Adopcje
zagraniczne pod
kontrolą obywateli
Na podstawie statystyk z Polski i z zagranicy
Porównanie statystyki polskiego ośrodka z danymi z krajów rodziców adopcji, wykazuje
systematyczne zaniżanie liczby wysyłanych dzieci z Polski.

Adopcje zagraniczne pod kontrolą obywateli
Na podstawie statystyki z Polski i z zagranicy
Krzysztof Puzyna, 27.08.2017r.

Czy eksportowe, polskie dzieci jeszcze żyją? Cz. 2 (cz. 1 tu)
Szanowni Państwo.
Porównanie danych statystycznych z lat 2003 - 2015 polskiego ośrodka
przysposobienia dzieci dla wybranych 10 krajów i ich odbioru w krajach
rodziców adopcji, wykazuje w polskich statystykach, w przypadku 8
krajów systematyczne 1 zaniżanie liczby wysyłanych dzieci z Polski.
Opracowanie stoi do pobrania pod: http://iddd.de/adopcje2.pdf
Fakt zaniżania liczb adopcji przez polskie ośrodki potwierdzają
statystyki międzynarodowe HCCH, AICAN i urzędów państwowych krajów
odbierających przysposobione polskie dzieci, jak np. z włoskiej komisji
adopcji zagranicznych, czy z Biura ds. Konsularnych Departamentu Stanu
USA. Po ograniczeniu analizy statystyki do adopcji pełnych sierot oraz
odrzuceniu adopcji prywatnych, pozostaje dalej olbrzymia luka w
polskich danych statystycznych w porównaniu z danymi z tych samych
lat ośrodków zagranicznych. Np. Niemcy w 2004 potwierdzają adopcję
100 polskich dzieci, a w urzędowej statystyce Polski występuje tylko 10
przysposobionych na Niemcy dzieci. Uwzględnienie liczby dzieci chorych,
tych o specjalnych wymaganiach, z dostępnych statystyk nie zmienia
ogólnej tendencji zaniżania liczby adopcji zagranicznych przez ośrodki
polskie. Dzieci chore są uwzględnione w większej liczbie tylko w
statystyce holenderskiej.
Polska wysłała wg danych oficjalnie opublikowanych na stronie
rządowej2 mniej dzieci, niż to ośrodki z krajów odbiorców
dzieci, w których mieszkają nowi rodzice odebrały i w swoich
statystykach poświadczyły.
1

Strona http://
domydziecka.org/news/dane_statystyczne_dotyczace_adopcji_w_kraju_i_adopcji_zagranicznej_mpips
2
Ze strony http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/adopcja/informacje/adopcjamiedzynarodowa/
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Własnych statystyk adopcyjnych Polska nie opublikowała na stronie
HCCH od 13 lat. Jako jedyna wśród 63 państw sygnatariuszy konwencji
o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia
międzynarodowego, Polska udostępniła międzynarodowemu forum HCCH
tylko jedną statystykę za rok 2004!!

Uwaga, poniżej podaję parę przesłanek:
1. Opracowanie polskiej, jedynej statystyki na stronie HCCH z roku 2004 jest
podpisane przez Carlotta Alloero.
2. List syna szefowej Krajowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD Pawła
Passiniego: "Po 27 latach niezwykle trudnej pracy dzieło życia mojej Matki,
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Barbary Passini i wspaniałych ludzi, którzy go współtworzyli Krajowy Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy TPD ma przestać istnieć. Teraz będzie już tylko
Katolicki Ośrodek. Żyjemy przecież w państwie wyznaniowym. Dzięki
staraniom mojej Matki i jej współpracowników przestano rozdzielać idące do
adopcji rodzeństwa. Adopcje zagraniczne zaczęto monitorować aż do
pełnoletniości. Udało się udaremnić próby wywożenia dzieci jako dawców
narządów." 3
3. Wygląda mi na zasiedziałą od 27 lat w dziale eksportu dzieci siatkę z
nazwiskami włoskiego pochodzenia. Osobiste kontakty rodziny Passini ze
stroną włoską mogły być przyczyną największej liczby eksportu polskich dzieci
właśnie do Włoch! 4 W latach 2014-2015 Polska wysłała do Włoch więcej dzieci
(365) niż potęga demograficzna Chiny (360)!
4. Obliczony przez profesora Selmana światowy trend wskazuje, że USA przyjęło
w tym czasie prawie 6 razy więcej dzieci niż Włochy 5. Włochy przyjęły 2 razy
więcej polskich dzieci niż USA, a globalnie przyjęły 3 razy mniej dzieci z
różnych krajów niż USA, co jest jednoznaczną przesłanką, że nadmiar polskich
dzieci we Włoszech był przeciwko światowemu trendowi i wynikał z jakiegoś
szczególnego zapotrzebowania Włoch- włoskiej mafii?

