmniejszeniu. W 1996 r. funkcjonowa o 20
rodków adopcyjno-opieku czych TPD. Aktem normatywnym o randze ustawy wymieniaj cym po raz
pierwszy o rodki adopcyjno-opieku cze oraz okre laj cym ich status by a ustawa o systemie o wiaty
z dnia 7 wrze nia 1991 r. Art. 2 ust. 7 tej ustawy stanowi , e system o wiaty obejmuje, mi dzy innymi,
„o rodki adopcyjno-opieku cze inicjuj ce i wspomagaj ce zast pcze formy wychowania rodzinnego”,
za art. 7 ust. 4 zobowi zywa Ministra Edukacji Narodowej do okre lenia, w drodze rozporz dzenia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo ci - podmiotów uprawnionych do zak adania i prowadzenia
rodków adopcyjno-opieku czych oraz zasad ich dzia ania. Stosowne rozporz dzenie zosta o
wydane dnia 17 sierpnia 1993 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 394).
7

Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1266.

7

ci

Zgodnie z tre ci

§ 1 rozporz dzenia z 26.9.2001 r. w sprawie podmiotów

liw
o

uprawnionych do zak adania i prowadzenia niepublicznych o rodków adopcyjnoopieku czych oraz sta u pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w

publicznych i niepublicznych o rodkach adopcyjno-opieku czych, a tak e warunków
lokalowych, jakimi powinny dysponowa
adopcyjno-opieku cze

mog

by

te o rodki8, niepubliczne o rodki

zak adane

i

prowadzone

przez:

(1)

ied

stowarzyszenia i fundacje, zarejestrowane i dzia aj ce w Rzeczypospolitej Polskiej,

których statuty przewiduj udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie; (2) ko cio y i inne
zwi zki wyznaniowe, dzia aj ce w Rzeczypospolitej Polskiej, o sytuacji prawnej
umow mi dzynarodow albo odr bn ustaw , a tak e

raw

uregulowanej ratyfikowan

zarejestrowane zwi zki wyznaniowe, których statuty przewiduj udzielanie pomocy
dzieciom i rodzinie; (3) osoby prawne wymienionych ko cio ów i innych zwi zków
wyznaniowych, je eli dotychczas prowadzona przez nie dzia alno

charytatywno-

Zasady odp atno ci za us ugi

Sp

opieku cza daje r kojmi nale ytego wykonywania zada o rodka9.
wiadczone przez o rodki niepubliczne okre laj

podmioty prowadz ce te o rodki. Wysoko

odp atno ci nie mo e przewy sza

aru

kosztów faktycznie poniesionych w danej sprawie.

Zadania o rodków, wymagania dotycz ce kadry i bazy lokalowej i jako ci
wiadczonych us ug nie zale

od tego, czy o rodek ma status publicznego czy

mie

- poza wysokimi walorami etycznymi - okre lone w rozporz dzeniu

ut
W

kwalifikacje10.

8

ym
i

niepublicznego. Osoby zatrudnione w o rodkach adopcyjno-opieku czych powinny

Dz.U. 2001 r. Nr 118, poz. 1266.

9

Ins
tyt

Ustalaj c kr g podmiotów uprawnionych do zak adania niepublicznych o rodków adopcyjnoopieku czych, rozporz dzeniem z 26.9.2001 r. wprowadzono pewne zmiany w porównaniu z
dotychczasowym stanem prawnym, wynikaj cym z rozporz dzenia MEN z 17.8.1993 r. Zgodnie z § 3
poprzednio obowi zuj cego rozporz dzenia o rodki niepubliczne mog y zak ada i prowadzi - tak jak
obecnie ko cio y i zwi zki wyznaniowe oraz ko cielne osoby prawne prowadz ce dzia alno
charytatywno-opieku cz . Poza tym jedynie stowarzyszenia zarejestrowane w Rzeczypospolitej
Polskiej, których statuty przewiduj udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie, których dotychczasowa
dzia alno
daje r kojmi nale ytego wykonywania zada mog y zak ada i prowadzi o rodki
adopcyjno-opieku cze. Aktualnie kr g uprawnionych zosta poszerzony o fundacje. Najwi cej
niepublicznych o rodków adopcyjno-opieku czych prowadzi Ko ció Katolicki oraz Towarzystwo
Przyjació Dzieci.

10

Osoby zatrudnione w o rodkach powinny mie uko czone studia magisterskie na kierunkach:
psychologia, pedagogika, socjologia, prawo, politologia (w zakresie pracy socjalnej) lub studia wy sze

8

ci

W powiecie mo e dzia

jeden lub kilka o rodków. Jeden o rodek mo e obj

one w granicach województwa, na

podstawie porozumienia zawartego przez w

ciwe powiaty. Nie w ka dym powiecie

musi dzia

liw
o

zakresem swego dzia ania powiaty po

o rodek adopcyjno-opieku czy.

Je eli w powiecie nie ma o rodka, jego zadania wykonuje powiatowe centrum
ce równie

jednostk

spo ecznej, lub inny podmiot na zlecenie PCPR.
Zgodnie z tre ci

organizacyjn

pomocy

ied

pomocy rodzinie (PCPR), b

art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy spo ecznej, do wojewody
na prowadzenie o rodków adopcyjno-

raw

nale y wydawanie i cofanie zezwole
opieku czych.

W rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z 29.8.2000 r.11 zosta

rodka. Obejmuje on analiz

i ocen

zamierzaj cych przysposobi dziecko.

pozyskiwania i przygotowywania rodzin

Zadania o rodków adopcyjno-opieku czych w zakresie po rednictwa
adopcyjnego

aru

2.

dzia

Sp

ustalony, mi dzy innymi, zakres nadzoru pedagogicznego nad jako ci

W art. 2a pkt 14 ustawy z 29.11.1990 r. o pomocy spo ecznej12, definiuje si o rodek

terapi

ym
i

adopcyjno-opieku czy jako „prowadz cy poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz
rodzinn , w tym dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach

opieku czo-wychowawczych (...), inicjuj cy i wspomagaj cy zast pcze formy opieki i
wychowania rodzinnego, szkol cy i kwalifikuj cy kandydatów na rodzin zast pcz

ut
W

albo adopcyjn , prowadz cy poradnictwo rodzinne i terapi

rodzinn

dla dzieci i

Ins
tyt

rodziców dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zast pczej.”

na kierunku lekarskim, co najmniej roczny sta pracy z dzie mi w instytucjach, których zakres
dzia ania obejmuje opiek nad dzieckiem lub prac z rodzin , z wyj tkiem osób posiadaj cych
uko czone studia magisterskie na kierunku prawo lub studia wy sze na kierunku lekarskim.

11

Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 862.

12

Nowelizacja ustawy - Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1266.

9

zada

o rodka,

dotycz cych

po rednictwa

adopcyjnego

-

zgodnie

ci

Do

z

liw
o

rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z 16.2.2001 r. w sprawie
rodków adopcyjno-opieku czych - nale y pozyskiwanie osób zg aszaj cych
gotowo
by

przysposobienia dziecka, gromadzenie informacji o dzieciach, które mog

przysposobione, przeprowadzanie bada

pedagogicznych i psychologicznych

oraz wywiadów rodowiskowych. Dobór rodziny adopcyjnej powinien by dokonany

ied

wed ug kryterium potrzeb dziecka.

rodek kwalifikuje dziecko do przysposobienia. W rozporz dzeniu stwierdza si , e

raw

zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia mo e nast pi , je eli sytuacja prawna
dziecka pozwala na jego przysposobienie, co w praktyce jest z regu y wi zane z
uprzednim wyra eniem przez rodziców zgody in blanco na przysposobienie, b
pozbawieniem rodziców w adzy rodzicielskiej.

z

Sp

Dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia o rodek sporz dza diagnoz
psychologiczn , pedagogiczn i medyczn , informuje przysz

rodzin adopcyjn o

stanie zdrowia i rozwoju dziecka, o jego sytuacji rodzinnej, a tak e o prawnych

aru

skutkach przysposobienia.

Korzystanie z po rednictwa adopcyjnego o rodków adopcyjno-opieku czych nie jest
obowi zkowe.

Ustaw z dnia 26.5.1995 r., nowelizuj

kompleksowo instytucj przysposobienia,

ym
i

do art. 586 Kodeksu post powania cywilnego zosta dodany § 4 stanowi cy,

e

przed wydaniem orzeczenia w sprawie o przysposobienie s d opieku czy zasi ga (a
wi c ma obowi zek to uczyni ) opinii o rodka adopcyjno-opieku czego lub innej

ut
W

specjalistycznej placówki.

Wcze niej, zalecenie do korzystania przez s dy w sprawach o przysposobienie z
opinii o rodka adopcyjno-opieku czego lub innej specjalistycznej placówki wynika o
tylko z regulaminu wewn trznego urz dowania s dów powszechnych13. Regulamin
ten obowi zuje nadal, za jego § 257 ust. 1, o tre ci ustalonej w rozporz dzeniu

Ins
tyt

nowelizuj cym z dnia 19 czerwca 1996 r., obowi zuj cym od dnia 1 lipca 1996 r.,
brzmi jak nast puje:

13

Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 19 listopada 1987 r., Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.

10

ci

„W sprawach o przysposobienie s d bada kwalifikacje moralne, zdrowotne i sytuacj

rodka

przysposabiaj cego, a w tym celu w szczególno ci korzysta z opinii
adopcyjno-opieku czego,

rodzinnego

o rodka

liw
o

materialn

diagnostyczno-

konsultacyjnego, poradni zawodowo-wychowawczej lub innej placówki dzia aj cej w

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

tym zakresie.”

11

Ochrona

danych

osobowych

kandydatów

rodziców

liw
o

adopcyjnych

na

ci

II.

Po zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, jego dane umieszcza si

w

prowadzonym przez o rodek wyznaczony przez wojewod , na podstawie art. 12 ust.

ied

1 pkt 7 ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy spo ecznej, banku danych o

dzieciach oczekuj cych na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do
pe nienia funkcji rodziny zast pczej oraz o rodzinach zg aszaj cych gotowo

raw

przysposobienia dziecka.

Bank danych zawiera: dane osobowe dziecka i jego rodziców oraz informacje o
sytuacji

prawnej

i

stanie

zdrowia

dziecka,

dane

osobowe

kandydatów

zakwalifikowanych do pe nienia funkcji rodziny zast pczej i osób zg aszaj cych
przysposobienia dziecka, ich adres zamieszkania oraz informacje

Sp

gotowo

dotycz ce stanu cywilnego, wykszta cenia, zawodu, miejsca pracy, wykonywanego
zaj cia, warunków mieszkaniowych, sta ych
umo liwiaj cego w

ciw

dochodu, stanu zdrowia

nad dzieckiem, potwierdzonego za wiadczeniem

aru

lekarskim.

opiek

róde

Informacje o osobach zg aszaj cych gotowo

przysposobienia dziecka umieszcza

si w banku danych za ich wyra on na pi mie zgod . Aby zgoda by a skuteczna,

przetwarzane.

ym
i

konieczne jest okre lenie, w jakim celu oraz jakie kategorie danych b

Bank danych ma niew tpliwie charakter zbioru danych przetwarzanych tak e w

ut
W

systemach informatycznych.

