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Warszawa, 03 grudnia 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michaĺak
GA8.422.10.2018.BS

Pan
Mateusz Morawiecki
Pľezes Rady Ministľów
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w trosce o pełną rea|izację praw dziecka, mając na uwadze zbliŻający się koniec
pełnienia pÍZeze mnie funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czuję się

w

obowiązku do

pľzedstawienia Panu Premierowi zdiagnozowanych przez Rzecznika najistotniejszych
problemów dzieci.

Do niniejszego
również Uwagi

o

wystąpienia, opisującego jedynie wybrane problemy, załączam

stanie ptzestrzegania praw dziecka, stanowiące zbor rekomendacji

Rzecznika Pľaw Dziecka w zakresie obszaľów ochľony pľaw dziecka, wymagających pilnej
ľeakcji ze strony państwa'

REALIZACJA PRAWA DZIECKA DO NAUKI
Reforma systemu oświaty,wprowadzona we wrześniu 2017 r., Znacząco zmieniła

szkolną rzeczywistość.Rzecznik

z

ogromną tľoską i uwagą przyg|ądał się zachodzącym

zmianom. Na możliwe negatywne skutki szeroko zakľojonej reformy systemu oświaty w tak

szybkim tempie Rzecznik uwľażliwiałMinistra Edukacji Narodowej1

i

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej2 juŻw 2Ol6 r' Niestety, bezskutęcznie.

Aľt. 3 Konwencji o prawach dziecka stanowi' że: we wszystkich działąniach
doĘczqcych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub pľywatne insýtucje opieki
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Społecznej, sc1dy, władze administracyjne lub ciała ustau,odawcze, Sprawq nadrzędnq będzie
najĺepsze zabezpieczenie interesów dziecką.

Właśnieten pľzepis stanowi pľawną gwarancję, Że w zarządzaniu edukacją
wpľowadzaniu zmian systemowych, podejmowane decyzje

i

i

przy

działania. nie będą naruszały

praw dziecka.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka w tľakcie wprowadzania reformy systemu oświaty
doszło jednak do wielu naľuszeń podstawowych pľaw dziecka,
z Konstýucji Rzeczypospolitej Polskiej

w tym

wynikających

i Konwencji o prawach dziecka. Swoje stanowisko

w tej spľawie Rzecznik wielokľotnie pľzedstawiał Ministrowi Edukacji Narodowej3.

Wprowadzenie zmian w systemie oświaty powinno być popľzedzonę rzetelną ana|izą
sytuacji dzieci, opartą o szeľoko zakĺojone badania, identyfikujące kluczowe pľoblemy, ataUze
wskazujące mocne strony, które powinny być ľozwijane. To najwďzniejszy etap wszystkich
zmian.

Nie powinno odbywać się w pośpiechu, ale dopiero po wysfuchaniu środowiska

naukowego, praktyków szkolnych

i

przede wszystkim dzieci. Niezbędne było i jest podjęcie

szerokiej debaty, wystarczająco długiej, by nie przeoczyć, Żadnego wuimego głosu.

Tymczasem,

ani Rzecznik Pľaw Dziecka, ani opinia publiczna nie

uzyskali

odpowiedzi na pýania dotyczące przyczyn pośpiechu wpľowadzanych zmian. Zaskoczyły
one dzieci, ich ľodziców' organy prowadzące' nauczycieli, którzy w błyskawicznym tempie

musieli przystosować się do nowych waľunków,

w tym do

zmienionej podstawy

pľogľamowej, a takŻe do nowej rueczywistościorganizacyjnej. Wielu uczniom odebrano

poczucie bezpieczenstwa, przewidywalności przyszłości_ nagle musieli zmieniać, plany
đotyczącenauki

w wymarzonych szkołach. Waľto równieŻ podkľeślić,że reforma

była

wprowadzana pomimo pľotestów wielu środowisk: nauczycielskich' rodziców oraz samych
uczniów.

Z punktu widzenia Rzecznika Praw Dziecka poważnym zaniedbaniem jest fakt, że nie
wzięto pod uwagę, jakie skutki moŻę przynieśćniewysłuchanie głosu dzieci w tej spľawię. To
naruszenie konstytucyjnej zasady wysłuchania dziecka,jak równieŻ art. 12 ust. 1 Konwencji
o pľawach

dziecka. JeŻeli ich głos nie został potľaktowany

z

naleŻytą uwagą, jak moŻna

pÍzypuszczać,, Że twoľzony obecnię system będzie odbieľany przęz nie

3

zpw.ązz.z7.2O!6.JF,ZEw.422.40.20l6.JBR, ZE\^I.422.\5.2011.KD,ZEw.422.zO.20l7.ES,
ZE\^ĺ .422.2l.20l8.MP, ZE\^ĺ .422.24'20l8.KD'

ZEw .4Ż2.22.2011 .AB, ZEw .422.16'20l8.KD,
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jako przyjazny

i wspierający? Istnieje obawa, że sposób dziaŁania ľesortu edukacji moŻe mieć poważne
konsekwencje w sferze zaufania dziecí i młodzieĄ do instýucji publicznych.

