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z zalnteresowanlem r śledzę działania podejmowane pfzez kierowany przęZ

Pana ľesort, zmierzające do zabezpieczenia praw dzieci mieszkających poza granicami Polski.

Z inťormacji zamieszczonych na stľonach internetowych Ministerstwa

Spľawiedliwości wynika, Że z inicjatyvĺy Pana Ministľa doszło do spotkań

z przedstawicielami niemieckich i norweskich resortów, podczas których podjęto tematykę

związaną z sytuacją małoletnich obywateli polskich, wobec których interwencje podjęły

niemiecki Jugendamt oraz norweski Barneveľnet. l5 i l6 maľca 2017 t. odbyło się spotkanie

Pana Ministra Michała Wójcika z dľ Ralfem Kleindiekiem, Sekretarzem Stanu w niemieckim

Federalnym Ministerstwie Rodziny, Senioľów, Kobiet i Dzieci. Podczas spotkania strona

polska zgłosiła Szereg propozycji na tzecz lepszego zabezpieczania praw małoletnich

obywateli polskich, ktőrzy odebrani zostali spod opieki rodziców. Wskazano na konieczność

podejmowania przez niemieckie organy odpowiednich działaÍl. ktÓre gwarantować będą

prawo do zachowania narodowej tożsamości dziecka m.in. poprzez umieszczanie małoletnich

w polskich' a nie niemieckich ľodzinach zastępczych. Poruszonazostałatakże kwestia udziału

urzędników konsularnych we wszystkich etapach postępowań toczących się przed

miejscowymi organami w sprawach dotyczących małoletnich obywateli polskich - zarówno

gdy sprawa jest na etapie postępowania sądowego jak i wtedy, gdy toczy się przed Uľzędem

ds. Młodzieży.

Z informacji wynika, że efektem przeprowadzonych rozmów było powołanie polsko -

niemieckiej gľupy roboczej, do zadan której naleŻeć ma wypracowanie takich mechanizmów,
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które mogłyby przyczynić, się do rozwiązania pľoblemőw zgłaszanych przez polskich

rodziców w ich ľelacjach z miejscowymi służbami socjalnymi.

Ponadto l 5 i l6 stycznia 20l 8 ľ. odbyło się również spotkanie z Panem Vidaľem Brein

- Kaľlsenem, Sekretarzem Stanu w norweskim Ministeľstwie Sprawiedliwości

iBezpieczeństwa Publicznego oraz Panem Kai _ Morten Teľning' Sekretarzem Stanu ds.

dzieci, równouprawnienia i wykluczenia społecznego. Podczas tego spotkania również

przedstawione zostały postulaty polskiego Rządu dotyczące stosowania zasady umieszczania

polskich dzieci w rodzinach zastępczych, w których kultywowane będą polskie zvĺyczaje,

kultuľa i język oÍaz uđziału polskich uľzędników konsularnych w postępowaniach

dotyczących małoletnich obywateli polskich. omówiono takŻe kwestię finansowania szkoleń

dla polskich rodzin zastępczych oruz psychologów udzielających im wspaľcia. Z informacji

wynika ľÓwníeŻ, Że w Kľólestwie Norwegii podjęte zostały prace legislacyjn e, zmierzające do

zmiany krajowych pľzepisów regulujących kwestię odbieľania dzięci spod opieki rodziców

i umieszczania ich w rodzinach zastępczych.

Mając powyŻsze na uwadze, działając na podstawie art. l0 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r' o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 t. poz. 922), zwracam się do

Pana Ministra z prośbą o przekazanie informacji o efektach współpracy nawiązanej

z instýucjami w Niemczech i Norwegii. Jednocześnie proszę o poinfoľmowanie, czy na

terenię Niemiec doszło do utwoľzenia polskich rodzin zastępczych, w których mogliby być

umieszczani małoletni obywatele polscy odebrani spod opieki rodziców.

(

\

2