Jeszcze przed umieszczeniem informacji w banku danych, osoby zg aszaj ce si do
rodka adopcyjno-opieku czego w celu skorzystania z po rednictwa adopcyjnego
przedstawiaj swoje dane osobowe. Wydaje si , e ju na tym etapie dane osobowe
podlegaj

wszechstronnej ochronie, tak e przewidzianej w ustawie o ochronie

Ins
tyt

danych osobowych z 1997 r.14

14

Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.
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ci

Ochrona danych osobowych wynika z art. 51 Konstytucji RP. Wiod ce znaczenie ma

liw
o

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która jednak nie
jest jedynym aktem prawnym chroni cym te dane15.

Wzorcem dla polskiej ustawy z 1997 r. by y unormowania zachodnioeuropejskie oraz

Europejskiej nr 95/46/WE z dnia 24 pa dziernika 1995 r.

ied

konwencja nr 108 Rady Europy z dnia 26 stycznia 1981 r. i dyrektywa Unii

W rozumieniu wymienionej ustawy, za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje
dotycz ce zidentyfikowanej lub mo liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

raw

(art. 6)16.

Zakres podmiotów zobowi zanych do stosowania przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych, okre lony w jej art. 3, jest bardzo szeroki. Przepisów ustawy nie

Sp

stosuje si jedynie do osób fizycznych, które przetwarzaj dane wy cznie w celach
osobistych lub domowych.
Ustaw

stosuje si

wi c do podmiotów b

cych „administratorami danych” w

aru

rozumieniu przepisu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym
rodków adopcyjno-opieku czch - publicznych i niepublicznych a tak e do PCPR,
je eli centrum realizuje zadania z zakresu po rednictwa adopcyjnego17. Zgodnie
bowiem z tre ci

art. 3 ustawy, ma ona zastosowanie nie tylko do organów

i

komunalnych

ym
i

pa stwowych i organów samorz du terytorialnego, ale tak e do innych pa stwowych
jednostek

organizacyjnych

oraz

podmiotów niepa stwowych

15

ut
W

realizuj cych zadania publiczne, do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek

A. Mednis: Ochrona prawna danych osobowych a zagro enie prywatno ci - rozwi zania polskie, w:
Ochrona danych osobowych, praca zbiorowa, pod red. M. Wyrzykowskiego, Warszawa 1999.
16

Powo ana norma precyzuje, e osob mo liw do zidentyfikowania jest osoba, której to samo
mo na okre li bezpo rednio lub po rednio, w szczególno ci przez powo anie si na numer
identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników okre laj cych jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umys owe, ekonomiczne, kulturowe lub spo eczne. Informacji nie uwa a si za
umo liwiaj
okre lenie to samo ci osoby, je eli wymaga oby to nadmiernych kosztów, czasu lub
dzia .

Ins
tyt

17

Ustaw stosuje si do podmiotów, które maj siedzib albo miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a tak e do podmiotów, które nie maj siedziby albo miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przetwarzaj dane przy wykorzystaniu rodków
technicznych znajduj cych si na terytorium Polski (a wi c np. do zagranicznych organizacji
adopcyjnych, których przedstawiciele w Polsce przetwarzaj dane osobowe dzieci kandyduj cych do
przysposobienia mi dzynarodowego).

13

ci

organizacyjnych nie maj cych osobowo ci prawnej, które przetwarzaj

dane w

liw
o

zwi zku z dzia alno ci zarobkow , zawodow lub dla realizacji celów statutowych.
Prezentowane s zarówno pogl dy, e powo ana ustawa „jest aktem kompleksowo
ujmuj cym ca

zagadnienia, bez wzgl du na sposób, w jaki przetwarza si dane

osobowe, elektronicznie czy te

manualnie"18 jak i stanowisko,

e „ochrona ta

ied

dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy dane te przetwarza w systemach
informatycznych"19, a wi c nie tylko danych przetwarzanych w owych systemach.
Wyra ony zosta tak e pogl d,

e gdy chodzi o dane przetwarzane r cznie, to

raw

„korzystaj one z ochrony o tyle, o ile s lub maj by elementem zbioru”20.
d Najwy szy w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2001 r., II KKN 438/0021,
stwierdzi , e ju z tytu u ustawy z 1997 r wynika, i dotyczy ona ochrony danych

Sp

osobowych, a nie danych osobowych w zbiorach22.

Teza tego postanowienia zosta a sformu owana w nast puj cy sposób: „Dane
osobowe korzystaj

z ochrony przewidzianej ustaw

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

tylko mog znale

aru

ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) ju wówczas, je eli
si w zbiorze danych osobowych, bez wzgl du na to, czy si w

nim ostatecznie znalaz y, a ustawa w odniesieniu do ró nych etapów i rodzajów
przetwarzania danych, okre la jeszcze dodatkowe uprawnienia osób, których dane te

ym
i

dotycz (rozdz. 4 ustawy). Rzecz bowiem w tym, e ka dy ma prawo do ochrony
dotycz cych go danych osobowych (art. 1 ust. 1 ustawy), a nie jedynie ten, czyje

18

ut
W

dane znalaz y si ju w zbiorze”.

B. Banaszak, K. Wygoda: Regulacja prawna ochrony danych osobowych w Polsce w wietle ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. i standardów europejskich, w: Ochrona danych osobowych, op.cit., s. 53.
19

A. Bier : Ochrona prawna danych osobowych w sferze dzia alno ci gospodarczej w Polsce aspekty cywilnoprawne, s. 112.
A. Mednis: Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 1999, s. 15.

21

OSN KW nr 1-3 z 2001 r., poz. 33.

Ins
tyt

20

22

Tak te J. Barta i R. Markiewicz: Pytania i w tpliwo ci, Rzeczpospolita z 22 stycznia 2001 r., którzy
stwierdzili, e ustaw o ochronie danych osobowych, w tym przepisy mówi ce o zbiorach danych,
nale y stosowa do stanów faktycznych wyst puj cych ju na etapie gromadzenia danych osobowych
z przeznaczeniem stworzenia zbioru (a wi c zanim powstanie ostatecznie ich zbiór, a tak e zanim
dane zostan w czone do zbioru ju istniej cego).

14

ci

Zgodnie z art. 36 ustawy, administrator danych jest obowi zany do zastosowania

przetwarzanych

liw
o

rodków technicznych i organizacyjnych zapewniaj cych ochron

danych osobowych. Powinien zabezpieczy dane przed ich udost pnieniem osobom
nieupowa nionym, zabraniem przez osob

nieuprawnion , przetwarzaniem z

naruszeniem ustawy, zmian , utrat , uszkodzeniem lub zniszczeniem.

podstawowe

dane

identyfikuj ce ale

tak e

ied

Osoba zg aszaj ca si do o rodka adopcyjno-opieku czego udost pnia mu nie tylko
informacje

pozwalaj ce na

jej

zakwalifikowanie jako osoby spe niaj cej kryteria przysposabiaj cego, a wi c
róde dochodów, warunków

raw

dotycz ce stanu cywilnego, wykszta cenia, zawodu,
mieszkaniowych, stanu zdrowia. Mo e oczekiwa ,

e b

one wykorzystane

wy cznie w celu wskazania dziecka, którego potrzeby b dzie w stanie zaspokoi
jako przysz y rodzic adopcyjny. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych rodzi
okre lon w rozdziale 4 ustawy (w tym odpowiedzialno

karn ).

Sp

odpowiedzialno

Szeroki zakres informacji udost pnianych o rodkom adopcyjnym - w przypadku ich
ujawnienia osobom trzecim - mo e prowadzi

nie tylko do naruszenia prawa do

prywatno ci ale tak e do powstania szkody, gdy ujawnione informacje o stanie

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

maj tkowym lub sytuacji zawodowej zostan wykorzystane przez osoby trzecie23.

23

Na ten aspekt tajemnicy przysposobienia zwraca uwag w rozmowie z 1993 r. Prezes National
Cuncil for Adoption z USA - dr W.L. Pierce. Por. Tajemnica adopcji w USA, Przyjaciel Dziecka nr 9-10
z 1993 r., s. 16.
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III.

Sprawozdanie z badania pogl dów pracowników o rodków

1.

liw
o

adopcyjno-opieku czych na temat tajemnicy przysposobienia

Informacje wst pne. Metoda i zakres badania

temat tajemnicy przysposobienia, zastosowa am ankiet
wszystkich

pracowników

merytorycznych

wszystkich

pocztow

skierowan

o rodków

do

adopcyjno-

raw

opieku czych w Polsce.
W maju 2001 r. wys

ied

W celu ustalenia pogl dów pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na

am do nich, na adresy o rodków, 281 ankiet. Wype nione

ankiety zwróci o 250 osób, a wi c 89%. Pozwala to na przyj cie, e uzyskane wyniki
obarczone istotnym b dem bowiem wska nik uzyskanych odpowiedzi jest

wysoki.

Sp

nie s

Ankieta, poza pytaniami pozwalaj cymi na scharakteryzowanie osób, które j

(1)

aru

wype ni y, dotyczy dwóch zagadnie :

osobistych pogl dów ankietowanych na temat tajemnicy przysposobienia
wobec dziecka (czy dziecko powinno wiedzie , e jest przysposobione), oraz

(2)

oceny

ankietowanych

dotycz cej

stosunku

kandydatów

na

rodziców

Wi kszo

ym
i

adopcyjnych do tajemnicy przysposobienia.
uzyskanych wyników, przedstawianych w formie procentowej odnosi si

do 250 jako 100% próby. Na niektóre pytania nie wszyscy ankietowani udzielili

2.

ut
W

odpowiedzi, co zosta o uwzgl dnione przy podawaniu danych procentowych.
Charakterystyka respondentów

Przedmiotem analizy s ankiety wype nione przez 250 pracowników merytorycznych

Ins
tyt

rodków adopcyjno-opieku czych z ca ej Polski.
Aktualnie najliczniejsze s

wi kszo

publiczne o rodki adopcyjno-opieku cze. Dlatego

badanych (176 osób - 70,4%) pracuje w o rodkach publicznych.

16

ci

Pozostali pracuj

w o rodkach katolickich (43 osoby - 17,2% badanych),

innym o rodku niepublicznym.
ród badanych wi kszo

stanowi y kobiety (235 osób - 94%). Mniej ni 30 lat w

ied

dniu wype niania ankiety mia y zaledwie 33 osoby badane (13,2%).
Wykszta cenie i do wiadczenia zawodowe
Badani

byli

w

liw
o

prowadzonych przez TPD (28 osób - 11,2% badanych), a zaledwie 3 osoby (1,2%) w

wi kszo ci

odpowiednio

wykszta conymi

do wiadczonymi

z nich uko czy a studia

raw

pracownikami o rodków adopcyjno-opieku czych. Wi kszo

i

pedagogiczne (133 osoby - 53,2%) lub psychologiczne (74 osoby - 29,6%), a wi c
mia a odpowiednie przygotowanie teoretyczne do wykonywania swej pracy. Pozostali
mieli inne wyuczone zawody (mi dzy innymi w ród badanych znalaz o si

Sp

nauczycieli i 10 prawników).