W wystąpieniach do Ministra Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Dziecka poruszał
pľoblem nierównego traktowania uczniów pierwszego rocznika objętego zľeformowanym
systemem edukacji

Zmuszonę Są

do

ogólnokształcących

i

ostatniego rocznika kończącego gimnazjum. Te dwie gľupy uczniów

rywalizowania

i

w

jednym ľoku szkolnym

o

miejsca

w

liceach

innych szkołach ponadpodstawowych. Takie rozwiązanie powoduje

nieľówność w dostępie dzieci do edukacj i, przez co narusza prawo dziecka do naukia.

Do Rzecznika Pľaw Dziecka wpływa wiele skarg opisujących trudności, z jakimi
boľykają się uczniowie. Podnoszony jest pľoblem przeciążenia obowiązkami szkolnymi.
Szczególnie dotyczy to uczniów klasy siódmej

i

ósmej, ktőrzy dysponują kľótszym o rok

czasem do opanowania mateľiałudo egzaminu kończącego szkołę podstawową, niŻ ich
koledzy z gimnazjum. Częstym tematem skarg jest nadmiaľ prac domoÝvych i sprawdzianów.
Badanie sondażowes p.'epro*adzone na zlecenie Rzecznika Praw Dzie cka vĺykazało, że d|a
prawie połowy tych uczniów treŚci prezentowane na lekcjach są nieztozumiałę. Uczniowie
zdecydowanie zbyt mało czasu poświęcająna odpoczynek _ sen' Zmuszeni są również do
ograniczania czasu poświęcanego na ľozwijanie zainteresowań i pasji.

Zwiększyła się takŻę liczba skarg wpływających do Rzecznika Praw Dziecka
związanych

z

organizacją nauki

- w

szczególności waľto wskazać na trudne waľunki

prowadzenia zajęć, w niektórych szkołach (brak klas lekcyjnych'

aw

koniecznośćpľowadzenia zajęć, na koľytaľzu\ w stołówce, bibliotece, czy
salach

-

konsekwencji

w zbyt małych

nieľzadko przekształconych na potrzeby pľacowni lekcyjnych z pomieszczen, ktőre

wcześniej słuŻyłydo innych celów lub wręcz organizacja zajęć, poza terenem szkoły).

Dużym problemem jest też funkcjonowanie szkół w tzw. systemie zmianowym. Dla

ucznia moŻe to oznaczać, rozpoczynanie zajęć, lekcyjnych
(nierzadko także popołudniowych)

i

w

godzinach południowych

kończenie ich bardzo pőŹnym popołudniem. W takich

przypadkach dzieci, których rodzice pracują
zatrudnienia (8-16), spędzają cały dzien

w

w szkole

najbardziej popularnych godzinach
(najpierw

w świetlicy'potem _

na

lekcjach). W okľesie zimowym niejednokľotnie będą wychodziły z domu, gdy jeszcze jest
o
5

Art. 32

i

art.

l}ust. I Konstytucji RP.

Raport Rzecznika Praw Dzieck a, przygotowany na podstawie sondażu opinii młodz ieŻy, rodzicow, nauczycieli
i dyrektorów szkół pn. Syĺuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej, str' l03.

a
J

ciemno, awracały - gdy juz jest ciemno. Czy to jest właściwarealizacja prawa dziecka do
nauki? Czy dziecko może lubić taką szkołę i być w niej kľeatywne?

Szczególny niepokój Rzecznika budzą informacje wskazujące'
,'zmianowością zajęć",

a w

konsekwencji kończenie

popołudniowych, dotyczy ľówniez uczniów

z

ich w

że obciążenie

pőźnych godzinach

niepełnosprawnością z

oddziałőw

integľacyjnych (w tym dzieci z autyzmem. Zespołem Aspergeľa).

W tym miejscu podkľeśleniawymaga, Że reforma

systemu oświatywpľowadziła

waŻne upľawnienie dla kuratorów oświaty_ wydawanie wiąŻącej opinii w kwestii planu sieci

szkőł6. Analizując sytuację nie można jednak stwierdzić, Że wywiązali się oni właściwie

ztego zadanianapoczątku2017 ľoku, gdy samoľządy podejmowały uchwały w sprawie sieci
szkőŁprzygotowując się do wejściaw Życie nowego ustroju szkolnego. W ocenie Rzecznika
Pľaw Dziecka obecne trudnościw oľganizacji pľacy szkół były możliwe do zdiagnozowania

juŻ wtedy.

Z

gőry moŻna ptzecieŻ było przewidzieć,, że w wielu pľzypadkach wprowadzenie

dwóch dodatkowych klas (nieraz wielooddziałowych) w stľuktury sześcioklasowej szkoły
podstawowej może być, bardzo trudne, m.in. pod względem lokalowym

i

organizacyjnym.

Wątpliwościte powinny znależć, odzwierciedlenie w opiniach kuratorów oświaty w zakresie

planów sieci szkół. Nasuwa się więc pýanie, czy faktycznym powodem nie do końca
właściwegodziałania kuratoľów oświatybyło zbyt szybkie tempo wprowadzania reformy,
uniemożliwiające im rzetelną analizę przedstawionej propozycji planu sieci szkół.

W dalszym ciągu do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane są skaľgi na ptzemoc

Ze

strony ľówieśników' na krzywdzące zachowania nauczycieli, niespľawiedliwe ocenianie
uczniów. oznacza to, Że refoľma nie zmięniła sýuacji dzieci na lepsze

i

nie ľozwiązała

podstawowych problemów, z jakimi od wielu lat borykają się uczniowie.

