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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Mclrek Michaląk
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Waľszawa,24 sierpnia 20l6 ľoku

Pan
Zbĺgnĺew Ziobro
Minister Sprawiedliwoścĺ

Pani
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Minister Rodziny, Pracy
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Pan
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w wystąpieniu z 17 grudnia 2015 ľoku skieľowanym do Państwa Ministľów (znak:

ZsR.42Ż'Ż0l5.MK)' Rzecznik Pľaw Dziecka zwľócił się z prośbą o podjęcie zintegľowanych

i wielopłaszczyznowych działan mających na celu ochľonę dzieci narażonych pÍZęZ matki na

niebezpieczeństwo utraty Życiai zdrowia na skutek spozywania ptzez nie alkoholu lub innych

substancji psychoaktywnych podczas cíąŻy.

Wskazać naleŻy, Że problem ten jest ciągle aktualny. Media regulaľnie donoszą

o cięŻarnych, któľe trafiły na oddziałv ginekologiczno-połoŻnicze będąc pod wpływem

alkoholu lub naľkotyków. W całej Polsce rodzą się dzieci z pełnoobjawowym alkoholowym

zespołem płodowym * FASD albo z innymi zaburzeniami związanymi z alkoholem. Badania

potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąŻy nataŻa swoje dziecko na wystąpienie

nieodwľacalnych uszkodzeń. Nie ma dawki alkoholu, którą nie powoduje ryzykavłyrządzenia

szkody dziecku. Państwowa Agencja Rozwiązywania Pľoblemów Alkoholowych szaalje, że

co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zabutzeniami ľozwojowymi powstałymi w

wyniku kontaktu z alkoholem w czasie Życia płodowego. Należy zrobić, wszystko, co

możliwe, aby ogranic zyć te statystykę.
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Ministeľ Spľawiedliwości, pismem z 15 marca 2016 roku (znak: DL-Iil-O72-37l15)

poinfornrował, Że w pełni podziela Zaptezentowaną przez Rzecznika Pľaw Dziecka potľzebę

podjęcia działań nrających na celu zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka

zagroŻonego utratą zdľowia lub Życia na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matek

spożywających alkohol lub inne substancje psychoaktywne podczas ciąŻy. Ponadto

poinfoľmował, Że'.,,W Ministerstwie Spľawiedliwości podjęte zostały działania analityczne

w zakresie oceny takich zachowan w kontekŚcie możliwych ľeakcji z zastosowaniem obecnie

obowiązujących ľozwiązań prawnych na gruncie prawa cywilnego oÍaz prawa karnego.

Pľzedmiotowa problematyka poddana zostanie takŻe ocenie w razię podjęcia decyzji

o ewentualnych zmianach legislacyjnych w kontekście szerszej dyskusji nad czynami

godzącymi w dobra pľawnę jakimi jest życie i zdrowie człowieka.''.

Ministeľ Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej pismem z 5 lutego 2016 roku (znak:

DSR.I.071'5.2015.AK)' poinfoľmował. Źe ,,planowane jest utwoľzenie zespołu do spraw

polityki demogľaficznej kľaju, który chaľakteryzować się będzie multidyscyplinaľnym

podejściem do zagadnienia. Jednym z zadan zespołu będzie opľacowanie konrpleksowej

strategii na ÍZecz ľodzin i dzieci, poprzedzone dogłębną analizą potrzeb w tym zakĺesie.''.

Ministeľ Zdrowia, pismem z 18 stycznia 2016 ľoku (znak: MD-P.073.4.ŻO16)

poinfoľmował. Że ľesort zaplanował szereg działan zmierzających do skuteczniejszego

diagnozowania zaburzeń FASD oľaz współpracę międzyresortową' któľej celem będzie

zwiększenie Świadomości społeczeństwa o wpływie spożywania alkoholu na zdrowie dzieci,

atakŻe zapewnienie większej dostępności pomocy dla osób z FASD i ich opiekunów'

Wobec povĺyŻszego, ZwÍacam się z prośbą o przekazanie informacji' na jakim etapie

są powyższe prace oraz kiedy moŻna spodziewać się przedstawienia ich wyników.
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