14

Znaczna grupa badanych - 82 osoby (32,8%) - bezpo rednio zetkn a si z dzie mi
pozbawionymi rodzinnego rodowiska wychowawczego, pracuj c wcze niej w domu

aru

dziecka, domu samotnej matki albo w pogotowiu opieku czym.
Bardzo istotne, z uwagi na w asne do wiadczenia badanych, wydawa o si ustalenie
ich stanu cywilnego i do wiadcze wychowawczych. Wi kszo
- 76,4%) pozostawa o aktualnie lub w przesz

badanych (191 osób

ci w zwi zku ma

skim. Wi kszo

ym
i

tak e wychowa a - dawniej lub podczas bada - w asne dzieci (178 osób - 71,2%).
Tylko 12 osób badanych (4,8%) osobi cie wychowywa o przysposobione przez siebie
dziecko

ale

w

dziecko.

ut
W

przysposobione

rodzinie

78

osób

W

sumie

badanych
wi c,

(31,2%)

bezpo rednie

wychowywane

by o

do wiadczenia

z

wychowywaniem przysposobionego dziecka mia o 90 badanych osób (36%).
Sta pracy
ej ni

przez 3 lata przed badaniem pracowa o w o rodku adopcyjno-

Ins
tyt

opieku czym 150 osób (60%), w tym co najmniej 10 lat 55 osób, a krócej ni 1 rok

zaledwie 12 osób (4,8%). Sta

pracy badanych w o rodkach ilustruje poni sza

tabela.

17
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Tabela nr 1. Sta pracy pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych

Liczba
12
47
44
91
55
1
250

4,8
18,8
17,6
36,4
22,0
0,4
100,0

raw

3.

%

ied

Krótszy ni 1 rok
Od roku do 3 lat
Ponad 3 lata do 5 lat
Ponad 5 lat do 10 lat
Ponad 10 lat
Brak danych
Razem

liw
o

Sta pracy w o rodku adopcyjno-opieku czym Badane osoby o danym sta u pracy

Pogl dy pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na temat
tajemnicy przysposobienia wobec dziecka

Czy dziecko powinno wiedzie , e jest przysposobione?

Sp

3.1.

ród badanych nie by o zwolenników pogl du, i nale y zachowa wobec dziecka
tajemnic

przysposobienia. Tylko 5 osób na 250 (2%) stwierdzi o,

e dziecko w

aru

zasadzie powinno wiedzie o przysposobieniu ale nie mo na wykluczy celowo ci
wyj tków od tej zasady. Dwie z nich dopu ci y mo liwo

utajnienia faktu

nierozwi zywalnego przysposobienia dziecka, które nie uko czy o w chwili

zachowanie
faktycznych.
Decyzja,

ym
i

orzeczenia przysposobienia trzeciego roku
tajemnicy

w

wyj tkowych,

e nie nale y powiedzie

ycia. Pozosta e osoby dopu ci y
indywidualnie

dziecku,

ocenianych

stanach

e jest przysposobione, by aby

ut
W

uzasadniana, gdyby w danym stanie faktycznym „prawda by aby zbyt bolesna, np.
gdy rodzice dziecka byli alkoholikami” (taki pogl d wypowiedzia a licz ca ponad 50
lat kobieta, z zawodu psycholog, pracuj ca w katolickim o rodku adopcyjnoopieku czym od 7 lat, maj ca 20 letnie do wiadczenie w pracy z dzie mi
przebywaj cymi w placówkach opieku czych oraz w asne do wiadczenia matki

Ins
tyt

adopcyjnej).

Inna respondentka (kobieta licz ca wi cej ni 50 lat, maj ca 17 letni sta zawodowy

w publicznym o rodku adopcyjno-opieku czym, z zawodu psycholog, w której
18

ci

rodzinie wychowywano przysposobione dziecko) uzna a,

e mo na zaniecha

wiadomie nie chce

liw
o

informowania dziecka o przysposobieniu gdy „(...) dziecko

pozna prawdy o swoim pochodzeniu, unika rozmowy na ten temat”.

245 pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych (co stanowi 98% badanych),
- pogl d i przysposobione dziecko powinno

wiedzie , e zosta o przysposobione.

ied

wyrazi o - bez jakichkolwiek zastrze

237 badanych (94,8%) w celu uzasadnienia stanowiska, i
poinformowa

o przysposobieniu stwierdzi o,

dziecko nale y

e ka dy ma prawo do w asnej

raw

to samo ci, a to zak ada wiedz o przysposobieniu, je eli takowe mia o miejsce.
Ponad po owa badanych (127 osób) wyrazi a te pogl d, i przysposobienia nie da
si zachowa w tajemnicy.

e przysposobiony powinien, po osi gni ciu

Sp

90 osób (36%) stwierdzi o tak e,

pe noletno ci, mie szans poznania swojej biologicznej rodziny.
37 osób (14,8%) wskaza o jeszcze inne argumenty przemawiaj ce za tez , i

aru

dziecko powinno wiedzie , e zosta o przysposobione. A 25 z nich wskazywa o na
rol prawdy w wychowaniu i „ ycie w prawdzie” jako podstawow warto

moraln .

Pozostali przytaczali ró ne argumenty - w szczególno ci zagro enia dla procesu
ce si z l kiem i napi ciami w rodzinie.

ym
i

wychowania wi

Wskazywano tak e na rol

wiedzy o w asnym pochodzeniu jako niezb dnej dla

„integracji osobowo ci” i prawid owego funkcjonowania w doros ym yciu.

ut
W

Jedna z osób badanych, bez bli szego uzasadnienia, wskaza a na „medyczny”
aspekt prawdy o w asnym pochodzeniu. Mo na si jedynie domy la , e chodzi o o
zwi kszenie szans na przeciwdzia anie chorobom przenoszonym genetycznie lub
atwienie leczenia (np. uzyskanie szpiku kostnego od bliskiego krewnego w

Ins
tyt

przypadku zachorowania na bia aczk ).
167 badanych uzna o prawo dziecka do poznania swej to samo ci za najwa niejsz

przyczyn uzasadniaj

poinformowanie go, e zosta o przysposobione. Mimo, e

127 osób wyrazi o pogl d, i nie jest mo liwe zachowanie tajemnicy i dlatego
19
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(mi dzy innymi) nale y powiedzie dziecku, e zosta o przysposobione - tylko 13

liw
o

spo ród nich za najwa niejsz przyczyn poinformowania osoby przysposobionej o
adopcji uwa a prze wiadczenie, e nie da si utrzyma przysposobienia w tajemnicy
przed osob

przysposobion . Szansa poznania w przysz

przysposobion
przyczyn

ci przez osob

rodziny biologicznej dla 3 osób badanych by a najwa niejsz

poinformowania dziecka o adopcji, mimo

ied

ujawnienia przysposobienia bra o pod uwag .

e 90 osób ten aspekt

Wed ug stanowiska 57 (22,8%) ankietowanych, wiele wa nych przyczyn przemawia

raw

za ujawnieniem dziecku przysposobienia i nie jest mo liwe wskazanie jednej
najwa niejszej.

Motywy odpowiedzi, e dziecko powinno wiedzie , e jest przysposobione, którymi
kierowali si

respondenci, w sposób syntetyczny przedstawia poni sza tabela

Sp

(mo liwe by o wskazanie kilku argumentów przez ka

z badanych osób - dlatego

ogólna liczba odpowiedzi jest wi ksza od liczby badanych).

aru

Tabela nr 2. Dlaczego dziecko powinno by poinformowane o przysposobieniu?
Uzasadnienie odpowiedzi, e dziecko powinno
wiedzie , i zosta o przysposobione

Badani, którzy udzielili
wskazanej odpowiedzi
Liczba
237
127
90

94,8
50,8
36,0

37

14,8

Wybór terminu do udzielenia informacji i jej zakresu

ut
W

3.2.

ym
i

Ka dy ma prawo do wiedzy o w asnej to samo ci
Tajemnicy przysposobienia nie da si zachowa
Przysposobiony - po osi gni ciu pe noletno ci powinien mie szans poznania rodziny biologicznej
Inna (lub dodatkowa) motywacja odpowiedzi

%

Na pytanie, kiedy nale y przekaza dziecku informacje o jego przysposobieniu
zdecydowana

wi kszo

respondentów

odpowiedzia a,

e powinno to nast pi

(228

osób

-

91,2%

badanych)

jak najwcze niej, z dostosowaniem formy

Ins
tyt

informacji i jej zakresu do stopnia rozwoju i wieku dziecka. Wskazywano równie , i

w sytuacji, gdy dziecko nie interesuje si

swoim pochodzeniem, powinno zosta

„sprowokowane” do zadawania pyta umo liwiaj cych przekazanie mu informacji o

przysposobieniu.
20

o

przysposobionemu dziecku w okresie jego

liw
o

przysposobieniu nale y powiedzie

ci

Wszyscy pracownicy o rodków adopcyjno-opieku czych wyrazili pogl d, i

ma oletno ci. Zaledwie jedna osoba by a zdania, e nie powinno to nast pi przed 13
rokiem ycia dziecka, 6 osób (2,4%) uzna o, e wybór momentu, w którym informacja
zostanie przekazana, zale y od ca okszta tu okoliczno ci, za
uwa

12 osób (4,8%)

o, e powiedzie dziecku o przysposobieniu nale y wtedy, gdy ono samo o to

ied

zapyta.

Pogl dy pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na temat zakresu

bardziej zró nicowane.
Wi kszo

(192 osoby) by a zdania,

raw

informacji, jakie powinny zosta przekazane przysposobionemu dziecku by y nieco

e zakres ten zale y od samej osoby

przysposobionej. Nale y powiedzie jej tyle, ile ona sama chce wiedzie . 13 osób

sytuacji,

o,

e dziecku nale y udzieli

wszechstronnych informacji o jego

Sp

(5,8%) uwa

cznie z przekazaniem wiedzy o rodzinie, z której pochodzi. Taka sama

liczebnie grupa osób wyrazi a opini ,

e zakres informacji powinien by

bardzo

aru

ograniczony - w zasadzie dziecko powinno wiedzie tylko, e jest przysposobione.
Blisko 11% badanych (27 osób) udzieli o innych odpowiedzi, a ci lej nie wybra o
adnej ze skategoryzowanych odpowiedzi, lecz przedstawi o w asn , opisow .
Nale y zauwa

,

e wszystkie te odpowiedzi mia y na celu podkre lenie,

e

ym
i

informacj o przysposobieniu (co najmniej o samym fakcie przysposobienia), która
zawsze powinna zosta udzielona, nale y przekazywa w sposób najmniej bolesny
dla

dziecka,

z

trosk ,

aby

Charakterystyczna jest wypowied

nie

dozna o

ono

powa niejszego

wstrz su.