Rzecznik

-

niezmiennie

-

otľzymuje też skargi na niewłaściwieudzielaną pomoc

psychologiczno-pedagogiczną, także w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, mimo że uľegulowania prawne w tym zakľesie, wprowadzone wraz z reťormą
systemu edukacji, naleĘ ocenić pozýywnie. Dobre ľozwiązania teorcĘczne nie wszędzie

jednak zafunkcjonowały w pľaktyce, przez co uwidoczniony został problem braku
dokonywania przez resort ľzetelnej oceny wprowadzanych zmian.

'Art.3gust.8ustawy zdnial|grudnia20l6rokuPrawooświatowe(Dz. ÍJ.z2}llrokupoz.996);art.2IO
- Prawo oświatowe (Dz. U. z20l7 roku poz. 60).

ustawy z dnia 14 grudnia Przepisy wpľowadzające ustawę

4

z refoľmą
wynikających z rőŻnic

Kolejnym, zgłaszanym w ostatnim czasie, problemem wiąŻącym się
oświaty,jest zagadnieníe nieľównych szans edukacyjnych

pľogramowych dotykających uczniów gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych. Stają
się one pfzyczyną nierównego traktowania dzięci star1ujących w konkursach przedmiotowych

organizowanych przez kuratorów oświaty,jak to ma miejsce na przykład

w

przypadku

konkuľsów językowych.

Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że system edukacji w Polsce potľzebuje zmian. a|ę
na głębszym poziomie' Przebudowania wymaga sposób myślenia o szeľoko pojętym procesie

kształcenia. W centrum zainteresowania powinny znaleŹc się dzieci' ich prawa, potľzeby'

możliwościpsychofizyczne, rozwojowe,

z

uwzględnieniem odmienności każdego z nich.

Dziecko powinno stanowić punkt odniesienia dla wszęlkich działan podejmowanych przez

w tym szkoły wyższe, przygotowujące do wykonywania zawodu
nauczyciela. Szkoła powinna być przede wszystkim dla dziecka' Powinno być ono
podmiotem jej funkcjonowania' Jego głos powinien być, słyszalny i tľaktowany poważnie.
wszystkie instytucje,

Tylko szkoła współtworzona

-

na partnerskich zasadach

-

pÍzez samorządy, nauczycieli

dzieci i rodziców moŻe spľostać wymaganiom stawianym nowoczesnej edukacji.

REALIZACJA PRAWA DZIECKA DO GODZIWYCH WARUNKOW
SOCJALNYCH
Kolejny raz Zmuszony jestem zwrőcić, uwagę Pana Premieľa na trudną sytuację dzieci
wychowywanych w rodzinach niepełnych, ptzezjedno z rodzicőw. W dalszym ciągu Znaczna

częśćdzieci,

w

szczególnoŚci jedynaków wychowywanych przez ľodziców samotnie

wychowujących dziecko

i

pozostających czynnymi zawodowo nie otrzymuje pomocy ze

stľony państwa. Rodziny te często nie otrzymują świadczenia wychowawczego, gďyŻ
nieznacznie przekľaczają prog dochodowy oÍaz z tego samego powodu' nie otľzymują lub

utracili prawo do świadczeńz funduszu alimentacyjnego. Rodzice Ci nie mogą liczyć, na
Żadną pomo c

z pozaub ezpieczeniowe go

sy

stemu wsparc ia

Rzecznik Praw Dziecka od kilku lat walczy

r

o

o

dzin.

prawa dzieci wychowywanych

w rodzinach niepełnych przez samotnie wychowującego dziecko rodzica' stąd też ponowny
apel o zwrócenie szczególnej uwagi na tę właśniegrupę małoletnich.

5

Zapewnienie dziecku stabilnych

i bezpieczĺych warunków bytowych jest trudne dla

obojga ľodziców, a tym baľđziejdla samotnej matki czy ojca. Sytuacja ekonomiczna rodzin
niepełnych jest na ogół gorsza niż sytuacja przeciętnej ľodziny pełnej.

Rzecznik Pľaw Dziecka apelował w tej sprawie wielokrotnie do: Ministra Rodziny,
Pľacy i Polityki Społecznej' Pľezesa Rady Ministľów

i

Maľszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej. Wskazywałem na marginalne tľaktowanie samotnych rodziców z jednym dzieckiem,

których dochody (w prze|iczeniu na członka ľodziny) przel<raczają próg upľawniający do
uzyskania zaľőwno świadczenia wychowa*"r"go,' jak i świadczenia alimentacyjn.go8. To.

Że rodziny te przekľoczyły nieznacznie pľóg dochodowy nie oznacza, Że ich sýuacja
mateľialna uległa znacznej poprawie. To kľyterium dochodowe jest tak niskie, że większośi

rodzin nie ma ľealnej szansy aby otrzymać, świadczenie. Są to w dalszym ciągu rodziny
wymagające pomocy ze strony państwa.