Zaniżanie liczb adopcji międzynarodowych w opublikowanych w
Internecie polskich statystykach 6 było w latach 2003- 2015
systematyczne.
Mamy do czynienia z fałszowaniem statystyk. Dowody - w tabelkach
poniżej. W jakich celach fałszuje się statystyki? Uważam że głównie
chodzi o przykrycie nadużyć finansowych i to przynajmniej na 12
milionów Euro, czyli na około 50 milionów złotych.
O jakie nadużycia finansowe konkretnie chodzi?
W tej kwestii brakuje mi sprawozdań finansowych i dalszych informacji.
Może zdobędzie je NIK w ramach przeprowadzanej właśnie kontroli7?
3

http://natemat.pl/199691,krajowy-osrodek-adopcyjny-tpd-ma-przestac-istniec-pozostanie-tylkoosrodek-katolicki-przyszla-dobra-zmiana
4
2,2 razy więcej niż do USA!
(W latach 1995-2013 wg AICAN - Australian InterCountry Adoption Network, International Adoption
Statistics - By Country of Origin. Do USA wysłano 1098 dzieci, do Włoch 2406 dzieci.
5
(wg "Twenty years of the Hague Convention: a Statistical Review, Peter Selman, June 2015,
Newcastle University, England, UK, Intercountry Adoption 2001-2013", USA - 234 tysiące i 32 dzieci,
Włochy 42 tysiące i 48 dzieci, czyli dokładnie 5,57 razy więcej.)
6
Opracowanie własne Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS na podstawie danych statystycznych ze
sprawozdań Ośrodków Adopcyjnych prowadzących przysposobienia międzynarodowe.
7
Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 rok (plik PDF, 1 MB)
Czy ośrodki adopcyjne prawidłowo i skutecznie realizują zadania związane z postępowaniem
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Fałszowanie statystyk prowadzi do fałszowania wpływów, dochodów,
czyli do fałszowania bilansów finansowych. Ale dopiero wyciągi
rzeczywistego przepływu pieniędzy z kont zagranicznych ośrodków
adopcyjnych, czy od kont osób opłacających bezpośrednio adopcje w
Polsce, mogłyby brakujące dane uzupełnić. Bezpośrednie, a nie zdalne
sprawdzenie losów konkretnych dzieci pomogłoby rozdzielić przypadki
korupcji, od oszustw finansowych byłego polskiego centrum
adopcyjnego. Dostarczyłoby wyciągi bankowe z przelewów na prywatne
konta polskich złodziei, oraz dalszych dowodów niszczenia dokumentacji
przez autorów sfałszowanych statystyk.
A może jest lepiej
niż przypuszczam i sfałszowane, rządowe statystyki są po to, by "chronić
dane osobowe" dzieci o specjalnych wymaganiach. Do mataczenia,
krętactwa przyzwyczaili mnie ludzie w PRL-u. Dlatego bym się nie
zdziwił, gdyby odnaleziono i opublikowano "prawdziwe" statystyki
uwzględniające dzieci chore i inne. Tylko, że gdy się hipotetycznie doda
liczbę dzieci o specjalnych wymaganiach na przykład do statystyki
holenderskiej to i tak się nie zgadza o 3 dzieci.
A może jest gorzej
i Paweł Bednarz- człowiek oskarżający ośrodek adopcyjny o handel
organami pobranymi z dzieci, stręczycielstwo, pedofilstwo, rytualne
mordy, ale nieprzedstawiający dowodów sądowych, ma podstawy do
alarmów na całą Polskę?
Kogo normalnego, oprócz Bednarza, w tej chrystusowej, bo katolickiej
Polsce może obchodzić los niechcianego, przejętego przez zagraniczną
rodzinę dziecka? Polityka Pawła Kukiza na pewno nie. Jego "Czy mógłby
się pan ode mnie odpierdolić?" do kamery8 Pawła Bednarza było
potwierdzeniem jasnego programu Kukiz2015: przywłaszczać za darmo
atrakcyjne, polityczne idee i wypowiedzi. Myślę, że Kukiza oprócz własnej
kariery i pieniędzy nic nie obchodzi. Aspekt polityki rodzinnej, jak smutne
adopcje zagraniczne to nie jego pole zainteresowania. Stanowisko realne
i praktyczne. Dlaczego mnie, w Hamburgu ma obchodzić los jakieś
adopcyjnym? Kontrola: II 2017 / IV 2017; Wyniki I 2018
PAWEŁ KUKIZ - Reakcja na HANDEL DZIEĆMI