40-letniej respondentki z o rodka katolickiego,

ut
W

maj cej 6-letni sta pracy w o rodku: „cokolwiek by si dzia o po tym co powiedz ,
dziecko i tak zareaguje - jak zareaguje, tego nigdy nie da si przewidzie ”(ankieta nr
70).

W istocie jednak, mimo e 27 badanych osób wybra o wariant „inna odpowied ”, ich

Ins
tyt

stanowiska nie odbiega y w sposób istotny od skategoryzowanych wariantów.
Wi kszo

wyrazi a - w ró nej opisowej formie - stanowisko, i nale y powiedzie

dziecku tyle, ile ono chce wiedzie (lub ci lej, co trafnie uj to w jednej z odpowiedzi

„tyle, ile dziecko mo e przyj

” - ankieta nr 114) w formie dostosowanej do jego
21
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mo liwo ci percepcyjnych, uzale nionych od wieku (tak mo na traktowa , co

liw
o

najmniej 20 odpowiedzi z omawianej grupy).
Na uwag zas uguje wypowied respondenta z ankiety nr 249, i „Mówienie o adopcji
jest procesem”. Uzupe nia j

stanowisko respondenta z ankiety nr 230,

e

powiedzie mo na dziecku wszystko ale „w dawkach” - stopniowo, stosownie do jego

ied

pyta , oraz - jak poucza respondent z ankiety nr 229 - tak nale y „ustawi ” proces
wychowawczy, aby dziecko pyta o o swoje pochodzenie, a gdy „(...) nie pyta nale y
z tym problemem”.

Dla

zilustrowania

stanowiska

ankietowanych,

warto

przytoczy

niektóre

raw

wyj

udzielonych odpowiedzi:

z

„Nale y post powa roztropnie. Zawsze powiedzie dziecku, e jest przysposobione,

Sp

a pe niejsze informacje o rodzinie pochodzenia mo e uzyska , gdy b dzie
pe noletnie” (ankieta nr 84).

„Od pocz tku powinno wiedzie tylko, e jest przysposobione - informacje o rodzinie

aru

powinny by przekazywane zgodnie z wiekiem i stopniem zainteresowania rodzin ”
(ankieta nr 164).

„Bez zbyt drastycznych szczegó ów - tylko to co dla dziecka dobre”(ankieta nr 146).

ym
i

„Ma emu powiedzie , e jest przysposobione, starszemu odpowiada na wszystkie
pytania”(ankieta nr 215).

„Nie k ama , maksymalnie oszcz dza

dziecko, m drze t umaczy

rodzin

ut
W

<<naturaln >>”(ankieta nr 27).
Mimo,

e pytanie dotyczy o zakresu informacji, zwracano uwag

rozmowy, konieczno

na atmosfer

przekazania dziecku g bokiej akceptacji jego osoby,

powiedzenia mu, e „by o oczekiwane i przyj te z rado ci i mi

ci ” (ankieta nr 33 i

Ins
tyt

ankieta nr 70).

W podsumowaniu omawianej grupy odpowiedzi nale y stwierdzi ,

ankietowanych trzeba uwzgl dnia : (1) stopie

sytuacj

osoby przysposobionej, (2) stopie
22

e zdaniem

zainteresowania dziecka jego

wra liwo ci i rozwoju emocjonalnego

(3)

indywidualn

histori

ycia

przysposobionego

dziecka

-

ci

dziecka,

im

liw
o

drastyczniejszy mia a przebieg (porzucenie dziecka, maltretowanie, molestowanie
seksualne) i im mniej „godna” rodzina (cz onkowie rodziny s
alkoholikami, prowadz

przest pczy tryb

narkomanami,

ycia itp.) - tym ostro niejsze i bardziej

przemy lane musz by decyzje o tym, co i kiedy powiedzie dziecku.

powszechne jest prze wiadczenie,

ied

Jak z powy szego wynika, w ród pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych
e osoba przysposobiona, w okresie swej

ma oletno ci, powinna dowiedzie si o przysposobieniu jako zdarzeniu prawnym.

osoby - 77%) wyrazi a opini ,

raw

Najliczniejsza grupa pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych (192 badane
e zakres informacji (w szczególno ci o

wcze niejszych losach dziecka oraz o jego rodzinie) powinien uwzgl dnia stopie
zainteresowania dziecka histori

jego

ycia. Stanowisko takie zaj o 78%

Sp

pracowników o rodków publicznych, 75% pracowników o rodków prowadzonych
przez TPD, 74,4% pracowników o rodków katolickich. Domniemana „opcja”
wiatopogl dowa odpowiadaj cych nie mia a znaczenia przy przyj ciu tego

aru

najpowszechniejszego stanowiska.

Przy wyborze odpowiedzi na pytanie o zakres przekazywanych informacji nie mia a
praktycznie znaczenia p

respondenta. Nale y jednak zauwa

,

e

aden

Za pe
si

ym
i

czyzna, nie wybra skrajnego wariantu odpowiedzi.
, niejako „bezwzgl dn ” informacj o rodzinie pochodzenia wypowiedzia a

zdecydowana mniejszo

badanych. Stanowisko takie najcz

ciej wyra ali

pracownicy o rodków prowadzonych przez TPD - najrzadziej za

pracownicy

ut
W

rodków katolickich. Pracownicy tych ostatnich trzykrotnie rzadziej od pracowników
rodków prowadzonych przez TPD, oraz dwu i pó krotnie rzadziej od pracowników
rodków publicznych opowiadali si
Relatywnie najcz

za pe

informacj o rodzinie pochodzenia.

ciej te wskazywali na dodatkowe okoliczno ci, które powinny by

uwzgl dniane przy przekazywaniu dziecku informacji o jego pochodzeniu.

Ins
tyt

Pewien wp yw na wybór odpowiedzi mia wiek respondenta. Wszystkie osoby, które

opowiedzia y si za najbardziej ograniczonym zakresem informacji, liczy y wi cej ni

40 lat.

23

e

ci

Jest godne szczególnego podkre lenia,

adna z 12 osób, które osobi cie

liw
o

wychowywa y przysposobione dziecko, ani adna z 78 osób, w której rodzinie by o
wychowywane przysposobione dziecko, nie opowiedzia a si

za przekazywaniem

dziecku pe nej informacji o jego rodzinie.
Pracownicy o rodków nie mieli w tpliwo ci,

e o przysposobieniu powinny by

ied

poinformowane tak e inne osoby poza przysposobionym dzieckiem. Tylko jeden
respondent wyrazi pogl d, e by oby najlepiej, gdyby o fakcie przysposobienia, poza
przysposobionym dzieckiem, nikt nie wiedzia - nawet najbli sza rodzina osób

przysposobienia
przysposobionym

powinny

wiedzie

dzieckiem.

Tym

wszystkie
samym

przysposobienia w rodowisku dziecka.

osoby

e o fakcie

maj ce

opowiedzia y

si

kontakt

za

z

jawno ci

badanych by a przeciwna tak szerokiemu zakresowi jawno ci

Sp

Wi kszo

raw

przysposabiaj cych. 22 osoby badane (blisko 9%) by y zdania,

przysposobienia. Za poinformowaniem o przysposobieniu rodziców i rodze stwa
osób dokonuj cych przysposobienia opowiedzia o si

88,8% badanych. Ponad

po owa (54,4%) by a zdania, e o przysposobieniu powinni wiedzie tak e wszyscy

aru

pozostali cz onkowie rodziny osób przysposabiaj cych (a wi c nie tylko najbli si
krewni), a tak e lekarz lecz cy dziecko (71,2% badanych). Ponad 30% badanych
opowiedzia o si

za jawno ci

ym
i

dziecka.

przysposobienia wobec s siadów oraz nauczycieli

Pogl dy na temat potrzeby informowania o przysposobieniu osób spoza rodziny
przysposabiaj cych by y zró nicowane. A 179 osób (71,6%) uwa

o,

e nale y

ut
W

poinformowa lekarza lecz cego dziecko, e jest ono przysposobione.
Za informowaniem s siadów opowiedzia o si

34% badanych (85 osób) a

nauczyciela w szkole lub przedszkolu 31% badanych (78 osób). Odpowied

o

potrzebie poinformowania innych jeszcze osób zaznaczy y 43 osoby badane
(17,2%).

Ins
tyt

W istocie jednak, w tej ostatniej grupie znalaz y si odpowiedzi nie tyle wymieniaj ce

inne kategorie osób, co raczej zawieraj ce dodatkowe zastrze enia co do

informowania

o

przysposobieniu

osób

24

wymienionych

w skategoryzowanych

ci

propozycjach odpowiedzi. Osoby te jakby „obawia y” si

wskazania konkretnego
i ogranicze .

liw
o

grona „powierników tajemnicy” adopcji, zg asza y szereg zastrze

ród respondentów, którzy wskazywali na osoby nie wymienione w pytaniu,
najwi cej (10 ankietowanych) by o zdania, e decyzja kogo nale y poinformowa o
przysposobieniu mo e zale

wy cznie od przysposabiaj cych i powinna w

Podobna odpowied

ied

ka dym przypadku uwzgl dnia specyfik sytuacji rodzinnej i osobistej.

zosta a udzielona przez kolejnych 9 ankietowanych, którzy

stwierdzili, e wszystko zale y od sytuacji oraz od wieku dziecka (bez wskazania

raw

osób, które powinny by poinformowane).

7 ankietowanych wymieni o „osoby godne zaufania” i przyjació przysposabiaj cych,
2 kolejnych wskaza o „osoby, które maj kontakt z dzieckiem i rodzin ” (ankiety nr 27

Sp

i 247), 2 inne „osoby, dla których ta wiedza jest niezb dna” (bez sprecyzowania b
przyk adu sytuacji gdy wiedza o przysposobieniu jest „niezb dna” - ankiety nr 201 i
202).

aru

Pozosta e odpowiedzi z tej grupy by y zró nicowane i w wi kszo ci zawiera y szereg
ogranicze i warunków, od których spe nienia powinno by uzale nione udzielenie
informacji o przysposobieniu. Oto ich przyk ady:
O przysposobieniu powinni wiedzie „

siedzi - ale tylko gdy zapytaj ” (ankieta nr

ym
i

84), „nauczyciel - ale tylko wychowawca” (ankieta nr 36), „lekarz - ale tylko wtedy gdy
tego wymaga sytuacja” (ankieta nr 212), „lekarz - gdy to potrzebne do diagnozy”
(ankieta nr 213 i ankieta nr 250), „

ce w wi kszej za

ut
W

(ankieta nr 246), „osoby b

ba zdrowia - ale tylko w nag ej potrzebie”
ci z dzieckiem, które zachowaj

poznany fakt adopcji dla siebie” (ankieta nr 19), „grono selektywnie wybranych osób”
(ankieta nr 126), „to zale y od wieku dziecka w chwili adopcji. Gdy by o
niemowl ciem - to ono samo, gdy b dzie wystarczaj co dojrza e, poinformuje o tym
osoby, które samo wybierze” (ankieta nr 129).

