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Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka województwa wielkopolskiego Marka WoŸniaka

Wszelkie reorganizacje maj¹ to do siebie, ¿e obni¿aj¹ okresowo skutecznoœæ dzia³ania instytucji,
wprowadzaj¹ chaos, ba³agan oraz powoduj¹ niepewnoœæ i frustracjê osób w tych instytucjach zatrud-
nionych. Przypominam tê „oczywist¹ oczywistoœæ”, jak mawia klasyk, w zwi¹zku z reform¹ systemu
opieki nad dzieæmi pozbawionymi opieki rodziców.

Niedawno uchwalona przez Sejm ustawa o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastêpczej obliguje
starostów do zlikwidowania obecnie dzia³aj¹cych publicznych oœrodków adopcyjno-opiekuñczych. Ich
miejsce zajm¹ zupe³nie nowe instytucje, tak zwane oœrodki adopcyjne powo³ywane przez marsza³ków
województw. Ile ich bêdzie w Wielkopolsce i gdzie powstan¹? Jeszcze nie wiadomo.

Do tej pory oœrodki adopcyjno-opiekuñcze opiera³y swoj¹ dzia³alnoœæ na ustawie o pomocy spo³ecz-
nej. I chocia¿ by³a ona wielokrotnie nowelizowana, to nigdy dot¹d nie wprowadzono tak radykalnych
zmian, jak t¹ obecn¹ ustaw¹ z 9 czerwca 2011 r. Na mocy jej zapisów publiczne oœrodki adopcyjno-opie-
kuñcze prowadzone przez powiaty z dniem1 stycznia 2012 r. ulegn¹ likwidacji. Bezpieczne bêd¹ tylko te
placówki, które prowadz¹ wojewódzkie banki danych. W przypadku Wielkopolski bêdzie to oœrodek
w Poznaniu.

Zapowiada siê wiêc rewolucja, frustruj¹ca zarówno pracowników tych instytucji, jak i rodziny, które
podjê³y starania o adopcjê dzieci. Pisz¹ o tym lokalne media, cytuj¹c wypowiedzi zainteresowanych
osób, st¹d te¿ wynika moje zainteresowanie tym tematem i dlatego wystosowa³em to oœwiadczenie, któ-
re zgodnie z regulaminem kierujê poprzez marsza³ka Senatu na rêce Pana Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego.

W Wielkopolsce funkcjonuje obecnie szeœæ oœrodków adopcyjno-opiekuñczych. Po³owa z nich to
oœrodki publiczne. Jak po reorganizacji bêdzie wygl¹da³a sieæ tych instytucji? Które z nich bêd¹ mia³y
zapewnion¹ egzystencjê, a które na zawsze zakoñcz¹ dzia³alnoœæ? Te pytania na razie pozostaj¹ bez od-
powiedzi. Wed³ug mnie – zbyt d³ugo.

W moim okrêgu wyborczym taki oœrodek dzia³a w Pile. Zatrudnieni w nim wysokiej klasy profesjona-
liœci, choæ w ci¹gu trzydziestu piêciu lat istnienia oœrodka przyzwyczajeni ju¿ do zmian i uodpornieni na
nie, s¹ zaniepokojeni o przysz³oœæ zarówno tej placówki, jak i swoj¹. Niepokój ten skrywaj¹ pod mask¹
nadziei, ¿e i tê reorganizacjê przetrwaj¹.

Nadzieja ta jest zasadna, poniewa¿ zgodnie z ustaw¹ najwiêksze szanse na dalsze funkcjonowanie,
aczkolwiek ju¿ pod nowym szyldem, maj¹ te oœrodki, które w ubieg³ym roku przeprowadzi³y co najmniej
dziesiêæ procedur zakoñczonych adopcj¹ dziecka. W pilskim oœrodku corocznie przeprowadzano ponad
czterdzieœci takich procedur, a wiêc czterokrotnie wiêcej ni¿ zak³ada ustawodawca. Mam wiêc nadziejê,
¿e Pan Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego weŸmie to pod uwagê, podejmuj¹c odnoœn¹ decyzjê.

Od czasu, gdy do opinii publicznej dotar³a informacja o likwidacji oœrodków adopcyjno-opie-
kuñczych, niepokój ogarn¹³ równie¿ rodziny, które staraj¹ siê o adopcjê dziecka. Ludzie boj¹ siê zapo-
wiadanych zmian, wzrostu biurokratycznych wymagañ i pospiesznie podejmuj¹ decyzje, by zd¹¿yæ
przed koñcem roku. Tylko w pierwszym pó³roczu tego roku chêæ przysposobienia dziecka w pilskim oœ-
rodku zg³osi³o sto czterdzieœci rodzin.

Wskazuj¹c Panu Marsza³kowi Województwa Wielkopolskiego na spo³eczny odbiór ustawowych
zmian dotycz¹cych adopcji dzieci, apelujê równoczeœnie o szybkie podjêcie decyzji. Chodzi o to, aby do
maksimum skróciæ okres frustracji, która ogarnê³a tak pracowników, jak i zainteresowane rodziny. Ró-
wnoczeœnie, jako senator pilskiego okrêgu wyborczego, wyra¿am nadziejê, ¿e Pañska decyzja uwzglêdni
argumenty przemawiaj¹ce za usytuowaniem oœrodka adopcyjnego w Pile.
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