8
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wywiezionej do Włoch, niechcianej w Polsce sierotki? Kto zapłaci mi czas
na poszukiwania i analizę dokumentów? Tu mi przynajmniej za podobne
teksty płacą. Wychodzę z założenia, że w polskim ustroju, obywatele
powinni brać sprawy we własne ręce i rzeczywiście kontrolować tych u
władzy. Oficjalnie kontrolować tych, którzy mają władzę,
powinno należeć do prawa i obowiązku każdego obywatela,
nawet gdy mieszka za granicą.
Wyobrażam sobie sytuacje, gdy przybrany tatuś się napije i jak zwierzę
rzuci się na swoje - nowe, jemu obce dziecko, gdy zacznie nim
potrząsać, bo płacze, albo zacznie je głodzić, torturować, czy karmić pod
nosem Jugendamtu zastępczym narkotykiem metadonem. Wszystko
sytuacje, które się już zdarzyły i powtarzają w Niemczech. Dziecko w
obcym kraju jest całkowicie bezbronne, może krzyczeć z bólu, głodu, czy
z rozpaczy, kto je zrozumie?, do kogo może zwrócić się ono o pomoc,
dokąd może uciec? Od konsulatu polskiego pomocy nie otrzyma.
Przedstawiciele polskiego prawa, urzędnicy polscy, przekonują, że nikt z
urzędu nie może się losem polskich dzieci po ich wyeksportowaniu
interesować, bo takie jest prawo. Na moje pytanie:

"Czy kontroluje się okresowo ile z tych dzieci jeszcze żyje u rodzin wg.
podpisanych papierów, a ile z nich już zmarło, czy ile z nich nie można
już odnaleźć?"
SSO Wojciech Hyżak - wizytator ds. rodzinnych i nieletnich odpisał mi:

..." Żadne z przepisów wskazanych ustaw i Konwencji nie nakładają na
polskie sądy powszechne uprawnienia i obowiązku podejmowania
czynności związanych z kontrolą sytuacji dzieci, których przysposobienie
powoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania w
Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie.
Stąd sądy okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu nie prowadzą kontroli
sytuacji dzieci przysposobionych przez osoby zamieszkałe za granicą."
Dzieci, których Polska się pozbyła, przestają istnieć dla polskich sądów.
Na moje pytanie o statystykę zgonów takich dzieci otrzymałem
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odpowiedź z biura statystycznego: "Główny Urząd Statystyczny, jak

również Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiadają statystyk na temat
zgonów dzieci z Polski przysposobionych przez osoby zamieszkałe za
granicą.
Pozdrawiam
Joanna Marzęcka
Departament Badań Społecznych
i Warunków Życia GUS"
Z powyższych negatywnych odpowiedzi urzędnika sądu nie wynika ani
jedna szansa kontroli losu wyeksportowanych dzieci. Pomimo, że
faktycznie jak pisze Pan Hyżak nie ma explicite w konwencji 9 z Hagi
(ratyfikowanej 1 października 1995 roku) obowiązku, czy zalecenia
kontroli losu dzieci po przysposobieniu, to ze statystyk tam
opublikowanych zarysowuje się możliwość sprawdzenia danych ośrodków
adopcyjnych, w celu ich kontroli10

"…Konwencja haska z dnia 29 maja 1993 r. O ochronie dzieci i
współpracy w zakresie adopcji międzynarodowej przewiduje
gromadzenie i wymianę statystyk dotyczących adopcji między krajami
jako środka wspierającego współpracę między organami centralnymi,
zabezpieczającego i ułatwiającego świadczenie usług po jej przyjęciu.
Dostęp do tych statystyk umożliwia zainteresowanym stronom
monitorowanie funkcjonowania Konwencji, opracowanie polityki i
określenie dobrych praktyk międzynarodowej adopcji. Przewodnik po
dobrych praktykach nr 1 uznaje użyteczność statystyk w zakresie
pomiaru skutecznego wdrożenia Konwencji Haskiej z 1993 r. (Ustęp
189)."
W Internecie znalazłem zresztą inny opis sytuacji niż mi Pan Hyżak
sugeruje- niepełna odpowiedź urzędnika to też kłamstwo! Z
informacji zagranicznych o praktykach polskiego ośrodka adopcji11
9