Zbý niskie kľyterium dochodowe dopľowadziło do

sýuacji, w której w ciągu ostatniego ľoku świadczęnięwychowawcze utrac7ło 156 tys. rodzin
(w połowie ubiegłego roku świadczenie pobierało 7Ż6 tys., a obecnie 570 tys. jedynaków)g.

o

ile zatem zasadniczym celem ustawy z dnia l

wwychowywaniu dzieci (Dz' U.
spadkowi demograficznemu'

z

l

lutego 2016 t. o pomocy państwa

2018 r. poz.2134, z pőŹn. zm.) jest przeciwdziałanie

o tyle nie

można tracić z pola widzenia, że świadczenie

wychowawcze ma mieć charakter wspierający, pomocniczy

i

uzupełniający do innych

ľodzajów świadczeń, oraz powinno urzeczywistniać, zasadę uwzględniania

w

polityce

społecznej państwa dobľa rodziny. oceniając pľawo do świadczeniawychowawczego poprzez
pryzmat celu, jakiemu ma ono słuŻyć,,zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, nie ma uzasadnienia

do utrzymywania regulacji ustawy w zakľesie, w jakim deteľminuje prawo rodzin do
świadczeniana pierwsze dziecko od rygorystycznego spełnienia wymogu progu
dochodowego.

IeŻęli chodzi

o

świađczeniaz funduszu alimentacyjnego podkľeślićnaleŻy, Że

kryterium dochodowę nie było weľyfikowane od

zdniaJ września2007 r. o pomocy

l0 lat' tj. od daty wejścia w Życie ustawy

osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r.

7

wystąpienia generalne z: 13 sĘcznia2}16 r' Zss.422.5.20l6.Jw, 9 lutego 2016 r. Zss.422.1.2O16.JW,
12 lutego 2016 r. 255.422.8.2016.JW, 2l grudnia 2017 r. 255.422.51.2017.JW, 2l grudnia 2017 r.
Zss.422.5 5.20 l 7.JW' l 0 wrzeŚnia 20 l 8 r. Zss.422.3 5.20 l 8.KK.
8
wystąpienia genera|ne z:26 marca2Ol5 ľ. Zss.422'2o.20l5.KT, 23 listopada 20l5 r. Zss.422'3'7.20l5.KT'
3l pażdziernika20l6r.ZSS.422.42.2016.MW,2l grudnia 2017 r.Zss.422.5l.20l7.Jw, 3 lipca20l8 r.
i l9 listopada 2018 r. 255.400.262018 SK
' https://www.rp.pl/Praca-emerytury-renty1309039979-samotni-rodzice-traca-500-plus.html
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poz. 554, z pőŹn. zm.). Po upływie 10 lat w toku pľac nad rządowym projektem
o

zmianie niektórych ustaw

w ceĺu popľawy skutecznościegzekucji

ustcłlĄ,y

świądczeń

alimentacyjnychl0 dosftzeŻono potrzebę podwyŻszenia progu dochodowego z kwoty 725 zŁ na

800 zł. Niestety stwierdzam, Źe planowana zmiaĺa nie pozwoli na uzyskanie świadczenia
w peľspektywie długofalowej. Ta grupa rodzin jedynie na chwilę znajdzie się ponownie
w kĺęgu osób uprawnionych do korzystania zę świadczeń. Projekt zakłada, Że poďvĺyŻSzony

próg dochodoorry upľawniający do świadczeń ma obowiązywać, od 1 lipca 2019 r. i dotyczy

okľesu świadczeniowego rozpoczynającego się od 7 pażdziemika 2019 r.
naleŻy wywodzić'

Z

powyższego

że samotny rodzic z jednym dzieckiem będzie mógł skoľzystać ze

świadczenia z funduszu alimentacyjnego jedynie przez okĺes jednego roku poniewaz przy

ustalaniu prawa

do świadczeniana kolejny okľes (20202021), pÍZy uwzględnieniu

dochodów z2019 t. (1634 zł),prőg dochodowy zostanie przekroczony o

l7 zł. Nie

sposób

pominąć, że minimalne wynagrodzenie ZapÍacę moŻe wzrosnąć od 1 stycznia2020 ľ.

Zwiększenie pľogu dochodowego

do 800 zł przy

jednoczesnym podnoszeniu

minimalnego wynagľoďzenia Za pracę powoduje, Że świadczenie alimentacyjne dla ww.
będzie niemożliwe do osiągnięcia w dłuższej perspektywię' ZauwaŻyć, naleŻy, Że od stycznia

do wľześnia2019 r. nadal będzie obowiązyrvał próg dochodowy 725 zł w prze|iczeniu na
osobę

w ľodzinie, co oznacza, Że w dalszym ciągu zę świadczeniawykluczony

będzie

samotny rodzic z jednym dzieckiem. Ustawodawca przy okľeślaniukľyerium uprawniającego

do ww. świadczeńpowinien uwzględniać takie czynniki jak wzrost kosztów utrzymania,
spadek warto ścipieniądza czy w zr o st kwoty minimalne go wynagrodzeni a.

Z satysfakcją pľzyjmuję fakt, Że zvłľőcono uwagę na problem coÍaz mniejszej liczby
dzieci korzystających ze świadczenia i proponuje się podniesienie progu dochodowego.
Niestety pľopozycja zawarta w projekcie wyklucza Z pomocy państwa samotnych ľodziców

zjednym dzieckiem w perspektywie długofalowej. Świadczenie alimentacyjne wypłacane
pÍzez okľes jednego ľoku nie stanowi realnej pomocy dla rodzin.

od lat postuluję, Że jeŻeli nie ma woli likwidacji progów dochodowych, to dobrym
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie zarőwno
w wychowywaniu dziecl

jak

i

ustawy

o

na grunt ustawy o

pomocy państwa

pomocy osobom uprawionym do alimentów tzw.

