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Warszawa, 21 kwietnia 2017 roku

RZE CZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Marek Michalak
ZsM.422.5.2017.JW
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od kilku lat systematycznie docieľają skaľgi obpvateli

do

polskich zawierające prośby o pomoc
ingerujących w sfeľę praw

i

w związku z

działaníami zagranicznych instýucji

wolności ich dzieci. Zgłaszający kwestionują decyzje obcych

służbsocjalnych oraz sądów opiekuńczych, które zabierajądzieci spod ich opieki, ogľaniczają
lub pozbawiająrodzicôw władzy rodzicielskiej i umieszczajądzieci w rodzinachzastępczych.

W kierowanych pismach obywatele polscy poruszają także kwestie braku możliwości
spotkań

z

dzięćmi oraz wskazują na problem umieszczenia

ich dzieci w

odmiennych rodzinach zastępczych, nieposługujących się językiem polskim.

kultuľowo

W

ocenie

Rzęcznika skutkięm takich praktyk moŻę być utľata pÍZeZ małoletniego poczucia narodowej
tozsamości, ciągłościwychowawczej i kultuľowej.

Podejmując działania wyjaśniające w tego rodzaju sprawach mam ograniczone

możliwościdziú'ania. nie jestem bowiem uprawniony do Żądania wyjaśnień od organów
państw obcych' ani też do inicjowania postępowań przed zagtanicznymi sądami

i

innymi

instýucjami oraz uczestniczenia w tych postępowaniach. Rzecznik Praw Dziecka podejmuje
jednak wszelkie możliwe đziałania,aby wyjaśnić,kaŻdą

z tych spraw i wskazać skarżącym

śľodkiprawne' zktőrych mogą skorzystać za granicąw celu ochrony pľaw swoich dzieci.

Mając na uwadze, Że przedstawiony problem w dalszym ciągu jest pľzedmiotem
kierowanych do Rzecznika zgłoszen, na podstawie aľt. l0 ust. 1 pkt 2 ustawy
6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz.

a

27lat Konwencji
Dziecka

o Prawach

dnia

U. z 2015 r' poz. 2086), zwracam się

do Pana Ministra z pľośbąo udzielenie następujących informacji:

a a

z

o

jaka |iczba skarg dotyczących ingerencji w stosunki rodzinne obywateli polskich
zamieszkałych

w Wielkiej Brýanii, Niemczech, Norwegii, Holandii oraz Szwecji

wpłynęła do polskich konsulatów w 2016 r.

.

i

czego najczęściej one dotyczyły;

czY w ocenie polskich konsulów dział'ania zagranicznych służbbyŁy uzasadnione
i miały na celu zabezpieczanie najlepiej podjętego inteľesu dziecka, czy teŻ mogły

wskazywać na zbý pochopną reakcję, nieadekwatną do sýuacji w jakiej znalazło się
dziecko. Proszę równieŻ o wskazanie jakich krajów to najczęściej dotyczyło;

.

czy polscy konsulowie spotkali się z ptzypadkami przekaczania uprawnień przez
zagraniczne instýucje stojące

na

straŻy praw dziecka, a

jeślitak' to gdzie

podejmowali inteľwencję w organach nadzoru nad tymi instytucjami

i z

efęktem.
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