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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Mclľek Michalak

Warszawa, 37 stycznia 2017 roku
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Panĺ
Elzbieta Rafalska
Ministeľ Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej
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zgodnie z obwieszczeniem Ministľa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 stycznia

20|7 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upowaznionych do współpracy zorganami
centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw oľganizacjami

lub ośrodkamiadopcyjnymi (M.P. poz. 35), Diecezjalny ośľodekAdopcyjno-opiekuńczy
Centľum Słuzby Rodzinie

i Życiu w

Sosnowcu otaz Katolicki ośrodek Adopcyjny

w Waľszawie zostały upoważnione do współpľacy z organami centralnymi innych państw lub

z licencjonowanymi pÍzezrządy innych państw oľganizacjami lub ośrodkamiadopcyjnymi.

z obwieszczeniem Ministľa Pracy i Polityki Społecznej
2013 r' w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych

Wcześniej,zgodnie
z 11 paŹdziernika
do współpľacy

z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy

innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (M.P. poz. 850), do pľowadzenia

proceduľy adopcji zagranicznej, obok Katolickiego ośľodkaAdopcyjnego w Warszawie,
upowaznione były także: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki ośrodek

Adopcyjny w Warszawię oruz Krajowy ośrodek Adopcyjny TowaľzystwaPľzyjaciőł Dzieci
w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzęczniku Praw Dziecka (.t. Dz. U ' z 2015 Í. poz. 2086), pľoszę Panią

Minister o pľzedstawienie informacji w zakręsie przyczyn, dla których Mazowieckie Centrum

Polityki Społecznej, Wojewódzki ośrodek Adopcyjny w Warszawię oľaz Kľajowy ośrodek

Adopcyjny Towaľzystwa Przyjaciőł Dzieci
oo
va

w

Warszawie utraciły uprawnienia

27 lat Konwencii
o Prawach

Dziecka

do

prowadzenia adopcji zagranicznej oÍaz wskazanię przesłanek przemawiających za

wybľaniem,

w ich

miejsce, Diecezjalnego ośrodka Adopcyjno-opiekuńczego Centrum

Słuzby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.

Pľoszę takŻe o informację, czy przed podjęciem povĺyższejdecyzji,

w

resoľcie

pľzeprowadzone były analizy skutków ptzekazania spľaw adopcji zagranicznych będących
w

toku

z

ośľodków, które utľaciły uprawnienia

zagranicznej do dwóch ośľodkówwskazanych

do

pľowadzenia proceduľy adopcji

w obwieszczeniu z 13 stycznia 2017

r.,

w szczegő|ności skutków wydłużenia czasu postępowania adopcyjnego' a takŻe możliwego
naruszenia dobra i interesu dzieci będących w proceduľze adopcji . W przypadku odpowiedzi

twierdzącej' pľoszę o przekazanie Rzecznikowi Praw Dziecka powyższych ana|iz.
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