Ins
tyt

Jak z powy szego wynika, mo na uzna ,
opieku czych powszechnie opowiadaj

si

dziecka, oraz - w zasadzie - za jawno ci

e pracownicy o rodków adopcyjnoza jawno ci

przysposobienia wobec

przysposobienia wobec najbli szych

krewnych osób, które dokona y przysposobienia. Tym samym akceptuj stosunkowo
25
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szeroki zakres tajemnicy przysposobienia wobec osób trzecich. Powierzanie tej

podyktowane

d

eniem

do

lepszego

zabezpieczenia

wydaje

liw
o

tajemnicy np. lekarzowi lecz cemu dziecko lub nauczycielowi jest, jak si
dobra

dziecka

przez

uwzgl dnienie specyfiki jego sytuacji yciowej, która mo e mie znaczenie zarówno
w procesie leczenia, jak i wychowania. Etyka zawodowa zobowi zuje zarówno

Odpowiedzi na pytanie, kto powinien wiedzie

ied

lekarza, jak i nauczyciela do nieujawniania powierzonej mu tajemnicy innym osobom.

o przysposobieniu, przedstawia

poni sza tabela.

przysposobieniu?

Sp

Kto powinien wiedzie , e dziecko jest
przysposobione

raw

Tabela nr 3. Kto, poza przysposobionym dzieckiem, powinien wiedzie

4.

Stosunek

ym
i

aru

Tylko rodzice i rodze stwo przysposabiaj cych
Wszyscy cz onkowie rodziny przysposabiaj cych
siedzi przysposabiaj cych
Nauczyciele przysposobionego dziecka
Lekarz, który leczy dziecko
Wszystkie osoby maj ce kontakt z przysposobionym
dzieckiem
Inne osoby, poza wymienionymi wy ej
Najlepiej, eby nikt - poza dzieckiem o tym nie wiedzia

kandydatów

na

rodziców

o

Badani, którzy udzielili
wskazanej odpowiedzi
Liczba
%
222
136
85
78
179
22

88,8
54,4
34,0
31,2
71,6
8,8

43
1

17,2
0,4

adopcyjnych

do

tajemnicy

przysposobienia - na podstawie obserwacji pracowników o rodków

ut
W

adopcyjno-opieku czch

Teza, której weryfikacji mia y s

, mi dzy innymi, obserwacje poczynione przez

pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych, brzmia a nast puj co:
Wi kszo

kandydatów na rodziców adopcyjnych pragnie zachowania w szerokim

Ins
tyt

zakresie tajemnicy planowanego przysposobienia. Pracownicy o rodków adopcyjnoopieku czch podejmuj dzia ania maj ce przekona kandydatów o zaletach jawno ci

przysposobienia, w szczególno ci wobec przysposabianego dziecka.
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Tajemnica zg oszenia si do o rodka adopcyjno-opieku czego

liw
o

4.1.

O stosunku przysz ych rodziców adopcyjnych do tajemnicy przysposobienia wiadczy
mi dzy innymi ich stanowisko co do zachowania w tajemnicy samego faktu
zg oszenia si do o rodka adopcyjnego.

zachowania w poufno ci ich stara

ied

Nie wszyscy kandydaci formu owali jednoznacznie swoje oczekiwania co do
o wskazanie dziecka do przysposobienia.

Zapewne wielu domniemywa o, e zachowanie w tajemnicy wobec osób trzecich ich
jest oczywiste. Takie domniemanie usprawiedliwia oby brak jednoznacznie

raw

stara

sformu owanej pro by o dyskrecj , szczególnie,
informacje o ochronie danych osobowych.

e do opinii publicznej docieraj

30% pracowników o rodków twierdzi o, e cho osoby zg aszaj ce si do o rodków

Sp

nie zastrzegaj zachowania w tajemnicy faktu ich zg oszenia si , to wi kszo

z nich

pragnie zachowania tajemnicy ich stara o przysposobienie dziecka.
Opinia 12,8% pracowników o rodków by a przeciwstawna. W ich ocenie, wi kszo ci
do o rodka w celu przysposobienia jest oboj tne, czy

aru

osób zg aszaj cych si

zg oszenie zostanie zachowane w tajemnicy. 67 badanych (26,8%) stwierdzi o, e
tylko nieliczni kandydaci domagaj si zachowania w tajemnicy ich zg oszenia si do

ym
i

rodka adopcyjnego.

Obserwacje 53 pracowników o rodków (21,2%) by y inne. Ocenili oni, e wi kszo
kandydatów na rodziców adopcyjnych daje wyraz swej woli zachowania ich

ut
W

zg oszenia si do o rodka w tajemnicy.
Oceny postaw wi kszo ci osób zg aszaj cych si
pracowników

o rodków

uczestnicz cych

Ins
tyt

zró nicowane, co ilustruje poni sza tabela.
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w

do o rodków, poczynione przez
relacjonowanym

badaniu,

by y

ci

Tabela nr 4. Opinie pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na temat

liw
o

stanowiska kandydatów na rodziców adopcyjnych w przedmiocie zachowania w
tajemnicy ich zg oszenia si do o rodka

ied

Badani, którzy udzielili
Opinia pracowników o rodków adopcyjno-opiek. na temat
wskazanej odpowiedzi
stanowiska kandydatów na rodziców adopcyjnych w
przedmiocie zachowania w tajemnicy ich zg oszenia si do
Liczba
%
rodka
Wi kszo kandydatów chce zachowania tajemnicy i daje temu
53
21,2
wyraz
W sposób jednoznaczny o zachowanie tajemnicy prosz nieliczni
67
26,8
kandydaci
75

30,0

32

12,8

17
6
250

6,8
2,4
100,0

Sp

raw

Kandydaci nie wypowiadaj si z regu y na ten temat - uwa am
jednak, e wi kszo chce zachowania tajemnicy
Kandydaci nie wypowiadaj si z regu y na ten temat - uwa am
jednak, e wi kszo ci jest to oboj tne
Inna opinia
Brak odpowiedzi
Razem

Zwracano uwag , e kandydaci na rodziców adopcyjnych zmieniaj swe stanowisko
odno nie zachowania w tajemnicy podj cia przez nich stara o przysposobienie, a w

cz

aru

tym faktu ich zg oszenia si do o rodka adopcyjno-opieku czego. W szczególno ci,
z nich obawia si , e mog zosta

le ocenieni przez pracowników o rodka -

zdyskwalifikowania jako kandydatów na rodziców adopcyjnych. Pragn

wi c

zachowa w tajemnicy zg oszenie si do o rodka w okresie gdy nie zosta a jeszcze

ym
i

podj ta cho by wst pna decyzja co do dopuszczenia ich do oczekiwania na
wskazanie dziecka do przysposobienia.
Taka postawa nie przes dza o stosunku do jawno ci, b

d

eniu do utajnienia

ut
W

przysposobienia. Niektórzy z kandydatów, którzy przy pierwszym kontakcie prosili o
zachowanie tajemnicy ich zg oszenia si do o rodka, zmieniali swoj postaw przy

Ins
tyt

kolejnych spotkaniach z pracownikami o rodków.
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4.2.

Ocena postawy kandydatów na rodziców adopcyjnych w chwili

liw
o

rozpocz cia z nimi pracy w o rodku adopcyjno-opieku czym co do
zachowania tajemnicy przysposobienia wobec okre lonych kategorii
osób

ied

Na pytanie o stosunek do tajemnicy przysposobienia wobec okre lonych kategorii
osób wi kszo ci kandydatów na przysposabiaj cych, w chwili rozpocz cia z nimi w
rodku pracy maj cej ich przygotowa
adopcyjnych, cz

do sprawowania funkcji rodziców

ankietowanych nie by a w stanie odpowiedzie

w sposób

raw

jednoznaczny. Odsetek wahaj cych si by ró ny w zale no ci od tego, kogo mia aby
dotyczy tajemnica.

Tabela nr 5. Opinia pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na temat: Czy w
do o rodka kandydaci na rodziców adopcyjnych pragn

Sp

chwili zg oszenia si

zachowania przysposobienia w tajemnicy przed rodzicami biologicznymi dziecka

aru

Opinia na temat czy kandydaci na rodziców
adopcyjnych chcieli zachowania tajemnicy wobec
rodziców dziecka

ym
i

Chcieli zachowania tajemnicy
Nie chcieli zachowania tajemnicy
Trudno powiedzie
Razem

Pracownicy o rodków
adopcyjnych, którzy wyrazili
opini
Liczba
%
224
94,1
5
2,1
9
3,8
238
100

Ponad 94% pracowników o rodków, którzy uczestniczyli w badaniu (224 osoby), bez
wahania stwierdzi o,

e kandydaci na rodziców adopcyjnych pragn

zachowania

ut
W

tajemnicy przysposobienia wobec rodziców biologicznych przysposabianego dziecka.
Tylko 5 osób (2%) oceni o,

e przyszli rodzice adopcyjni nie dbaj

Ins
tyt

przysposobienia wobec rodziców dziecka.
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Tabela nr 6. Opinia pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na temat: Czy w
do o rodka kandydaci na rodziców adopcyjnych pragn

liw
o

chwili zg oszenia si

zachowania przysposobienia w tajemnicy przed cz onkami swojej najbli szej
rodziny

ied

Pracownicy o rodków adopcyjnych,
którzy wyrazili opini
Liczba
%
12
5,7
176
84,6
20
9,6
208
99,9

raw

Opinia na temat czy kandydaci na rodziców
adopcyjnych chcieli zachowania tajemnicy
wobec swojej najbli szej rodziny
Chcieli zachowania tajemnicy
Nie chcieli zachowania tajemnicy
Trudno powiedzie
Razem

Z obserwacji wi kszo ci pracowników o rodków wynika o, e kandydaci na rodziców
adopcyjnych, z którymi pracowali ju w chwili zg oszenia si do o rodka, byli gotowi o

Sp

przysposobieniu powiedzie - o ile zostanie ono orzeczone - zarówno dziecku (tak
oceni o postaw

potencjalnych rodziców adopcyjnych 163 pracowników o rodków

spo ród 212 badanych, którzy w tej kwestii zaj li stanowisko) jak i cz onkom
najbli szej rodziny (opinia 176 pracowników o rodków).

aru

Zaledwie 19 osób ankietowanych by o zdania, e - z regu y - kandydaci na rodziców
adopcyjnych w chwili zg oszenia si
aby przysposobione dziecko uwa

do o rodka adopcyjno-opieku czego pragn ,

o ich za swoich biologicznych rodziców i s

ym
i

zdecydowani nie informowa dziecka o fakcie jego przysposobienia. 30 badanych
osób mia o powa ne w tpliwo ci przy dokonaniu oceny postaw potencjalnych
rodziców adopcyjnych w kwestii ich stanowiska co do tajemnicy przysposobienia
wobec dziecka.

e przysz ym rodzicom adopcyjnym jest

oboj tne, czy osoby trzecie dowiedz

si

ut
W

Tylko 17 osób ankietowanych oceni o,

o przysposobieniu. Natomiast 66

pracowników o rodków uzna o, e nie jest mo liwe ustalenie jakie jest - w chwili
zg oszenia si
przedmiocie

do o rodka - stanowisko kandydatów na rodziców adopcyjnych w

zachowania

tajemnicy

przysposobienia

wobec

osób

trzecich.