systemu ,,złotőwka za złotowkę''' stosowanego obecnie pľzy ustalaniu prawa do świadczeń

rodzinnych. Takie rczwiązanie pozwoliłoby na przyznanie świadczeń ľodzinom, których
10
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dochód nieznacznie przekĺacza krýerium

z

tym, Że w pomniejszonej kwocie

i

nie

eliminowałoby całkowicie tych rodzin z przyznania im pomocy.
Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Z tego teŻ względu powinna

być ona otoczona szczegőlną ochroną

i

opieką ze strony Państwa' o czym stanowi aľt. 18

KonstytucjiRzeczypospolitej Polskiej''' Nie sposób nie odwołać się w tym miejscu ľównież
do konstýucyjnej noľTny pomocy państwa osobom znajdującym się

w

szczegőlnie trudnej

sytuacji materialnej i społecznej . Zgodnie zbľzmieniem art. 71 ust. 1 Konstytucji RP ľodziny

nłłclszcząwielodzietne

i

niepełne, majq prawo do szczególnej pomocy ze strony włądz

publicznych. Podobnie dokumenty międzynaľodowe'
Rzeczpospolitą Polską Konwencja

o prawach

w tym

ratyfikowana ptzez

dziecka1Ż, któľa ma pierwszeństwo przed

ustawami kĺajowymi, w aľt. l8 gwarantuje, Że Państwą-Strony będq okazywały odpowiedniq

pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym

w

wykon1łuaniu przez

nich

obowiqzków

ałiqzanych z wychowaniem dzieci. Na pomocniczą ľolę państwa wskazuje takŻe art. 27
Konwencji, który nakazuje by zgodnie z waľunkami lĺrajowymi oraz odpowiednio do swych
środków, Państwa-Strony podejmowały właściwelcroki dĺa wspomagania rodziców lub innych

osób odpou,iedzialnych za dziecko w ľealizacji prawa do godziwych waľunków socjalnych

oraz udzielały, w ľazie potrzeby, pomocy materiaĺnej wspierajqc rodzinę w spełnianiu jej
funkcji, jak równiez podejmq wszelkie właściwekľoki dlą zapewnienia łożeniana utľzymanie

dziecką ze stľony rodziców ĺub innych osób ponoszqcych odpowiedzialność finansowq za
dziecko.

Program polityki państwa wobec rodziny powinien jasno okľeślaćcele wynikające
z aktualnej ďiagnozy sytuacji ľodzin. Działania te powinny mieć charakter długofalowej

inwestycji

w

pľzyszłość,,
budującej zaufanie obywateli

do trwałościi

skuteczności

wpľowadzanych rozwiązań. Niestety ta długofalowa polityka państwa nie uwzględnia sytuacji
dziecka wychowywanego w rodzinie niepełnej.

11

zdnia2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. poz.483,zpiźn.zm.).
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REALIZACJA PRAW DZIECKA w ASPEKCIE MĺĘDZYNARODOWYM
Zagwarantowanie maloletnim cudzoziemcom i ich rodzinom dostępu do ochľony
międzynarodowej na granicy RP
W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka, utrzymującym się zagroŻeniem dla ochľony praw
małoletnich cudzoziemców, któľzy wrazZ ľodzicami przybywajądo Polski, deklarując zamiar

ubiegania

się o ochľonę międzynarodową w naszym kľaju, jest bľak skutecznych

mechanizmów kontroli pľawidłowościdziałań, które są wobec nich podejmowane na granicy
państwa przęZ organy StraŻy Gľanicznej.

W latach Ż016-2018 ľ., do Rzecznika docierały liczne sygnały o powtarzających się
przypadkach ignorowania przez funkcjonaľiuszy StraŻy Granicznej próśb cudzoziemców
(ľodziców) o pľzyjęcie od nich wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce
i wydawania im

-

wbľew przepisom Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodŹców,

Kodeksu granicznego Schengen i ustawy o cudzoziemcach
terytorium RP. Co więcej,

-

decyzji o odmowie wjazdu na

z doniesień wynikało, że _ na skutek tych

działan - ľodziny

cudzoziemcőw przez wiele tygodni, a niekiedy miesięcy, pľzebywaływraz Z dziećmi po

i złoŻenia tu wniosku

drugiej stronie gľanicy' ponawiając co kilka dni pľóby wjazdu do Polski

o udzielenie ochľony międzynarodowej. W tym okĺesie małoletni nie uczęszcza|i do szkoły
i znajdowali się w bardzo tľudnej sytuacji socjalno-bytowej.

Zarządzona pÍZez Rzecznika Praw Dziecka

i

przeprowadzona

w styczniu 2017

t'

kontrola przejścia granicznego Terespol-Brześć (na któľym miało najczęściej dochodzić do
tego ľodzaju nieprawidłowości)'pozwoliła na przygotowanie Szeregu rekomendacji, które
zostały następnie przekazaĺe Ministrowi Spľaw Wewnętrznych i Administracji' Rzecznikowi

Praw obywatelskich, Prezesowi Najwyższej Izby Kontľoli oraz oľganom StraŹy Granicznej.

Najważniejszym

-

ze

zgłoszonych wniosków pokontrolnych

był postulat

zmiany

- metody dokumentowania rozmów z cudzoziemcami, pľZeprowadzanych
toku kontroli granicznej drugiej linii (podczas których zainteresowani podają

stosowanej dotąd

w

funkcjonariuszom powody przyjazdu do Polski). Rzecznik ZaproponowaŁ, aby w miejsce
spotządzania notatki uľzędowej ztych czynności, wprowadzić obowiązek ich protokołowania,

co

znacznie podniosłoby poziom ochľony praw cudzoziemców poddawanych kontľoli

granicznej dľugiej linii, chĺoniąc ich m.in. przed ewentualną arbitľalnościąfunkcjonariuszy.

