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Upoważnione na podstawie ustawy nr 184 z dn. 4.5.1983 oraz nr 476 z dn. 31.12.1998
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Tłumaczenie z języka włoskiego
Autoryzacja dla Stowarzyszenia „La Cicogna” udzielona przez włoską Komisję do Spraw
Adopcji Międzynarodowych przy Radzie Ministrów

Godło Państwowe Włoch

Prezydium Rady Ministrów
Ministr w
Komisja Adopcji Międzynarodowych
Centralny Organ zgodnie z Konwencją Haską z 29.5.1993

Nr 41/2000/AE/ODWOŁANIE/CC/DEL.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie postępowań
adopcji międzynarodowych
(art. 39 ustęp 1 litera c ustawy nr 184 z 1983 r, znowelizowanej ustawą nr 476 z 1998)

Komisja Adopcji Międzynarodowych
NA PODSTAWIE

art. 9, 10, 11, 12, 22, 32 Konwencji o ochronie
małoletnich i współpracy na polu adopcji
międzynarodowej, zawartej w Hadze dnia
19.5.1993;

NA PODSTAWIE

ustawy z dn. 31.12.1998 nr 476, a w szczególności
art. 39 ter, przewidującego charakterystyki
niezbędne dla dopuszczenia podmiotu do
działania na polu adopcji międzynarodowej;

NA PODSTAWIE

Dekretu Prezydenta Republiki z 1.12.1999 nr 492,
zawierającego przepisy dla założenia, organizacji i
działania Komisji Adopcji Międzynarodowych, a w
szczególności art. 9 i 14, dotyczących kontroli,
charakterystyk i odwołań złożonych przez
podmiot;
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PO PRZECZYTANIU

wniosku odwoławczego złożonego dnia
05.6.2000, prot. nr 55/2000/AE/AUT przez podmiot
o nazwie La Cicogna z siedzibą prawną w Turynie,
w dalszym ciągu niniejszego dokumentu wskazany
jako Stowarzyszenie, który to wniosek miał na celu
otrzymanie zezwolenia na przeprowadzanie
postępowań
związanych
z
adopcją
międzynarodową zgodnie z art. 39 ter Ustawy z
4.5.1983 nr 184 i ze zmianami wprowadzonymi
przez Ustawę z 31.12.1998 nr 476;

PO PRZECZYTANIU

własnej
decyzji
z
dn.
27.9.2000
nr
55/2000/AE/AUT/CC/DEL
odrzucającej
wyżej
wymieniony wniosek o udzielenie zezwolenia z dn.
05.6.2000;

PO PRZECZYTANIU

wniosku o ponowne rozpatrzenie wraz z załączoną
dokumentacją uzupełniającą, złożonego dnia
4.12.2000, prot. nr 1930/2000/AE na podst. art.14
D.P.R. z 1.12.1999 nr 492 przez
wymienione
Stowarzyszenie i zwracającego się o zezwolenie
na działalność w Piemoncie, Dolinie Aosty, Ligurii,
Lombardii, Friuli Wenecji Giulii, Regionu Veneto,
Regionu Trentino Alto Adige, Toskanii, Regionu
Emilia Romagna i Umbrii, a - odnośnie
kompetencji terytorialnej za granicą - w Polsce;

WZIĄWSZY POD
UWAGĘ

że dnia 24.1.2001, w wyniku wezwania nr prot.
2614/2000/AE z dn. 22.12.2000, odbyło się
przesłuchanie
przedstawicieli
wymienionego
Stowarzyszenia
w
osobach
pani
prezes
Waszczyńskiej i pana Giancarlo Autina;

PO
PRZEANALIZOWANIU

dokumentacji uzupełniającej oraz wyników wyżej
wymienionego przesłuchania;