Ins
tyt

tpliwo ci odno nie postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych co do tajemnicy

przysposobienia wobec innych podmiotów (dziecka, jego rodziców, najbli szej

rodziny zg aszaj cych si

kandydatów na rodziców adopcyjnych) mia o znacznie

mniej badanych.
30

ci

Tabela nr 7. Opinia pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na temat: Czy w
do o rodka kandydaci na rodziców adopcyjnych pragn

liw
o

chwili zg oszenia si

zachowania w tajemnicy przed dzieckiem, które przysposobi , faktu przysposobienia

Pracownicy o rodków adopcyjnych,
którzy wyrazili opini
Liczba
%
19
9
163
76,8
30
14,1
212
99,9

raw

4.3.

ied

Opinia na temat czy kandydaci na rodziców
adopcyjnych chcieli zachowania tajemnicy
wobec dziecka
Chcieli zachowania tajemnicy
Nie chcieli zachowania tajemnicy
Trudno powiedzie
Razem

Ocena postawy kandydatów na rodziców adopcyjnych po zako czeniu z
nimi pracy w o rodku adopcyjno-opieku czym nad przygotowaniem ich
do

przysposobienia

dziecka

co

do

zachowania

tajemnicy

Donios a rola, jak

Sp

przysposobienia wobec okre lonych kategorii osób

pracownicy o rodków adopcyjno-opieku czych przypisuj

jawno ci przysposobienia powoduje, e jednym z priorytetowych zada w zakresie

aru

przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych do przysposobienia dziecka
jest przekonanie ich o zaletach jawno ci adopcji. W ocenie pracowników o rodków,
po zako czeniu procesu przygotowawczego, kandydaci na rodziców adopcyjnych z

osób.
Opini

jawno

przysposobienia wobec stosunkowo szerokiego kr gu

ym
i

regu y akceptuj

ankietowanych na temat gotowo ci (co najmniej deklarowanej) kandydatów

na rodziców adopcyjnych do poinformowania osób bliskich o przysposobieniu, o ile

Ins
tyt

ut
W

ono nast pi, przedstawia poni sza tabela.
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Tabela nr 8. Opinia ankietowanych pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych

liw
o

na temat postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych (1)

Prawie

wszyscy

ankietowani,

którzy

raw

ied

OPINIA ANKIETOWANYCH PRACOWNIKÓW O RODKÓW ADOPCYJNO-OPIEKU CZYCH
na temat postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych
Liczba
Procent
Liczba
Procent
Kandydaci
Kandydaci
ankietowanych ankietowanych
ankietowanych ankietowanych
zachowaj
zachowaj
tajemnic
jawno
adopcji wobec
adopcji wobec
dziecka
245
99,6
dziecka
1
0,4
rodziców
244
99,6
rodziców
1
0,4
(te ciów)
(te ciów)
rodze stwa
242
99,2
rodze stwa
2
0,8

przedstawili

swoje

stanowisko,

byli

prze wiadczeni, e przygotowani przez o rodek adopcyjni kandydaci na rodziców
adopcyjnych poinformuj

o dokonanym przysposobieniu przysposobione dziecko,

Sp

najbli sz rodzin - swoich rodziców (te ciów) i rodze stwo, oraz osoby uwa ane za
bliskich przyjació .

Nast pna grupa osób, wobec których kandydaci na rodziców adopcyjnych,
przez

o rodki

adopcyjno-opieku cze,

aru

przygotowani

zapewne

ujawni

przysposobienie, mo e by scharakteryzowana jako osoby bliskie z uwagi na cz ste
kontakty (koledzy i kole anki z pracy, s siedzi) oraz osoby godne szczególnego
zaufania (lekarz lecz cy dziecko, ksi dz proboszcz w parafii, do której przynale
ankietowanych (82,2%) uwa

ym
i

rodzice adopcyjni). Wi kszo

a,

e w razie

orzeczenia przysposobienia wtajemniczeni zostan tak e cz onkowie dalszej rodziny
( inni krewni ni rodzice i rodze stwo przysposabiaj cych, powinowaci).

ut
W

Takim samym zaufaniem nie zostan natomiast obdarzeni, w opinii ankietowanych,
osoby ucz ce dziecko. 57% ankietowanych przypuszcza o,

e o przysposobieniu

rodzice adopcyjni poinformuj nauczyciela. Tylko 36,6% badanych uwa

o, e do

tajemnicy zostanie dopuszczony katecheta. Oceny dotycz ce stosunku kandydatów
na rodziców adopcyjnych do zachowania tajemnicy przysposobienia wobec osób

Ins
tyt

innych ni najbli sza rodzina przedstawia tabela.
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Tabela nr 9. Opinia ankietowanych pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych

liw
o

na temat postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych (2)

Sp

raw

ied

OPINIA ANKIETOWANYCH PRACOWNIKÓW O RODKÓW ADOPCYJNO-OPIEKU CZYCH
na temat postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych
Liczba
Liczba
Kandydaci
Procent
Kandydaci
Procent
ankietowanych ankietowanych
ankietowanych ankietowanych
zachowaj
zachowaj
jawno
tajemnic
adopcji wobec
adopcji wobec
Dalszej rodziny
186
85,0 Dalszej rodziny
33
15,0
194
26
Kole anek i
88,2 Kole anek i
11,8
kolegów w
kolegów w
miejscu pracy
miejscu pracy
Bliskich
232
98,3 Bliskich
4
1,7
przyjació
przyjació
siadów
146
76,4
siadów
45
23,6
Nauczycieli
105
57,0 Nauczycieli
79
43,0
dziecka
dziecka
208
14
Lekarza
93,7 Lekarza
6,3
lecz cego
lecz cego
dziecko
dziecko
Ksi dza
179
86,5 Ksi dza
28
13,5
proboszcza
proboszcza
59
102
Katechety
36,6 Katechety
63,4
ucz cego
ucz cego
dziecko religii
dziecko religii

ksi dza

proboszcza

(a

aru

Znacz ca jest ró nica w ocenie zaufania przysz ych rodziców adopcyjnych wobec
86,5%

ankietowanych

uwa

o,

e

zostanie

on

poinformowany o przysposobieniu) i katechety, który b dzie uczy dziecko religii
o, e wobec katechety rodzice adopcyjni zachowaj

ym
i

(blisko 64% badanych uwa

przysposobienie w tajemnicy).

Wysoka ocena zaufania przysz ych rodziców adopcyjnych do ksi dza proboszcza z

ut
W

ich parafii charakteryzowa a nie tylko wypowiedzi pracowników katolickich o rodków
adopcyjno-opieku czch, do których - jak mo na s dzi - zg aszaj si g ównie ludzie
wierz cy. Niemal e jednomy lni byli w ocenach tej kwestii ankietowani z o rodków
publicznych i katolickich (87,6% pracowników o rodków publicznych oraz 86,5%
pracowników o rodków katolickich). Tak

sam

opini

wypowiedzia o 77,3%

Ins
tyt

pracowników o rodków prowadzonych przez TPD.
Ocena, i przyszli rodzice adopcyjni zachowaj w tajemnicy przysposobienie przed

katechet , zosta a wypowiedziana przez 80% pracowników o rodków prowadzonych

przez TPD, 63% pracowników o rodków publicznych i 56,5% pracowników o rodków
33
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katolickich. By mo e, to zró nicowanie opinii jest konsekwencj pogl dów samych

wp yw na tre ci przekazywane kandydatom na

liw
o

ankietowanych, które mog y mie

rodziców adopcyjnych w procesie ich przygotowania do przysposobienia. Jednak e
ród pracowników o rodków katolickich wi kszo

(cho nie tak znacz ca) by a

zdania, e przysposabiaj cy zachowaj tajemnic adopcji wobec katechety.

e zdecydowanie wy sze jest prawdopodobie stwo

ied

Wszyscy ankietowani ocenili,

ujawnienia przez rodziców adopcyjnych przysposobienia nauczycielowi w szkole lub
przedszkolu, do których b dzie ucz szcza o dziecko, ni katechecie.

raw

Najwi kszy sceptycyzm co do jawno ci przysposobienia wobec nauczyciela ujawnili
pracownicy o rodków prowadzonych przez TPD (59% spo ród nich uwa

o,

e

rodzice adopcyjni zachowaj tajemnic przysposobienia przed nauczycielem). 61%
pracowników publicznych o rodków adopcyjno-opieku czych i 52% pracowników
e przygotowani w tych o rodkach rodzice

Sp

rodków katolickich przypuszcza o,

adopcyjni ujawni przysposobienie nauczycielowi ich adoptowanego dziecka.
Do wiadczenia

o rodków

nawi zaniem

kontaktów

z

wskazuj

rodze stwem

na

znaczne

doros ych

osób

aru

zainteresowanie

adopcyjno-opieku czych

przysposobionych wiedz cych o przysposobieniu i pami taj cych rodze stwo.
Problem dzielenia rodze stw wskutek przysposobienia jest stosunkowo szeroko
znany w zwi zku z licznymi programami telewizyjnymi prezentuj cymi apele osób

ym
i

przysposobionych poszukuj cych rodzin naturalnych oraz pokazuj cymi spotkania
takich osób przed kamerami.

W opinii wi kszo ci ankietowanych pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych,

ut
W

kandydaci na rodziców adopcyjnych s przygotowani na ujawnienie przysposobienia
rodze stwu przysposobionych dzieci, o ile b dzie ono poszukiwa brata lub siostry.
Tak

opini

wyrazi o 128 ankietowanych (72% osób), które wyrazi y swoje

stanowisko w omawianej kwestii). Odmiennego zdania by o 50 respondentów.
Na pytanie, czy kandydaci na rodziców adopcyjnych, którzy zostali przygotowani do

Ins
tyt

sprawowania

swych

rodzicielskich

funkcji,

b

sk onni

powiedzie

o

przysposobieniu dziecka ka demu, kto o to zapyta, twierdz co odpowiedzia o 28

pracowników o rodków - przecz co 153 (84%).

34

ci

Zapewne optymizm ankietowanych co do zachowania jawno ci przysposobienia

liw
o

wobec dziecka i stosunkowo szerokiego kr gu innych osób przez przygotowanych w
rodkach adopcyjno-opieku czch rodziców adopcyjnych jest pochodn

pogl dów

ankietowanych na ten temat oraz wynika z realizowanego programu przygotowania
do przysposobienia i deklaracji sk adanych przez osoby, które w o rodkach by y

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

przygotowywane do przysposobienia.