9

Propozycja ta nie zyskała akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji'
podobnie' jak złoŻona następnie w lipcu 2017 r. i ponowiona w maju 2018 ľ. propozycja, aby

czynnoŚci kontľoli gtanicznej drugiej

linii były audiowizualnie

konsekwentnie podnosił, Że ana|iza nagrania pozwalaŁaby

z

rejestrowane. Rzecznik

całą pewnoŚcią ustalić, czy

cudzoziemcy istotnie deklarowali wobec funkcjonariuszy zamiar ubiegania się o ochľonę
międzynarodową, czy teŻ nie' a w konsekwencji

-

czy podjęte wobec nich działania Stľaży

Gľanicznej były zgodne Z pľawem.

Minister Spľaw Wewnętrznych i Administracji oľaz kierownictwo StľaŻy Granicznej
_ mimo apeliRzecznika Pľaw Dziecka' Rzecznika Praw obywatelskich i licznych oľganizacji
pozarządowych

-

nadal stoi na stanowisku, że dotychczasowy sposób dokumentowania

czynności podejmowanych wobec cudzoziemców na granicy państwa jest wystaľczający i nie
zagraŻaprawu zainteľesowanych do ubiegania się w Polsce o ochľonę międzynarodową.

Detencja małoletnich cudzoziemców

Rzecznik Praw Dziecka podtľzymuje

-

wyrażane od wielu lat

-

stanowisko, że

detencja administracyjna małoletnich cudzoziemców (pozbawianie ich wolności dla potrzeb

-

ptowadzonych wobec nich

dzięcka

i

-

postępowań administľacyjnych) nie jest zgodna

z

dobrem

zawsze (nieza|eŻnie od waľunków zapewnianych małoletnim) stwarza zagroŻenie

dla rozwoju psychofizycznego dzieci. Pogląd ten podziela takŻe Komitet Pľaw Dziecka,
Europejska Sieó Rzeczników Pľaw Dziecka oraz specjalni sprawozdawcy

oNZ ds'

pľaw

migrantów oraz zapobiegania tortuľom i innemu, nieludzkiemu, okľutnemu lub poniżającemu
traktowaniu lub karaniu.

Rzecznik od lat apeluje do polskich władz o pľzygotowanie propozycji legislacyjnych,
wprowadzających do polskiego prawa całkowity zakaz detencji małoletnich cudzoziemców.

Wobec utľzymującego się braku akceptacji dla tego postulatu, Rzecznik czuwa nad
pľawidłowościąstosowania obecnie obowiązujących przepisów' które mogą ogľaniczyć skalę
detencji dzieci m.in. przepisów o niedopuszczalności umieszczania w strzeŻonych ośrodkach

cudzoziemców, których stan psychofizyczny stwarza domniemanie, Że
przemocy

i

byli

poddani

przepisów o śľodkachaltematywnych takich, jak np. dozór StľażyGranicznej

(wystąpienie do prezesów sądów apelacyjnych ze stycznia 2018 r. oraz wystąpienie do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrześnia20l8 r.).

Rzecznik dostľzega poważne wyzwania w tym zakresie, zdecydowanie podkľeŚlając,

że wszystkie dokumenty wewnętrzne StraŻy Granicznej muszą byi, zgodne z pľzepisami

10

prawa powszechnie obowiązującego i nigdy nie powinny ubezskuteczniać, czy teŻ utrudniać

realizacji pľzepisów, nakazujących niezvłłocznezwalnianie

ze

strzeżonych ośrodków

cudzoziemców, co do któľych uprawdopodobniono, Że byli poddani przemocy.

W

tym

kontekście naleŻy zuĺrőcić, uwagę' że standaľdowi temu nie odpowiada m.in. dokument

Zasady postępowania Strazy Granicznej
tľaktowania, ktőry uzaleŻnia zwolnienię

pobyt

w

z

z

cudzoziemcąmi wymagajqcymi szczególnego

detencji od jednoczesnego ustalenia, Że dalszy

strzęŻonym ośrodkumoże zagraŻać, zdrowiu cudzozięmców, czego nie wymaga

z kolei ani ustawa

o

cudzoziemcach, ani ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochĺony na

terytoľium Rzeczypospolitej Polskiej.

III Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka
Kolejny Íaz Zwracam uwaga Pana Pľemieľa na koniecznośćľatyfikacj i przez Polskę III

Protokołu Fakultatywnego do Konwencji

o

prawach dziecka. Inicjatywa wyposażenia

Komitetu Praw Dziecka w uprawnienia do przyjmowania i rozpatrywania skaľg na naľuszenie
pľaw dziecka zostaŁa zgłoszona przez polskiego Rzecznika Pľaw Dziecka w tľakcie X Sesji
Rady Praw Człowieka w marcu 2009 r. w Genewie'

Protokół fakultatywny do Konwencji
składania zawiadomień został przyjęty

o

w

Pľawach Dziecka

w dniu 19

grudnia 201l

ľ. w trakcie 36.

Zgromadzenia ogólnego Naľodów Zjednoczonych w Nowym Jorku
28 lutego 2012 roku.

