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Warszawa, 22 listopada 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Murek Michaĺak
ZsP..422.Ż3'20l5.MK

Pan
Zbignĺew Ziobro
Minĺster Spľawiedliwoścĺ
Pľokuľator Geneľalny
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Dziecka apeluje o podjęcie działan mających na celu

ochronę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utľaty Życiai zdľowia na skutek

spożywania przeznie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w trakcie ciązy.|

Wnioski o podjęcie działannarzecz ochľony praw dzieci Rzecznik kieľowałzarőwno
do Ministra Sprawiedliwości, jak i Ministra Zdrowia oraz Ministľa Rodziny, Pľacy i Polityki
Społecznej' wskazując, że spożywanie alkoholu pruez cięŻamą moŻe spowodowaó u dziecka

poważne konsekwencje zdrowotne' m.in. zaburzenia ľozwojowe'

opóŹnienie

wewnątrzmacicznego wzľostu, a nawet jego śmierć'

U kobiet' któľe piją alkohol w czasie ciąŻy znacznie częściejwystępują pľzedwczesne
porody

i

poronienia. Lekarze podkĺeślają,Że nie ma dawki alkoholu, którą kobieta może

!\ypić w ciąŻy bez ryzyka, Że nie wyrządzi to szkody jej dziecku.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku

z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku
kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego. Podobnie tragiczne skutki dla
w Polsce ľodzi się około 9 tys. dzieci

nięurodzonego dziecka mogą być wynikiem zaŻywania ptzez kobietę

w ciąŻy innych

substancji psychoaktywnych, np. narkotyków.

w

piśmiez 15 marca 2016 roku (znak: DL-Iil-072-37l15) Rzecznik został

poinformowany, Że w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęte zostały działania analityczne
w zakľesie oceny zachowań matek naraŻających swoje dzieci na niebezpieczeństwo utľaty

Życia i zdľowia w kontekście możliwych reakcji z zastosowaniem obecnie obowiązujących
' Wystąpienia z l7 grudnia 20l5 ľoku i24 sieľpnia 20ló roku (znak: ZSR.422.23.2Ol5.l/rK).
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28 lat Konwencji
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Prawach Dziecka

rozwiązań prawnych na gruncie pľawa cywilnego oÍazprawa karnego. W piśmiezapewniono'

Żę przedmiotowa pľoblematyka poddana zostanie ocenie w razie podjęcia
o ewentualnych zmianach

legislacyjnych

w

decyzji

kontekście szerszej dyskusji nad czynami

godzącymi w dobra prawne jakimi jest życie i zdrowie człowieka.

Również w piśmie z

9

gruďnia 2016 roku (znak: DL-III-072-43/I6), Pan Ministeľ

poinformował, Że podziela działania podjęte pÍZez Ministľa Rodziny, Pracy

Społecznej

oraz Ministra Zdrowia związane między innymi z

i

Polityki

zapobieEaniem,

diagnozowaniem i pomocą dla dzieci z FASD i ich opiekunów.

Mając na uwadze powyŻsze, działając na podstawie aľt. 10a

i

art.

1l ustawy z dnia

6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U. z 2017 t. poz. 92Ż), zwracam się do

Pana Ministľa o udzielenie informacji o wynikach przeprowadzonej

w ľesorcie

sprawiedliwości analizy problemu matek naduŻywających alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych w trakcie ciąży oraz poinformowanie, czy zostały lub zostaną podjęte
działania legislacyjne w tym zakĺesie.
<:-.

\".^o-&4

2

