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Warszawa, 29 maja 2017 ľoku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pralv Dziecka
Muľek Michclluk
ZsM.422.10.2017.JW
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Rzecznik Pľaw Dziecka od lat konsekwentnie podejmuje działania na rzecz
zabezpieczania pľaw dzieci wykoľzystywanych przez osoby dorosłe do zebractwa, dlatego po

raz kolejny pľoszę Pana Ministra o podjęcie wielopłaszczyznowych działan, któľych celem
będzie ograniczenie tego negatywnego zjawiska'

okľes letni to czas, gdy na ulice polskich miast powracają osoby Żebrzące. Moje
szczegő|ne zaniepokojenie

i

sprzeciw budzą sytuacje, gdy do tego procedeľu włączane są

osoby małoletnie. Z obserwacji wynika, Że oťlatą takich działań padają dzięcibardzo małe,

któľe pod opieką doľosłychpÍzez wiele godzin dziennie krąŻą po najbardziej ruchliwych

ulicach miast, jak ľówniez nastolatkowie, ktőrzy zazwyczaj w kilkuosobowych grupach
proszą przechodniów o pieniądze.

Ten negatywny pľocedeľ nierzadko moŻna powiązać, ze zjawiskiem handlu ludŹmi.
Wykoľzystywanie małoletnich do żebľactwajest zjawiskiem złoŻonym, wymagającym
podejmowania stałych, wieloaspektowych

i

wzmoŻonych działaÍl. których celem będzie

zapewnienie najmłodszym jak najlepszej ochrony' bez względu na ich status społeczny czy
pochodzenie.

osoby zwracające się do mojego biura, które były świadkamiwykorzystywania dzieci
do żebľactwa wskazują, Żę działania podejmowane na skutek dokonanych przez nich zgłoszeń
są często nieskuteczne, bowiem osoby Żebrzące

szybko zmieniają swoje miejsce pobyu. Czas

pomiędzy złożeniem zawiadomienia, a przyjazdem funkcjonariuszy policji jest
w związku z czym podjęta interwencja okazuje się być bezskuteczna.
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27 lat Konwencji
o Pľawach l)ziecka

zbý

długi,

Z

odpowiedzi otrzymanej

od

Komendanta Miejskiego

Policji we Wrocławiu

w związku z podjętą interwencją w jednej ze zgłoszonych do mojego Biuľa spraw wynika, że
Komenda Miejska Policji we Wľocławiuotrzymała w ľoku 2016 aŻ 23 zgłoszenia dotyczące

zjawiska Żebractwa

z

funkcjonańusze policji

wykorzystaniem dzieci.

We wszystkich tych

przypadkach

po przybyciu na miejsce ,,nie potwierdzili sytuacji

opisanej

wzgłoszeniu ltlb nie zastali w nich osób wskazanych". oznacza to, Że do rozwiązania
pľzedmiotowego pľoblemu konieczna jest nie tylko wrazliwośći świadomość
społeczna
w zakĺesie ľeagowania

na przypadki wykoľzystywania dzieci do Żebtactwa, ale także

odpowiednie i szybkie reakcje powołanych do tego służb.Analiza zgłaszanych do Rzecznika

spraw wskazuje, Że pomimo inteľwencji policyjnych podejmowanych

w

związku

z zgłoszeniami dotyczącymi osób żebľzącychw głównych punktach miast, osoby te po
oddaleniu się patrolu policji ponownie đopuszczająsię powyŻszego procederu'

Mając povĺyŻsze na uwadze, na postawie aľ1. lOa ustawy

z6

stycznia 2000

r.

o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), z uwagi na zblizający się okres letni,
ZwÍacam się do Pana Ministľa z pľośbąo podjęcie wzmoŻonych działan, które zmierzać, będą

do skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania zjawisku wykoľzystywania małoletnich do
Żebractwa'
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