35

ci

IV.

Opinie pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na

liw
o

temat stosunku kandydatów na rodziców adopcyjnych do
tajemnicy przysposobienia, wypowiedziane podczas badania
przeprowadzonego w 1992 roku

w którym uczestniczy y 42 osoby b

ied

W 1992 r. przeprowadzi am badanie ankietowe na temat tajemnicy przysposobienia,
ce pracownikami o rodków adopcyjno-

opieku czych (w wi kszo ci kierownikami o rodków) prowadzonych w przewa aj cej

raw

wi kszo ci przez Towarzystwo Przyjació Dzieci. Wówczas, o rodki prowadzone
przez TPD jeszcze stanowi y wi kszo . Wydaje si
pracowników mo na uzna

wi c,

e pogl dy ich

za reprezentatywne dla osób zajmuj cych si

1.

Sp

profesjonalnym przygotowaniem przysposobienia.

Informacja o badaniu i charakterystyka respondentów

Badanie zosta o przeprowadzone podczas konferencji szkoleniowej pracowników

aru

rodków adopcyjno-opieku czych TPD zorganizowanej przez Krajowy O rodek
Adopcyjno-Opieku czy TPD. Mia am mo liwo

osobistego przedstawienia za

badania i udzielenia wyja nie . Obecni zostali poproszeni o wype nienie - z
zachowaniem anonimowo ci - ankiety zawieraj cej mi dzy innymi pytania dotycz ce

ym
i

tajemnicy przysposobienia. Wszystkie 42 obecne osoby wype ni y ankiet . 90%
badanych by o pracownikami o rodków prowadzonych przez TPD, pozostali
pracowali w o rodku prowadzonym przez Lig

ut
W

publicznych.

Kobiet, oraz jednym z o rodków

Wszystkie osoby badane by y kobietami, co jednak nie umniejsza reprezentatywno ci
wyników, gdy

m

czy ni pracuj

pocz tku lat dziewi

w o rodkach adopcyjnych bardzo rzadko; na

dziesi tych by o ich zaledwie kilku.

Badane mia y znaczne do wiadczenie yciowe i zawodowe. Wi kszo

Ins
tyt

przekroczy a 40 rok

ycia. Pomi dzy 30 a 40 rokiem

ycia by o 12 badanych.

Zaledwie 3 liczy y mniej ni 30 lat. 31 pozostawa o w zwi zku ma

do wiadczenia wynikaj ce z wychowywania dzieci.
36

z nich (28)

skim a 30 mia o

ci

Przed rozpocz ciem pracy w o rodku adopcyjno-opieku czym, 93% badanych
pedagogiczn

lub opieku cz . Wi kszo

mia a wykszta cenie

liw
o

wykonywa o prac

pedagogiczne lub nauczycielskie, co ilustruje poni sze zestawienie.
Tabela nr 10. Zawód pracownika o rodka adopcyjno-opieku czego

Osoby
Liczba
%
21
50
5
12
31
13

ied

Zawód wyuczony

raw

Pedagog (absolwent studiów na Wydziale Pedagogicznym)
Psycholog
Nauczyciel
(absolwent
studium
nauczycielskiego
lub
„przedmiotowych” studiów wy szych (np. historyk, biolog, fizyk
itd.)o specjalizacji nauczycielskiej
Inny
Razem

3
42

7
100

Ponad po owa badanych (25 osób) do dnia badania pracowa a w o rodku adopcyjnoej ni

5 lat, w tym 19 osób d

ej ni

10 lat. Ich sta pracy w

Sp

opieku czym d

rodku adopcyjno-opieku czym przedstawia poni sza tabela.
Tabela nr 11. Sta pracy w o rodku adopcyjno-opieku czym

ut
W

ym
i

Krótszy ni 1 rok
Od roku do 3 lat
Ponad 3 lata do 5 lat
Ponad 5 lat do 10 lat
Ponad 10 lat
Razem

aru

Sta pracy w o rodku

Osoby o danym sta u
Liczba

%
5
4
8
6
19
42

12,0
9,5
19,0
14,3
45.2
100,0

Na pytanie o swój stosunek do wykonywanej pracy, 16 osób odpowiedzia o,

e

traktuj j jako swoje powo anie yciowe, a kolejnych 16 jako sposób zarobkowania,
który przynosi tak du

satysfakcj pozafinansow , e nie zosta by zamieniony na

zaj cie bardziej dochodowe. Jedynie 3 osoby o krótkim sta u pracy (dwie pracuj ce

Ins
tyt

krócej od roku i jedna pracuj ca nieco ponad 3 lata) o wiadczy y, e zmieni yby
prac w o rodku na inn , lepiej p atn .
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2.

Pogl dy pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na temat

Na

Czy dziecko powinno wiedzie , e jest przysposobione?

pytanie,

czy

rodzice

adopcyjni

powinni

powiedzie

dziecku,

ied

2.1.

liw
o

tajemnicy przysposobienia wobec dziecka i osób trzecich

e

przysposobione, w sytuacji gdy obydwie strony stosunku przysposobienia s

jest

tej

samej rasy a nawet tej samej narodowo ci - 78% badanych pracowników o rodków
adopcyjnych odpowiedzia o, e dziecko powinno by zawsze poinformowane o fakcie
e powinno si

poinformowa

raw

przysposobienia. 10% by o zdania,

dziecko gdy z

okoliczno ci wynika, e tajemnicy adopcji nie uda si zachowa w stosunku do niego,
gdy zapewne dowie si

o przysposobieniu od innych osób ni rodzice adopcyjni

10% badanych wyrazi o pogl d, ze nale y uwzgl dni w ka dym przypadku wszelkie
sprawy,

a

tym

samym

nie

potraktowa o

Sp

okoliczno ci

ujawnienia

dziecku

przysposobienia jako warto ci „samej w sobie”.

Jedna tylko osoba by a zdania, e nale y zachowa tajemnic , gdy przysposobienie

aru

jest nierozwi zywalne a dziecko zosta o przysposobione jako niemowl .
Na pytanie, dlaczego nale y poinformowa

dziecko o fakcie przysposobienia, w

pierwszej kolejno ci wskazano prze wiadczenie,

e zawsze istnieje ryzyko, i

o fakcie przysposobienia od innych osób, które poinformuj

dziecko w niew

ciwej, bolesnej dla niego formie i w najmniej odpowiednim

ym
i

dziecko dowie si

momencie. Tak uwa

y 33 osoby (78%).
prawdy w procesie wychowawczym jako uzasadnienie

ut
W

29 osób wskaza o na rol

jawno ci przysposobienia wobec dziecka.
27 osób uzna o, e dziecko ma niejako przyrodzone „naturalne” prawo do poznania
prawdy o swoim pochodzeniu, a w konsekwencji tego stanowiska a 16 osób by o
zdania,

e po uzyskaniu pe noletno ci przysposobione dziecko samo powinno

Ins
tyt

zadecydowa o swoim stanie cywilnym na przysz

„powrotu” do swego dawnego stanu cywilnego).

38

(tzn. e powinno mie prawo

ci

Spo ród trzech osób, które nie by y zwolennikami jawno ci przysposobienia wobec
y,

e ujawnienie prawdy mo e

liw
o

dziecka jako warto ci nadrz dnej, dwie uwa

zak óci proces adaptacji dziecka w nowej rodzinie, jedna e zachowanie tajemnicy
najlepiej s

y maksymalnemu zbli eniu wi zi wynikaj cych z adopcji do wi zi

cych skutkiem naturalnego pochodzenia dziecka od rodziców.

Opinie, kiedy nale y powiedzie
Wi kszo

ied

Wybór terminu do udzielenia informacji i jej zakresu

dziecku o przysposobieniu, by y zró nicowane.

pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych (73%) uwa

raw

2.2.

a,

e

dziecko powinno by poinformowane o fakcie przysposobienia jak najwcze niej, za
zakres udzielonej informacji powinien zale
badanych wyrazi o pogl d,

od ca okszta tu okoliczno ci. 28%

e to, kiedy nale y poinformowa

dziecko,

e jest

Tylko jedna osoba uwa

Sp

przysposobione, zale y od wszystkich okoliczno ci danego przypadku.
a, e informacji nale y udzieli wtedy, gdy dziecko o ni

zapyta i tylko jedna by a zdania,

e dziecko o przysposobieniu powinno si

aru

dowiedzie dopiero po osi gni ciu pe noletno ci.

adna z badanych osób nie opowiedzia a si za przekazaniem dziecku wszystkich
posiadanych informacji o rodzinie z której dziecko pochodzi. Tylko 4 osoby by y
e rodzice adopcyjni powinni ograniczy si

ym
i

zdania,

do samej informacji o fakcie

przysposobienia, bez przekazywania innych znanych informacji o rodzicach dziecka.
Wi kszo

ankietowanych opowiedzia a si

za stosunkowo szerokim dost pem

pe noletniej osoby przysposobionej, która wie o fakcie przysposobienia, do ró nego

ut
W

rodzaju róde informacji o jej dawnym stanie cywilnym i przysposobieniu. Najwi cej
(ale tylko 13 osób) by o zwolenników dost pu dziecka do dawnego aktu jego
urodzenia, cho by zosta sporz dzony akt nowy. 10 osób uwa

o,

e o rodki

adopcyjne, które przygotowa y dane przysposobienie, powinny ujawni na yczenie
osoby przysposobionej ca

posiadan dokumentacj . 9 osób by o zdania, e osoba

Ins
tyt

przysposobiona powinna mie wgl d do akt s dowych spraw jej dotycz cych, a 5

opowiedzia o si

nawet za mo no ci

pochodzeniu na drodze procesu s dowego.
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dochodzenia informacji o w asnym

ci

Tajemnica przysposobienia wobec osób trzecich

liw
o

2.3.

W 1992 r. w ród badanych pracowników o rodków adopcyjno-opiek czych nie by o
zwolenników pe nej jawno ci przysposobienia. Nie wszyscy pytani mieli jasno

sprecyzowane stanowisko odno nie kr gu osób, które - poza dzieckiem - powinny

ied

wiedzie o przysposobieniu.

