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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka

Mcĺrek Michĺllak

Waľszawa, 24 września 2018 ľoku

ZsM.422.17.2017JW

Pan
Jacek Czaputowicz
Min isteľ Sp ľaw Zagr aniczny ch

tLo"^ĺl fuš c1
w nawiązaniu do wcześniej korespondencj i, dotycząc ej propoz y cji zor ganizow ania

kampanii edukacyjno - informacyjnej na ruecz podniesienia świadomości pľawnej wśród

polskich rodzicÓw zamieszkujących wraz z dziei,mi za granicą lub planujących dopieľo

osiedlenie się poza granicami kĺaju, Zwracam się uprzejmą prośbą o przedstawienie

informacji na temat podjętych przez ręsort spľaw zagtanicznych dziaŁan w ww. zakľesie.

W dalszym ciągu istotnym problemem, któľy pojawia się w zgłaszanych do mojego

biura sprawach, pozostaje niski poziom świadomości pľawnej wśród polskich rodziców

mieszkających wraz z dzieć.mi poza gtanicami Polski. Ana|iza wpływających zgłoszen

wskazuje' Że polscy obywatele nie znają zagranicznych pľzepisów z zakľesu pľawa

rodzinnego' nie mają również świadomości w zakľesie różnic kulturowych - zwłaszcza

wiąŻących się z wraŻliwością społeczną na sygnały wskazujące na zagroŻenie dobra dziecka -
między Polską. a państwem, do którego emigrują.

W wystąpieniu z 5 paŹdziernika 2011 r. zwľóciłem się do Pana Ministra

z propozycją zorganizowania kampanii edukacyjno-informacyjnej, której celem byłoby

podniesienie świadomości polskich emigľantów odnośnie różnic istniejących w polskich

i zagranicznych regulacjach pľawa rodzinnego oraz róŻnic w funkcjonowaniu instytucji

zajmujących się ochĺoną praw dziecka. Powołałem się przy tym na przykład kampanii

zorganizowanej przez mojego łotewskiego odpowiednika we współpľacy z łotewskim

Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Sprawiedliwości.
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Przedstawiona inicjatywa spotkała się z zainteľesowaniem ze strony Pana Ministra'

czego efektem było spotkanie przedstawicieli resortu Spraw zagranicznych oraz Rzecznika

Pľaw Dziecka. Podczas spotkania omówiono najwazniejsze kwestie niezbędne dla

pľzeprowadzenia planowanego przedsięwzięcia. Na skutek dokonanych ustaleń, zwľóciłem

się do mojego łotewskiego odpowiednika z prośbą o ptzekazanie szczegołowych informacji

dotyczących pľzeprowadzonej na Łotwie kampanii infoľmacyjnej. otrzymane informacje

przekazałem Panu Ministrowi w piśmie z 17 maja br.' v,ryraŻając przy tym nadzieję, Że

pozwolą na podjęcie przez kierowany przez Pana Ministľa resort dalszych działan

w omawianym zakľesie.

Mając povĺyŻsze na uwadze, działając na postawie art. 10 a ust l ustawy z dnia 6

stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz' 9Ż2), zwracam się

z pľośbą o poinformowanie mnie, czy obecnie w Ministeľstwie Spraw Zagranicznych

pľowadzone są prace związane z organizacją kampanii edukacyjno _ informacyjnej, jeśli tak,

na jakim są obecnie etapie i jaki jest przewidywany czas ich zakończenia.
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