Dnia 14 kwietnia 2014

r'

sprawie pľoceduľy

i

Sesji

otwarty do podpisu

w/w dokument zaczął obowiązywać,

w stosunku do państw, które go ľatyťrkowały.Waľte podkľeśleniajest, że dotychczas Protokół
Fakultatywny podpisałołącznie51 państw, Zczęgo 41 państw do ľatyfikowało.

III Protokół fakultatywny wyposaża Komitet Pľaw Dziecka oNZ w kompetencję
przyjmowania

i

rozpoznawania indywidualnych zawiadomień o naľuszeniu praw dziecka,

gwarantowanych Konwencją

o

pľawach dziecka oraz dwoma pierwszymi Protokołami

fakultatywnymi do tej Konwencji. Należy podkľeślić,Że przewidziany III Pľotokołem
fakultatywnym mechanizm skargowy funkcjonuje

zgodnie

z

ktőrą jedną

z

w

oparciu

o

zasađęsubsydiarności,

przesłanek dopuszczalności zawiadomień indywidualnych jest

wyczerpanie kľaj owych śľodków odwoławczych.

Istotnym aspektem uľegulowanej

w

pľzedmiotowej umowie międzynarodowej

proceduľy jest fakt, Że nię tylko wprost umożliwia ona dzieciom składanie skaľg do Komitetu

Praw Dziecka w związku Z naruszeniem ich ptaw pÍZeZ Państwa-Strony, ale takŻe zawiera

1t

odpowiednie ľegulacje zapewniające małoletnim możliwośćudziału w międzynaľodowych
postępowaniach dotyczący ch ich pľaw.

Polska podpisała przedmiotowy Protokół
spowodowało to jednak, Że stał się

on

w dniu 30

września2013

r.

Nie

częściąpolskiego porządku prawnego. Celem

związania się przez Rzecząpospolitą Polską tą umową międzynarodową, konieczne jest
dokonanie jej ratyfikacji.

DąŻąc do zwiększenia ochľony praw najmłodszych, od wielu lat apeluje do władz

polskich o podjęcie niezbędnych đziałan,które zmietzać, będą do ľatyfikowania przez Polskę

III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka. W ocenie Rzecznika
przyczyni się to do

pełniej szej

realizacji pľaw dziecka gwaľantowanych

w

Konwencji

o Prawach Dzięcka i jej Protokołach dodatkowych, stwaruając przy tym nową instýucjonalną
gwarancj ę ich przestrzegania.

W tym celu Rzecznik wielokĺotnie występował do koordynujących povĺyŻsze zadanie,

Ministra Edukacji Naľodowej, a następnie Ministra Pľacy i Polityki Społecznej.
Wskazywałem pfzy tym, Że Polska, jako inicjatoľ wyposażenia Komitetu Praw Dziecka
w mechanizm skaľgowy, powinna

jak najszybciej

dołączyć, do grona państw będących

stľonami Protokołu. W odpowiedzi na liczne wystąpienia Rzecznik został poinformowany, Że

rząd nie planuje podejmowania działafi zmierzających do pľzygotowania wniosku
o ľatyfikacj ę pÍzez Polskę tego Pľotokołu.

REALIZACJA PRAWA DZIECKA Do OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ
Prawo do ochľony ptzed wszelkimi formami pľZemocy gwarantuje dzieciom m.in.

Konwencja

o

pľawach dziecka, jednak budowanie światawolnego od przemocy

dla dzieci wymaga konsekwencji oraz skoordynowania dziaŁan wielu
instytucji i organizacji. Dlatego tak waŻne jest, co wielokľotnie podkĺeślałem_ m.in.
w wystąpieniach do Pana Premiera - opracowanie i wdľożenie Narodowej Strategii Walki
i bezpiecznego

z

Pr

zemo cą wobec D zieci.

W lutym 2016 roku polski Rzecznik Pľaw Dziecka przystąpił do Projektu Rady
Państw Morza Bałtyckiego ,,Dzieciństwo bez przemocy. odejście od stosowania kaľ
cielesnych w Regionię Morza Bałtyckiego'' (Non-violent childhoods, moving on from
coľporal punishment in the Baltic Sea Region). Celem projektu byłapracanarzecz eliminacji

kaľ cielesnych wobec dzieci popÍzęZ wieloagencyjne działania oparte na współpracy

t2

międzyľesortowej i międzyrządowej Państw Regionu Morza Bałtyckiego. Pľojekt wpisuje się

w jeden z Celőw

ZľőwnowaŻonego Rozwoju

oNZ -

faktycznej eliminacji przemocy

w wychowaniul3.