KONWENCJA o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego,
sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. Dziennik Ustaw Nr 39 — 2508 — Poz. 448, ratyfikacja 1
października 1995 roku. Tłumaczenie na stronie hcch.net
10
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5955&dtid=32
11
5. Post Adoption Requirements
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wynika, że strona polska wymaga sprawozdań po 6, 12 i 18 miesiącach
od dnia zrealizowanej adopcji.
Aktualnie Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie od 13 stycznia 2017
roku, co 3 lata, aż do pełnoletności wymaga raportów rozwoju dziecka ze
zdjęciami i okresowego, osobistego kontaktu, lub przez telefon, czy przez
skypa 12
To jest kontrola po skutecznej adopcji, o której polscy urzędnicy nic nie
wspominają. Tragiczne wypadki 13 w Niemczech pod stałym i
"bezpośrednim nadzorem" Jugendamtu, świadczą o łatwym obejściu
każdej zdalnej kontroli, gdy urzędnikom nie chce się (wbrew staremu
zabobonowi niemieckich biurokratów- kto się ruszy ten przegrywa) wstać
od biurka i ruszyć w teren,.
Przy szukaniu dowodów dla oceny jakości pracy polskich ośrodków
adopcyjnych, oparłem się o dostępne w Internecie dwie ściśle powiązane
liczby: Liczba wyeksportowanych dzieci oraz liczba Euro za
przysposobienie dziecka. Każde przysposobione na zagranicę dziecko
przynosi ośrodkowi pieniądze, które, ze względu na konwencję haską14 i
polityczną poprawność, nie można nazywać "dochodem", czy "zyskiem",
Poland requires 3 post-adoption reports at 6, 12, and 18 months after the adoption is finalized. These
reports demonstrate to the Polish government and Custody Centers the benefits of international
adoption for their children.
12
Polen …"in den ersten 6 Monaten nach Ausreise des Kindes ist die Adoptionsfamilie/das
Kind verpflichtet, mit der polnischen Vermittlungsstelle Kontakt per Telefon, Skype oder ggf. per
Hausbesuch zu halten, in den ersten 3 Jahren muss jährlich ein Entwicklungsbericht samt Fotos des
Kindes an Polen eingereicht werden, in den Folgejahren bis zur Volljährigkeit des Kindes alle 3 Jahre!"
13
https://www.abendblatt.de/hamburg/altona/article206841351/Tayler-grausam-misshandelt-hat-dasJugendamt-versagt.html
https://www.abendblatt.de/hamburg/article107725799/Fall-Chantal-Schwere-Vorwuerfe-gegen-dasJugendamt.html
http://www.stern.de/panorama/stern-crime/hamburg---hat-das-jugendamt-beim-totgeschuetteltenbaby-versagt--6615006.html
https://www.welt.de/print/die_welt/hamburg/article123978515/Yagmurs-frueher-Tod-so-habenHamburgs-Behoerden-versagt.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/dreijaehrige-offenbar-von-eltern-zu-tode-gepruegelt-und-wiederhaben-hamburgs-jugendaemter-versagt/9257496.html
http://www.n-tv.de/thema/fall-lea-sophie
14
Dziennik Ustaw Nr 39 — 2508 — Poz. 448
448 KONWENCJA o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego,
sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. — Artykuł 32
1. Nikt nie może uzyskać niestosownej korzyści majątkowej lub innej z tytułu działania dotyczącego
przysposobienia międzynarodowego.
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ale można nazywać
przysposobienia.

ceną

pokrycia

kosztów

zagranicznego

Aby ocenić jakość pracy polskiego ośrodka adopcyjnego oparłem
się o jakość jego statystyk. Polskie dane podają liczby dzieci
przysposobionych dla rodziców mieszkających zagranicą. W krajach
adopcji te dzieci mają swoją niezależną statystykę przyjęcia.
Dobry bilans ośrodka adopcyjnego i statystyki jest wtedy, gdy w tym
samym okresie liczba wysłanych z Polski dzieci równa się liczbie dzieci
odebranych w kraju przysposobienia.
Statystyka z krajów rodziców adopcyjnych wg AICAN