22 osoby (ponad po owa badanych) opowiedzia y si za tajemnic przysposobienia
wobec rodziców dziecka, którzy podczas rozprawy w sprawie o przysposobienie nie
zgody

na

przysposobienie

ich

przysposabiaj cych.
15 osób uwa

o,

dziecka

przez

oznaczonych

raw

wyra ali

e poza przysposobionym dzieckiem oraz najbli sz

rodzin

Sp

przysposabiaj cych nikt inny nie powinien wiedzie o przysposobieniu.
Zaledwie 3 osoby oceni y gwarancje zachowania tajemnicy przysposobienia wobec
osób trzecich, wynikaj ce z obowi zuj cego polskiego prawa, za dobre. Po owa

aru

badanych uzna a je za wystarczaj ce. Pozostali dostrzegali potrzeb zmian.
16 osób (38 badanych) opowiedzia o si za wprowadzeniem norm umo liwiaj cych
fizyczne zniszczenie (a nie jedynie utajnienie) dawnego aktu urodzenia dziecka

ym
i

przysposobionego w sposób nierozwi zywalny.
30 osób (71%) by o zdania, e we wszystkich przypadkach gdy sporz dzono nowy
akt urodzenia, akt dawny (o ile nie zosta skre lony) powinien by udost pniany do
wgl du wy cznie przysposobionemu po uzyskaniu pe noletno ci i to w sytuacji, gdy

ut
W

y on w tej sprawie stosowny wniosek do s du.
19 osób opowiedzia o si za odpowiedzialno ci karn ka dego, kto dowiedziawszy
si o przysposobieniu ujawni swoj wiedz osobom trzecim, za 12 kolejnych osób
dostrzega o potrzeb karnej odpowiedzialno ci za ujawnienie przysposobienia, któr
jednak powinny ponosi

tylko osoby, które dowiedzia y si

Ins
tyt

zwi zku z wykonywaniem obowi zków s

bowych.

40

o przysposobieniu w
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3.

Opinie pracowników o rodków adopcyjno-opieku czych na temat

liw
o

stanowiska kandydatów na rodziców adopcyjnych wobec tajemnicy
przysposobienia

Wed ug opinii 42% pracowników o rodków, wypowiedzianej w 1992 r., w chwili

ied

zg oszenia si do o rodka kandydaci na rodziców adopcyjnych pragn li zachowania
w tajemnicy tego faktu.

40% badanych nie zaobserwowa o takiej postawy u kandydatów na rodziców

raw

adopcyjnych. Pozostali twierdzili, e nie jest mo liwe ustalenie, czy zg aszaj cym si
do o rodka zale y na zachowaniu w tajemnicy rozpocz cia stara o przysposobienie,
gdy nie wypowiadaj si na ten temat.

Po owa badanych pracowników stwierdzi a, e tylko nieliczni kandydaci na rodziców
o

rodki prawne gwarantuj ce utrzymanie orzeczonego

Sp

adopcyjnych pytaj

przysposobienia w tajemnicy. 42% za spotka o si z takimi pytaniami w wypadku
wi kszo ci kandydatów na rodziców adopcyjnych, z którymi pracowali. Kilka osób

rodzice adopcyjni nie s

aru

badanych nie udzieli o adnej odpowiedzi. adna nie stwierdzi a jednak, e przyszli
zainteresowani

rodkami prawnymi gwarantuj cymi

zachowanie tajemnicy przysposobienia.

Opinie badanych na temat stosunku przysz ych rodziców adopcyjnych - w chwili
przez nich do o rodka adopcyjnego - do zachowania w tajemnicy

ym
i

zg oszenia si

przysposobienia wobec dziecka i innych osób by y nast puj ce.
Zaledwie 3 osoby stwierdzi y,

e kandydaci na rodziców adopcyjnych nie s

ut
W

zainteresowani zachowaniem tajemnicy przysposobienia. 42% ustali o, na podstawie
asnych obserwacji, e kandydaci na rodziców adopcyjnych - przed rozpocz ciem z
nimi w o rodku pracy przygotowuj cej ich do przysposobienia - s gotowi powiedzie
o przysposobieniu tylko osobom z najbli szej rodziny, a zachowa tajemnic adopcji
zarówno wobec przysposobionego dziecka jak i wszystkich innych osób, z wyj tkiem

Ins
tyt

cz onków najbli szej rodziny. Po owa badanych zaobserwowa a,

e wi kszo

kandydatów na rodziców adopcyjnych deklaruje poinformowanie o przysposobieniu
zarówno dziecka, jak i cz onków najbli szej rodziny, z zachowaniem tajemnicy wobec

wszystkich pozosta ych osób.
41
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56% badanych w 1992 r. pracowników o rodków adopcyjno-opieku czch wyrazi o
e wi kszo

rodziców adopcyjnych mówi dziecku o fakcie

przysposobienia. Zaznaczyli jednak,

liw
o

prze wiadczenie,

e stwierdzenie to dotyczy postaw rodziców

adopcyjnych z ostatniego okresu. 28% badanych - na podstawie w asnych
obserwacji - dosz o do odmiennego wniosku ( e wi kszo

rodziców adopcyjnych nie

mówi dziecku o przysposobieniu). Pozostali uznali, e nie mog zaj

46% badanych wyrazi o prze wiadczenie,

ied

tej kwestii.

stanowiska w

e o ile przysposobione dziecko jest

raw

informowane o fakcie przysposobienia, to informacja ta jest przekazywana przez
rodziców adopcyjnych w momencie optymalnym z punktu widzenia dobra dziecka.
Nieco mniej liczna grupa badanych (42%) by a zdania,

e rodzice adopcyjni

ujawniaj fakt przysposobienia dopiero wtedy, gdy dziecko o to zapyta. Pozostali nie

Na pytanie, w jakiej sytuacji najcz
przysposobienia, wi kszo

ciej rodzice adopcyjni ujawniaj

pytanych (44%) odpowiedzia a,

dziecku fakt

e dzieje si

to

ciej gdy dziecko wprost pyta, czy zosta o przysposobione.

aru

najcz

Sp

wyrazili opinii w omawianej kwestii.

Zaledwie jedna osoba uzna a, e ujawnienie tajemnicy przysposobienia nast puje
najcz

ciej

wtedy,

gdy

ym
i

wychowawcze.

przysposobione

dziecko

zaczyna

sprawia

k opoty

Co czwarta badana osoba stwierdzi a, e w praktyce rodzice adopcyjni nie utrzymuj
kontaktów z o rodkiem, który przygotowa przysposobienie, gdy nie natrafiaj

na

problemy wychowawcze lub inne k opoty zwi zane z faktem przysposobienia.

Ins
tyt

ut
W

Dlatego trudno jest poczyni pewne ustalenia w rozwa anych kwestiach.
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Badanie wykaza o,

liw
o

Wnioski

e pracownicy o rodków adopcyjno-opieku czych w ci gu

ostatniego dziesi ciolecia umocnili swe prze wiadczenie o zaletach jawno ci

przysposobienia wobec osoby przysposobionej i nadal doceniaj potrzeb ochrony
e daje si

dostrzec

ied

tajemnicy przysposobienia wobec osób trzecich z tym,

akceptacj dla zwi kszaj cego si kr gu osób, którym mo naby powierzy tajemnic
przysposobienia.

e o przysposobieniu nale y powiedzie

raw

Nie uleg o zmianie prze wiadczenie,

dziecku i najbli szej rodzinie przysposabiaj cych oraz e rodzice dziecka nie powinni
wiedzie kto je przysposobi .
Nale y jednak zauwa
mo liwo

zachowania przysposobienia w tajemnicy przed dzieckiem w

Sp

uwag

, e przed dziesi cioma laty ponad 20% badanych bra o pod

sytuacjach szczególnych, zw aszcza gdy prawdopodobie stwo ujawnienia faktu
przysposobienia by oby - w danym stanie faktycznym - znikome. Obawa przed
przysposobienia

dziecku

przez

osoby

trzecie

by a

za

aru

ujawnieniem

pierwszoplanowym czynnikiem branym pod uwag jako uzasadnienie zalet jawno ci
przysposobienia. Obecnie eksponowane s argumenty o charakterze aksjologicznym
i rola prawdy w wychowywaniu. By y one obecne i poprzednio, cho nie by y a tak

ym
i

zdecydowanie i bezkompromisowo przedstawiane.
Znamienne s uwagi czynione przed dziesi cioma laty, i rodzice adopcyjni dopiero
pod koniec lat osiemdziesi tych w szerszym zakresie ujawniali dziecku,

ut
W

przysposobione.

Prezentowane badania dotyczy y przypuszcze

e jest

pracowników o rodków adopcyjno-

opieku czych co do tego, jaka postawa wobec problemów tajemnicy przysposobienia
dzie

charakteryzowa a

w praktyce

przygotowanych

przez

nich

rodziców

adopcyjnych. W tym miejscu mo na jedynie zasygnalizowa , e wycinkowe badania

Ins
tyt

rzeczywistych

postaw

rodziców

adopcyjnych

wskazuj ,

i

przysposobienia jest dla nich w praktyce znacznie trudniejsze ni

przypuszczali.

43
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ci

Z badania rodziców adopcyjnych, przygotowanych w ramach szkole grupowych do

liw
o

ujawnienia dzieciom faktu przysposobienia, przeprowadzonych w Poznaniu i
województwie pozna skim w 1998 r. po up ywie 3-4 lat od dnia przysposobienia
przez nich dzieci, wynik o,

e oko o 62% rodziców adopcyjnych ujawni o fakt

przysposobienia dzieciom, a pozostali tego nie uczynili. Rodzice adopcyjni, którzy
zachowali tajemnic

wobec dziecka, wyja niali swoj

postaw

albo zbyt m odym

ied

wiekiem dzieci albo prze wiadczeniem, i dzieci zdaj sobie same spraw z faktu
przysposobienia ale chc zapomnie o rodowisku swoich rodziców biologicznych24.

raw

Zmiana podej cia do tajemnicy przysposobienia charakteryzuje tak e samego
ustawodawc . W 1991 r. przy ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, która
nast pi a za zgod parlamentu, zosta o zg oszone zastrze enie do art. 7 Konwencji o
nast puj cym brzmieniu:

podlega o

ograniczeniu

poprzez

Sp

„Prawo dziecka przysposobionego do poznania rodziców naturalnych b dzie
obowi zywanie

rozwi za

prawnych

umo liwiaj cych przysposabiaj cym zachowanie tajemnicy pochodzenia dziecka”.

aru

Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. nowelizuj ca Kodeks rodzinny i opieku czy - oraz
inne ustawy w zakresie przysposobienia - w znacznym stopniu os abi a tajemnic
przysposobienia.

ym
i

Ustaw t dopuszczono obowi zek wys uchania dziecka, które nie uko czy o 13 lat,
je eli mo e ono poj

znaczenie przysposobienia (art. 118 § 2 k.r.o.) oraz umo liwi a

przysposobionemu po osi gni ciu pe noletno ci zapoznanie si

z dawnym aktem

urodzenia, je eli zosta sporz dzony akt nowy. (Zgodnie z art. 48 ust 4 i art. 48 ust. 2

ut
W

a Prawa o aktach stanu cywilnego „Przysposobiony po uzyskaniu pe noletno ci mo e
da udost pnienia ksi gi stanu cywilnego w cz

ci dotycz cej dotychczasowego

aktu urodzenia”.)

Powy sze przepisy niew tpliwie b

mia y wp yw tak e na podej cie rodziców

Ins
tyt

adopcyjnych do tajemnicy przysposobienia.
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Por. W Kotlarska: Znaczenie szkole grupowych dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w
Adopcja.Teoria i praktyka, (red. K. Ostrowska i E. Milewska), Warszawa 1999, s. 124-129.
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