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słuzbyi podejmowanych przez zagraniczne socjalne

w stosunki między polskimi rodzicami a ich dziećmi od lat stanowią przedmiot licznych

zgłoszen kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka. Skargi otzymywane od polskich

ľodziców dotyczą najczęściej postępowań opiekuńczych wszczęĘch na wniosek

zagranicznych instytucji socjalnych, w związku z podejrzeniem zagroŹenia dobľa dziecka.

W swoich pismach polscy rodzice wskazują, ze w wyniku takich działan dzieci odbieľane są

spod ich opieki i umieszczane w obcych i odmiennych kulturowo rodzinach zastępczych.

Zgłaszane spľawy obejmują takze postępowania dotyczące pľocedury umięszczenia

odebranego ľodzicom dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej na teľýoľium

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w których zastosowanie mają pľzepisy

unijne, w tym Rozpoľządzenie Rady (WE) rlr 2Ż0112003 z dnia 27 listopada2}}3 ľ. dotyczące

jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczefi w sprawach małzeńskich oÍaz

w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE)

nr 134712000 (dalej: Rozporządzenie Bľuksela II bis).

Na szczególną uwagę zasługuje art. 56 Rozporządzenia Bruksela II bis' który daje

mozliwość umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej

w innym państwie członkowskim, z którym dziecko ma szczęgő|ny związek. Decyzja taka

moŻe zostać podjęta, o ile spełnione zostaną przesłanki przewidziane w ww. aľtykule,

w zakľesie współpracy między sądami a organami centľalnymi umawiających się państw.

Analizując wspomniany pľoblem stosowania procedury umieszczania dzieci

w rodzinię zastępczej lub placówce opiekuńczej na terýońum innego państwa Unii

Europejskiej zaobserwowałem, Że linia orzęczĺicza sądów zagranicznych w tego rodzaju

sprawach jest odmiennaw róŻnych państwach członkowskich. Moje doświadczeniapokazują,
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Że w przypadku, gdy z uwagi na dobro dziecka istnieje konieczność odizolowania go od

ľodziców, to sądy w Wielkiej Brytanii najczęściej podejmują działania w celu ustalenia, czy

mozliwe jest umieszczenie dziecka w ľodzinach zastępczych na terenie jego kraju ojczystego.

W innych kľajach Unii Europejskiej przedstawiony model prawny nie jest juŻ tak doniośle

praktykowany.

Z doświadczęń Rzecznika wynika, Że Sądy brytyjskie, orzekające w sprawach

z zal<ĺęsu opieki nad małoletnimi obywatelami innych państw członkowskich, podejmują

działania zmierzające do przekazania dziecka pod opiekę najbliższych krewnych

w jego kľaju pochodzenia, zgodnie z Rozpoľządzeniem Bruksela II bis. W tym celu

miejscowe sądy ľodzinne zvĺracają się o pomoc do MinisteľStwa Spľawiedliwości, pełniącego

funkcję oľganu centralnego, z wnioskiem o pľzepľowadzenie wywiadu środowiskowego

w miejscu zamięszkania członków ľodziny dziecka. Ponadto w ramach toczącego się

postępowania, brytyjskie instýucje podejmują odpowiednie czynności celem wysłuchania

takiej osoby, atakŻe zorganizowania spotkania z małoletnim i przyszłym opiekunem dziecka,

co daje możliwośó zaobserwowania ich bezpośrednich ľelacji. Wsparcie dla takich osób

oferują również polskie placówki konsularne w Wielkiej Brýanii. Z dokonanych przez

Rzecznika ustaleń wynika, że konsulowie nie tylko monitorują przebieg takich postępowań'

ale takŻe aktywnie wspierają obywateli polskich w staraniach o ustanowienie ich rodziną

zastępczą dla dziecka, oferując m.in. pomoc w Zapewnieniu sprawnego pľzekazania dzieci do

Polski.

opisane powyzej praktyki instytucji i sądów brýyjskich oceniam pozýywnie.

Dzialania te wpisują się bowiem w wielokĺotnie formułowane przeze mnie postulaty

z zak'ľesu ochľony małoletnich obywateli polskich przed pľzeniesieniem ich w odmienne

śľodowisko kulturowe i utratą poczucia narodowej tożsamości. W mojej opinii, stosowanie

zasady umieszczania małoletnich w rodzinach zastępczych w państwie pochodzenia, wśród

kľewnych dziecka, gwarantuje zachowanie ciągłości jego wychowania, tożsamoŚci

kultuľowej, religijnej i językowej.

W mojej ocenie uregulowania zawarte w art. 5ó Rozporządzenia Bruksela II bis

czynią zadość, postanowieniom Konwencji o prawach dziecka, w szczegőlności artykułom

8 i 20 ust. 3, zgodnie z którymi państwa _ strony są zobowiązane do podejmowania wszelkich

działan, mających na celu poszanowanie pľaw dzięcka do zachowania jego tozsamości (w tym

obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych), zaś pľzy wyboľze odpowiednich rozwiązan

przy umieszczaniu dziecka poza środowiskiem rodzinnym państwa - strony powinny
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w sposób właściwy uwzględnić wskazania do zachowania ciągłości w wychowaniu dziecka

oraz jego tożsamości etnicznej, religijnej, kulturowej i językowej.

Mając povĺyŻsze na uwadze, celem zapoznania się z doświadczeniami oľganu

centralnego w zakresie zaprezentowanego pÍZeze mnie zagadnienia, działając na podstawie

art. l0 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 6 styeznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017

poz. 922), Zwracam się do Pana Ministľa z pľośbą o udzielenie odpowiędzi na następujące

pýania:

. cZY Ministeľstwo Sprawiedliwości potwierdza spostrzeżenia Rzecznika Praw Dziecka

w zakľesie częstszego stosowania przez sądy brytyjskie procedury uľegulowanej

w aľt. 56 Rozpoľządzenia Bruksela II bis w porównaniu z sądami innych państw

członkowskich;

o ile spraw wszczętych w trybie art' 56 Bruksela II bis zarejestrowano w resorcie

w 2015,20116 i2017 r. zpodziałem na państwa;

. cZY postępowania te inicjowane były przez organy państw członkowskich' czy pÍzęZ

członków najbliższej rodziny małoletnich obywateli polskich, odebranych przez

zagraniczne służby;

. w ilu tego rodzaju zainicjowanych postępowaniach faktycznie doszło do przekazania

dzieci pod opiekę ich kľewnych w Polsce.
'\N związku z licznymi wątpliwościami, które zgłaszają obywatele polscy w zakresię

zastosowania art. 56 Rozporządzenia Bruksela II bis, zwracam się ľównieŻ o przekazanie

informacji dotyczących ľoli i udziału Ministeľstwa Spľawiedliwości w tych sprawach' Będę

zobowiązany za udzielenie informacji, czy resort sprawiedliwości podejmuje czynności na

rzecz pÍZyblizenia polskim ľodzinom opisanego w piśmie instrumentu prawnego, w tym

działafi na rzecz usprawnienia jego zastosowania. Proszę równiez o informacj g, cZY wnioski

o ustanowienie rodziny zastępczej wśród kĺewnych dziecka' powinny być kieľowane

bezpośrednio do sądu orzekającego w sprawie, czy mogą one być przekazane za

pośrednictwem polskiego organu centralnego.
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