Zrównoważony bilans jest naukowo prawidłowy, szczególnie, gdy
statystyki odbioru są urzędowo zweryfikowane (jak w przypadku adopcji
niemieckich w roku 2004). Są to statystyki kraju adopcji, statystyki
meldowane urzędowi w Hadze, oraz statystyki organizacji migracyjnej z
Australii AICAN (Australian InterCountry Adoption Network) oraz dane
27.08.2017
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demografa, profesora Petera Selmana z Wielkiej Brytanii, który
uwzględnia również dane statytyczne dostarczone HCCH w Hadze.
Sprawdziłem też statystyki pod kątem zameldowania w krajach
przysposobienia z rocznym opóźnieniem -"z poślizgiem", czy w innym
okresem obliczeniowym (Włochy, USA). "Poślizgi" można ewentualnie
przypuszczać wielokrotnie w statystykach belgijskich, kanadyjskich,
2011/12 francuskich, 2008/2009, hiszpańskich, 2011/12, oraz
holenderskich i włoskich. W państwach, które przyjęły najwięcej polskich
dzieci jak Włochy (ze względu na poślizg dodawałem następny rok 2014
do 2015), USA czy Niemcy decydujących zmian trendu zaniżania liczby
dzieci, w analizowanych statystykach, nie ma. W rocznym bilansie ośmiu
państw na dziesięć wybranych i przeze mnie analizowanych,
wyeksportowane dzieci z Polski, poznikały w statystycznie znaczącej
ilości, z polskich danych.
Zniknęły więc też pieniądze za nie. Powstaje pytanie jakie
pieniądze? Z łapówek za dokumenty przy adopcjach prywatnych?- Wtedy
szacunki strat mogą być mniejsze. W przypadku, gdy następuje
statystyczne znikanie dzieci w pełni przysposobionych na zagranicę z
polskich statystyk, mamy do czynienia nie z korupcją, ale z oszustwem i
kradzieżą państwowych pieniędzy. Likwidacja skorumpowanych
ośrodków to za mało, trzeba winnych pociągnąć do odpowiedzialności i
odebrać zrabowane opłaty za adopcje.
Po analizie wyników, najbardziej znaczące liczby nadużyć wykazują
statystyki z Niemiec i USA. Szczególnie ważnym przypadkiem jest
korektura statystyki niemieckiej z 2004 roku.
W roku 2005
przeprowadzono tam kontrolę statystyki własnej z roku 2004. Zamiast
wyeksportowanych z Polski (wg polskiej statystyki) 10 dzieci,
poświadczonych pierwotnie niemiecką statystyką 9 przyjętymi
w Niemczech dziećmi (czyli 1 osoba niby w poślizgu
meldunkowym), liczbę polskich dzieci zrewidowano do 100
oficjalnych adopcji, w tym absolutnych sierot 24. Te sieroty
musiały przejść w 100 procentach polski proces adopcyjny, chyba że
zostały z Polski nielegalnie porwane.
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Pytanie przez jakie konta przekazały organizacje adopcyjne
pieniądze za te dzieci? Trzeba nawiązać oficjalny kontakt z
organizacjami zagranicznymi i zbadać rzeczywisty przepływ pieniędzy.
(Chętnie to zrobię, jeżeli otrzymam odpowiednie uprawnienia i środki).
A jest o co walczyć- poniżej oficjalne kwoty dla polskiego ośrodka z
jednej adopcji wg danych znalezionych w Internecie. Kwoty są
przybliżone, dokładnych sum przelewów, trzeba szukać w bankach
zagranicznych na kontach polskich beneficjentów.
Zwracam już teraz uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli NIK w swojej
kontroli 2017 (wg planu pracy15 nie powinna się ograniczyć do badania
kont bankowych ośrodków w Polsce, gdyż z mojej analizy wynika, że
pieniądze za zaginione dzieci nie mogły być przelewane do Polski i były
bezpośrednio transferowane np., z USA lub Niemiec prawdopodobnie na
anonimowe konta w Szwajcarii lub Australii.
Ile pobiera za przysposobienie zagraniczne polski ośrodek
adopcyjny?
W USA piszą:

Według katolickiego programu adopcji w USA (Catholic Charities
International Adoption Program) same opłaty na ośrodek adopcyjny w
Polsce za jedno polskie dziecko wynosiły w roku 2000 około 18 tysięcy
dolarów. W roku fiskalnym 2014 do 31 marca 2015 roku wg FY 2014
Annual Report on Intercountry Adoption March 31, 2015 tabela nr 5
podstawowa (bez kosztów podróży, tłumaczeń, opieki lekarskiej itd.)
opłata dla polskiego ośrodka za adopcję polskiego dziecka wynosiła $18
tysięcy 750 dolarów. W r. 2015 opłata podstawowa wynosiła 19 tysięcy
950 dolarów. W r. 2016 wg FY opłata ta dla polskiego ośrodka adopcji
wynosiła 19 tysięcy 380 dolarów.
Znaczy, jeżeli z polskiej statystyki zniknęło tylko jedno dziecko
przysposobione na USA to polski ośrodek adopcyjny (ASP) lub jego
przedstawicielka zarobili na pominięciu dziecka w statystyce przynajmniej
15

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 rok (plik PDF, 1 MB)
Czy ośrodki adopcyjne prawidłowo i skutecznie realizują zadania związane z postępowaniem
adopcyjnym? Kontrola: II 2017 / IV 2017; Wyniki I 2018
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18 tysięcy dolarów. W przypadku gdy chodzi o prywatną adopcję, to
internauci piszą, że taka w Polsce jest zwykle tańsza.
W polskiej statystyce adopcji z wysłanych do USA w latach
2006-2013 dzieci, brakuje 197. Ich odbiór poświadczają tymi
samymi liczbami, państwowe statystyki z U.S. Department of State,
statystyki organizacji HCCH i australijskiej AICAN. Chodzi więc o
odzyskanie opłat przynajmniej w wysokości $ 3.546.000 - prawie 3
milionów 600 tysięcy US-dolarów. Uważam, że sprawa nadaje się do
prokuratury, a ja zastrzegam sobie urzędowy udział w zrabowanych
opłatach. Wyniki z danych statystycznych są poniżej.