STWIERDZIWSZY,

że z całego postępowania kontrolnego wynikło
co następuje:
• Stowarzyszenie jest zdolne do prowadzenia
postępowań adopcyjnych w sposób zgodny z
prawem dzięki ustanowieniu odpowiedniej bazy
organizacyjnej, tak administracyjnej jak i
osobowej, w swej siedzibie w Piemoncie
(jednakże nie w innych regionach, co było
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również rozważane) oraz - w odniesieniu do
terytorium za granicą- w Polsce (art. 39 ter, litery
a,b,c ustawy z 31.12.1998 nr 476);
• Stowarzyszenie
udowodniło
swoje
uczestniczenie
we
współpracy
międzynarodowej, a szczególnie w niesieniu
pomocy humanitarnej i w akcji wspierania i
przyjmowania dzieci polskich, czyniąc tym
samym
zadość
wymogowi
współpracy
postawionemu przez prawo (art.39 ter litera f
wymienionej ustawy);
STWIERDZIWSZY

tym samym, że wniosek o powtórne rozpatrzenie
zawiera dodatkowe elementy motywujące
częściowo poprzednią decyzję;

OCENIAJĄC

w związku z tym, jako istotne motywacje
przedstawione
we
wniosku
o
powtórne
rozpatrzenie
i
uznając,
że
Stowarzyszenie
wnioskujące udowodniło swą umiejętność do
wykonywania w sposób efektywny i profesjonalny
działań przewidzianych przez aktualne przepisy
dotyczące adopcji międzynarodowej, zgodnie z
art. 10 i 11 Konwencji Haskiej z 29.5.1993 oraz wyżej
cytowanego art. 39 ter ustawy nr 476 z 31.12.1998
w Piemoncie i sąsiadujących z nim regionach
Ligurii, Doliny Aosty i Lombardii (natomiast nie w
regionach: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino
Alto Adige, Toskania, Emilia Romagna i Umbria)
oraz - odnośnie terytorium zagranicznego - w
Polsce;

UPOWAŻNIA
Stowarzyszenie La Cicogna, z siedzibą w Turynie, ul. Caraglio nr 24, nr kodu
pocztowego 10141, na skutek powtórnego rozpatrzenia zgodnie z art. 14
D.P.R. nr 492 z dn. 1.12.1999,
do działalności w ramach postępowania adopcyjnego
międzynarodowego w rozumieniu ustawy nr 184 z 1983 roku, zgodnie ze
zmianami wprowadzonymi przez ustawę nr 476 z 1998 roku, na terytorium
następujących regionów włoskich: Piemont, Liguria, Dolina Aosty i
Lombardia i - w odniesieniu do terytorium zagranicznego - w Polsce.
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POTWIERDZA
odrzucenie wniosku o zezwolenie na działalność w regionach: Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toskania, Emilia Romagna i
Umbria.
Zastrzega sobie dokonanie działań weryfikacyjnych zgodnie z art. 12 ustęp
1 regulaminu (D.P.R. 1999 nr 492).

ZARZĄDZA
powiadomienie o niniejszym postanowieniu Stowarzyszenia oraz jego
wciągnięcie na aktualną Listę Stowarzyszeń Autoryzowanych.

Tak zadecydowano w Rzymie, dnia 31.5.2001
Przewodniczący
Carmela Cavallo
podpis ręczny nieczytelny
Kopia zgodna z oryginałem
Rzym, 07 czerwca 2001
Sekretarz Komisji
mgr Bruno Di Franco
podpis ręczny: Bruno Di Franco
Okrągła pieczęć koloru niebieskiego z godłem państwowym Włoch w
środku i z napisem na otoku: Urząd Rady Ministrów - Komisja Adopcji
Międzynarodowych.
Na lewym marginesie odcisk pieczęci jak wyżej.
Niniejsze tłumaczenie zostało wykonane przeze mnie osobiście;
potwierdzam jego zgodność materialną i formalną z dokumentem w
języku włoskim.
Turyn, 7 września 2009
Anna Maria Waszczyńska
Prezes Stowarzyszenia La Cicogna”
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