
   

 

STANOWISKO NR 2/2022 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki 

Społecznej w Lublinie 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ocenia jako 

słuszne podjęcie prac koncepcyjnych co do zmian sposobu pracy i zmian 

organizacyjnych mających na celu zwiększenie ilości adopcji w Ośrodku Adopcyjnym 

prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie. Zdaniem 

WRDS WL proponowane kierunki zmian powinny uwzględniać następujące elementy: 

1. Uwzględnienie dobra dzieci i rodzin adopcyjnych w taki sposób, by planowane 

zmiany nie pogorszyły dostępności do procesu adopcji. 

2. Doprecyzowanie funkcji regionalnego ośrodka adopcyjnego, z wzięciem pod 

uwagę możliwości przeprowadzania procesu adopcji w obszarach Filii Urzędu 

Marszałkowskiego. Rozważenie możliwości wykorzystania bazy lokalowej filii 

Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej - celem 

umożliwienia ewentualnego spotkania ze specjalistą zatrudnionym w Ośrodku 

Adopcyjnym z siedzibą w Lublinie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

3. Wykorzystanie aktualnych zasobów kadrowych, doświadczonych specjalistów 

zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjnym i w jego Filiach. 

4. Podjęcie debaty przez Radę Dialogu Społecznego na temat oceny 

funkcjonowania procesów adopcji oraz sieci ośrodków adopcyjnych, w sytuacji 

zmian demograficznych i przedłużającego się stanu pandemii COVID-19. 

Uzasadnienie 

W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się spadek liczby adopcji, dotyczy to także 

województwa lubelskiego. Wpływ na to zjawisko wywierają niewątpliwie zmiany 

demograficzne, a także dość długi okres trwającej pandemii COVID-19. Zjawisko 

spadku adopcji wymaga pogłębionej analizy, co do przyczyn, sposobu pracy 

adopcyjnej oraz rozważenia modyfikacji sieci organizacyjnej i zastanowienia się nad 

nowymi technikami pracy. Przedstawiony przez Samorząd Województwa Lubelskiego 

projekt, w ocenie strony związkowej Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego powinien zostać poddany pogłębionej analizie w konsultacji 

z Filiami Ośrodka Adopcyjnego, co do zakresu i tempa realizacji planowanych zmian. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego podkreśla, że ma 



   

na względzie dobro procesu adopcji, rodzin adopcyjnych i potrzebę zachowania 

wysoko wyspecjalizowanej kadry pracującej w Filiach. 

Stanowisko zostało zaakceptowane przez wszystkie strony dialogu Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu WRDS WL złożył Przewodniczący 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  

PRZEWODNICZĄCY 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego 

Jarosław Stawiarski 