27.08.2017
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Koszty międzynarodowego przysposobienia US-agentury MLJ Adoptions:

Koszty w Niemczech. Opłata administracyjna dla ośrodka adopcyjnego
w Polsce, wg jedynego ośrodka upoważnionego do adopcji w Polsce, to
14 tysięcy i 500 Euro za dziecko. Niestety, żadne dalsze, oficjalne źródła
w Internecie nie podają cen. Wg wpisów z dyskusji na forach
internetowych wynika, że te koszty mogą być znacznie większe lub
znacznie mniejsze-, gdy adoptuje się prywatnie i nielegalnie. W Polsce
muszą być one jednak dobrze znane. Przyjmuję, więc szacunkowo
średnią ze znalezionych wartości: 11 tysięcy 705 Euro. Zaniżenie liczby
przysposobionych na Niemcy dzieci w danych polskich w latach 2004 2011 wynosi 357 dzieci! Patrz poniżej ustalone dane statystyczne. 357x
11705 € = 4 miliony 178 tysięcy 685 Euro!
Tych sum trzeba szukać! Nawiasem mówiąc skradzione adopcje stają się
wg artykułu 32 konwencji z Hagi nieważne. Co zrobić z ukradzionymi
dziećmi?
Oprócz zaniżenia liczby wyeksportowanych dzieci przez ośrodki w
Polsce w analizowanych 8 krajach na 10, stwierdzam smutny niedobór
dzieci w 2 krajach adopcji: Belgii i Hiszpanii. W Belgii zaginęła w
statystyce przynajmniej dwójka dzieci, w statystyce z lat 2008-2012 do
Hiszpanii jakoby nie dotarło 43 polskich dzieci. Wg sprawozdania grupy
roboczej Parlamentu Europejskiego z 14 marca 2017 roku handel
dziećmi, wykradanie noworodków w Hiszpanii to tragiczna16 praktyka
związana z systemem zainstalowanym jeszcze w latach 30. XX wieku w
czasach dyktatury generała Francisca Franca.
16

minister sprawiedliwości Rafael Catalá przyznał, że „jest to prawdziwy dramat społeczny i osobisty”
( wg "Projekt sprawozdania i zalecenia w sprawie działań grupy roboczej ds. dobra dziecka")
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W grupie ds. dobra dziecka pracowała też lub była obecna, pani Julia
Pitera, polityk z PO (Platformy Obywatelskiej). Znaczy polscy specjaliści
od adopcji musieli wiedzieć o systemowym handlu porwanymi dziećmi w
Hiszpanii. Jeżeli wiedzieli i pomimo to wysyłali polskie dzieci na adopcję
to znaczy, że byli skorumpowani, lub kradli opłaty za dzieci bezpośrednio
wymazując je ze statystyki.
Bardzo podejrzane są również zaginięcia w Belgii oraz brak przejrzystych
statystyk z Holandii. Szczególnie, na tle afery mordercy dzieci -bestii
Marca Dutroux. Dutroux porywał dziewczynki, je wynajmował do
gwałcenia, a następnie je mordował. Jeszcze przed procesem sądowym
Dutroux zginęło ponad 27 świadków, a prokurator popełnił samobójstwo.
Podobno zamieszane były najwyższe sfery z Belgii i Holandii, łącznie z
królem. Chyba nieprzypadkowo dane statystyczne z Polski obciążają te
dwa kraje: Belgię i Hiszpanię.
Kraj rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do Belgii adopcji wg
statystyki z Polski
Belgia

Ilość
otrzymanych
adopcji z Polski wg
statystyki
z
Belgii
/hcch.net

Ilość otrzymanych
adopcji z Polski wg
statystyki z Belgii/
AICAN

Belgia 2015 10
7
Belgia 2014 17
Istnieje wspólna statystyka dla lat 2013-2003

Wg polskiej- wyeksportowano do Belgii 31 dzieci
Wg Belgii/hcch- otrzymano z Polski 29 dzieci, czyli brakuje 2 dzieci. Czyżby nie
dotarły? Trzeba szukać tych dzieci!
Belgia wg AICAN- otrzymała z Polski tylko 3 dzieci

Belgia 2013
Belgia 2012

0
10

Belgia
Belgia
Belgia
Belgia
Belgia
Belgia
Belgia
Belgia

12
2
4
0
1
1
0
1

2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
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Kraj rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do Francji adopcji wg
statystyki z Polski
Francja

Ilość
otrzymanych Ilość otrzymanych
adopcji z Polski wg adopcji z Polski wg
statystyk z Francji/ statystyki AICAN
hcch.net

6
Francja
2016
Istnieje wspólna statystyka dla lat 2009-2015

Wg polskiej- wyeksportowano do Francji 120 dzieci
Wg francuskiej- otrzymano z Polski 126 dzieci, czyli mamy zaniżenie ilości ze
strony polskiej, w bilansie brakuje 6 dzieci!

Francja
2015
Francja
2014
Francja
2013
Francja
2012
Francja
2011
Francja
2010
Francja
2009
Francja
2004

6

5

24

22

21

18/18

18

13

17/17

17

17

14/14

14

20

26/26

26

19

24/24

24

39

36 adostats Fr /
39 adostats PL

Kraj
rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do Hiszpanii adopcji
wg statystyki z Polski
Hiszpania

Ilość otrzymanych w
Hiszpanii adopcji z
Polski wg statystyki
hcch.net

Ilość
otrzymanych
adopcji z Polski
wg
statystyki
AICAN

1
Hiszpania 2013 21
Istnieje wspólna dla AICAN i Polski statystyka 2008-2012
Wg AICAN- wyeksportowano do Hiszpanii tylko 10 dzieci.
Wg polskiej- wyeksportowano 53 dzieci, różnica 43 dzieci

Istnieje wspólna statystyka 2008-2009

Wg polskiej- wyeksportowano do Hiszpanii 14 dzieci
Wg AICAN i HCCH- Hiszpania przyjęła 6 dzieci z Polski
W bilansie zaginęło przynajmniej 8 dzieci, czyżby nie dotarły do Hiszpanii?
Trzeba szukać dzieci!
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Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania

2012
2011
2010
2009
2008

9
17
13
12
2

0
3
1
2
4

2
4

Kraj
rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do Holandii adopcji
wg statystyki z Polski
Holandia

Ilość otrzymanych w Ilość otrzymanych
Holandii adopcji z adopcji z Polski wg
Polski wg statystyki statystyki AICAN
hcch.net

Istnieje wspólna dla lat 2009-2012 ze stron AICAN i Polski.

Wg AICAN- przybyły do Holandii 73 dzieci.
Wg polskiej- wyeksportowano 73 dzieci, różnica 0 dzieci
Statystyki z Holandii są pozornie poprawne. Faktycznie udało mi się znaleźć tylko
jedno oryginalne potwierdzenie w statystyce z roku 2009 dla dzieci o szczególnych
wymaganiach.

Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

13
13
22
25
32
26
20
34
23
21

28

13
10
22
28

27
32
25
21

Kraj
rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do Kanady adopcji wg
statystyki z Polski
Kanada

Ilość otrzymanych w Ilość otrzymanych
Kanadzie adopcji z adopcji z Polski wg
Polski wg statystyki statystyki AICAN
hcch.net

Istnieje wspólna statystyka dla lat 2008-2013

Wg HCCH- przyjęto w Kanadzie 16 polskich dzieci.
Wg AICAN- przyjęto 12 dzieci.
Wg polskiej- wyeksportowano 3 dzieci.
Istnieje zaniżenie ilości oddanych dzieci ze strony polskiej
różnica w bilansie to 13 dzieci.

Kanada 2015
Kanada 2014
Kanada 2013
27.08.2017
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Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

6
4
2
2

2

1

6
4

1
2
4

1

6

4

Kraj
rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do Niemiec adopcji
wg statystyki z Polski
Niemcy

Ilość otrzymanych w Ilość otrzymanych
Niemczech adopcji z adopcji z Polski wg
Polski wg statystyki statystyki AICAN
hcch.net
/
wg
Statistisches BA

Istnieją: wspólna statystyka dla lat 2004-2011 oraz detaliczne,
po
części
zrewidowane
wyniki
niemieckiego
urzędu
statystycznego z lat 2004 i 2010, 2014, 2015

Wg AICAN w latach 2004-2011 przyjęto do Niemiec 402 polskich dzieci.
Wg polskiej- w latach 2004-2011 wyeksportowano do Niemiec 45 dzieci.
Jest to skandaliczne zaniżenie ilości dzieci ze strony polskiej. Różnica
wynosi 357 dzieci!
Dane AICAN potwierdzają (2004, 2010) sprawdzone i skorygowane
statystyki Bundesamtu.

Niemcy 2015

10

Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy

2
5
2
1
2
3
4
7
7
11
10

2014
2013
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2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
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Polska

Kraj
rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do Szwecji adopcji wg
statystyki z Polski
Szwecja

Ilość otrzymanych w Ilość otrzymanych
Szwecji adopcji z adopcji z Polski wg
Polski wg statystyki statystyki AICAN
hcch.net

Istnieje wspólna dla lat 2004-2009 ze stron Szwecji dla HCCH i
Polski.

Wg HCCH- przyjęto w Szwecji 123 polskich dzieci.
Wg AICAN- przyjęto 9 dzieci. Z dużym prawdopodobieństwem fałszywe dane!
Wg polskiej- wyeksportowano 115 dzieci.
Różnica w bilansie to 8 dzieci - zaniżenie ilości ze strony polskiej

Szwecja
Szwecja
Szwecja
Szwecja
Szwecja
Szwecja
Szwecja
Szwecja
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Szwecja
Szwecja
Szwecja
Szwecja

2007
2006
2005
2004

25
18
27
21

20
15
28
22

Kraj
rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do USA adopcji wg
statystyki z Polski
USA

1
2

Ilość otrzymanych w Ilość otrzymanych
USA adopcji z Polski adopcji z Polski wg
wg
statystyki statystyki AICAN
hcch.net i /US roku
podatkowego od 09
do 10 danego roku

Istnieje wspólna statystyka dla lat 2006-2013 ze stron U.S.
Department of State, HCCH, Polski i AICAN

Dane U.S. Department of State są potwierdzane są przez strony HCCH i AICAN, ale
różnią się od danych polskich!
Wg HCCH i AICAN - przyjęto w USA 575 polskich dzieci.
Wg polskiej- wyeksportowano 378 dzieci.
Różnica w bilansie to 197 dzieci - zaniżenie ilości ze strony polskiej

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

/98
60
53
49/49
35
52/52
50
66
82
142
99
119

85
54
44
38
43
55
53
60
63
22
84
86

Kraj
rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do GB adopcji wg
statystyki z Polski
Wielka

49
35
52
50
50
77
84
67
73
102
97

Ilość otrzymanych w Ilość otrzymanych
GB adopcji z Polski adopcji z GB wg
wg
statystyki statystyki AICAN
hcch.net

Brytania (GB)
Widoczna tendencja: bardzo mała ilość prywatnych adopcji,
27.08.2017
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statystycznie do pominięcia, oznaczona przez 0 - zero adopcji
1
GB 2015
1
GB 2014
1
1
GB 2007
1
GB 2005
1
GB 2003

Kraj
rodziców Ilość
wyeksportowanych
adopcyjnych
do WŁOCHY adopcji
wg statystyki z Polski
WŁOCHY

Ilość otrzymanych w Ilość otrzymanych
WŁOCHY adopcji z adopcji z Polski wg
Polski wg statystyki statystyki AICAN
hcch.net i /Wł. rok
podatkowy od 09 do
10 miesiąca danego
roku

Istnieją statystyki dla lat 2003-2015 ze stron włoskiego
l’Istituto degli Innocenti, publikowane na HCCH i AICAN

Dane są potwierdzane są przez publikacje włoskie, HCCH i AICAN, ale różnią się
wyraźnie od danych polskich!
Wg statystyki włoskiej i HCCH - przyjęto do WŁOCH 2560 polskich dzieci.
Wg polskiej- wyeksportowano 2527 dzieci.
Różnica w bilansie to 33 dzieci - zaniżenie ilości ze strony polskiej

WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
WŁOCHY
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179 (180 -Tavola 3.10)
186 (186 - str. 22)
202 (202 - Tavola 2.3)
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193/193
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148/148
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Podsumowanie
Przyzwolenia na adopcje zagraniczne polskich sierot
uwidaczniają neokolonialną eksploatację i podporządkowanie
Polski przez bogate państwa zachodnie jak Niemcy, USA, czy
Włochy. Jeżeli Państwo Polskie, nie broni swoich najsłabszych
obywateli, tylko ich wyrzuca zagranicę, to też nie obroni, gdy
będą w potrzebie, silniejszych.
• Znając nadużycia, gwałty i zabójstwa zaadoptowanych dzieci w
Niemczech, Hiszpanii, Belgii, USA.
• Uwzględniając afery i olbrzymie zapotrzebowanie medycyny
klasowej - tej dla bogatych, na zdrowe organy do transplantacji i
na eksperymenty.
• Uwzględniając
olbrzymie
zapotrzebowanie
przemysłu
farmaceutycznego na zdrową krew i dalsze płyny i organy ludzkie.
• Wiedząc o aktywności i bezczelności (małżeństwo dla każdego,
adopcje dla wszystkich), istot z tęczowego ruchu LGBT: lesbijek,
gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.
Jestem przekonany, że większość bezbronnych dzieci, adoptowanych na
wywóz z Polski, czeka bolesne, nieszczęśliwe życie, lub szybka śmierć.
Jestem za wstrzymaniem neokolonialnych przysposobień
zagranicznych pełnych sierot: zdrowych i chorych.
Z poważaniem
Mgr inż. Krzysztof Puzyna
kpuzyna@gmail.com
W Hamburgu, 27 sierpnia 2017 roku

Intercountry adoption- neo-colonial mistake!
adopcje eksport dzieci
27.08.2017
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