Pełne wdrozenie zakazu stosowania kar cielesnych w wychowaniu dzieci w ramach
pľojektu promowane jest poprzez wspólne, wielostronne planowanie

i

działania w regionie

Morza Bałtyckiego. Inicjatywa ta podnosi świadomośćszkodliwego wpływu kaľ cielesnych
i

pľomuje dobre praktyki

w

zmienianiu postaw

i

zachowań. Doświadczenia kĺajów

nadbałtyckich były przedmiotem analizy podczas krajowych konsultacji

w 2017 r.

oľaz

spotkań eksper1ów w 2018 t.' takŻe na konfeľencji podsumowującej projekt w Sĺokholmie

l5_16 listopada 2018 r.1a Wielokľotnie podkľeślanowagę Narodowych strategii. Podczas
prac nad tym projektem powstało 6 ľapoľtőw - Ensuring non-violent childltootls, Building

supportive socÍeties for non-violent childhoods, Service providers as champions for nonviolent childltoods, Paľenting for non-víolent chilclhooĺls, A Step-by-Step GuÍĺIe,Tľacking

Progress towards non-vÍolent childhoods (dostępne pod

adresem:

eu/nonviolenc

Przypomnieć również naleŻy, co było uprzednio wskazywane
geneľalnych m.in. z29 kwietniaŻ0l6

w

wystąpieniach

t.,IŻ września}}l7 r., że E'uľopejska Sieć Rzeczników

Praw Dziecka (ENoC) vłľazz Panią Martą Santos Pais, Specjalnym Przedstawicielem
Sekľetaľza Geneľalnego

oNZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, w dniu 24

września 2015

r.

wydali wspólne stanowisko, w którym wraŻone zostało głębokie zaniepokojenie
występowaniem i ogromną skalą zjawiska przemocy wobec dzieci w Euľopie. Zaapelowano
o utworzenie solidnej, wszechstľonnej agendy naľodowej narzecz zapobiegania i ľeagowania

na wszystkie formy pľZemocy wobec dzieci. Apel ten Pani Maľta Santos Pais powtóľzyła
podczas konferencji Rady Euľopy w Sofri (4_6 kwietnia 2016 r.), kieľując go do państw
członkowskich

oNZ oÍazposzerzyła o zalecenie opľacowaniaw kaŻdym państwie Narodowej

Strategii na Rzecz Walki z P rzemocą Wobec Dzieci

1

5.

W kľajowym ustawodawstwie mamy uľegulowania dotyczące zabezpieczenia dzieci
przed przemocą. Niemniej jednak regulacje te są ľozproszone po wielu aktach pľawnych.

'I

3

14
15

http ://www. ch iIdrenatrisk.eu/nonvioIence/about-the-proj

ecť

http://www.childrenatrisk.eu/nonviolence/high-level-conference-stockholm/
https ://www.coe. int/en/web/children/presentations
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Kľajowy Program na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzini ę na Iata 20142020|'"
częściowo odnosi się do zabezpieczenia dzieci' jednakże wszelkie działania odnoszą się do

przemocy

w

rodzinie (definicja zawarta

w

ustawie

o

ptzeciwdziałaniami przemocy

wrodzinie1';, któ.a nie obejmuje wszelkich form pľZemocy wobec dzieci' Pľawa dzieci to
pieľwszotzędne prawa człowieka' dlatego na|eŻy podejmować adekwatne działania na rzecz
ochĺony praw najmłodszych obywateli i obywatelek.
Stworzenie Naľodowej Strategii naRzecz Walki zPrzemocą Wobec Dzieci powinno

być popľzedzone pľacami międzyresortowymi i międzyinstytucjonalnymi ustalającymi m.in'

jej cel, zakľes oddziaływań, moŻliwościpartycypacji dzieci w podejmowanych działaniach.
Narodowa Stľategia na Rzecz Walki

z

Przemocą Wobec Dzieci moŻe stać się istotnym

instrumentem oddziaływań ukierunkowanych na ochľonę dziecka przed pľZemocą, a takŻe
być dodatkową gwarancją, Że prawa dzięcka okľeślonew Konwencji o pľawach dziecka będą

chronione

na

najwyŻszym poziomie. Może ona również vĺywrzeć, realny wpływ na

świadomość
społeczeństwa w tym zakľesie oraz wprowadzić odpowiednie standaľdy
zachowan w sýuacjach przemocy wobec najmłodszych'

Mając na względzie koniecznośćpodjęcia systemovvych działaĺw
zabezpieczenia đzieciprzed przemocą, ponownie apeluję

o

celu

podjęcie działafi w celu

opracowania a następnie wdrożenia Narodowej Stľategii na Rzecz Walki zPrzemocą Wobec

Dzieci.
KON

I

E

CZNOSC WPROWADZE

N

IA

N

OWE GO, O CZEKIWANE

G

O

SPOŁECZNIE KODEKSU RODZINNEGO
obowiązujące pľzepisy prawa rodzinnego Są archaiczne
współczesnego myślenia o dziecku

i

i

niepľzystające do

rodzinie. Konieczne jest zatem przyjęcie nowych

regulacji' zgodnych ze wspőłczesną filozofią pojmowania zagađnieńrodzinno-prawnych. od
lat Rzęcznik Pľaw Dziecka wskazuje na potrzebę wyodrębnienia pľawa ľodzinnego, któľego
zadanięmjest realizowanie funkcji ochronnej' podniesionej do rangi równorzędnej z funkcją
represyjną prawa karnego i funkcją odszkodowawczą prawa cywilnego. Upoważnia do tego

ĺó

Krujo*y Pľogram naRzeczPľzeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014_2020 https://www.ms.gov.p|/pl/dzialalnosc/pľzeciwdzialanie-przemocy-domowej/ogolne/kľajowy-programprzeciw dzialan ia-przemocy-w-ľodzinie-n a-laÍa-2} l 4-2020 l
" arÍ.2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu pľzemocy w rodzinie, Dz.U.2015.1390 tj.

t4

konstytucyjna zasađaszczegolnej ochľony ľodziny. Takiej ochĺony nie zapewni w pełni
prawo rodzinne, które nie ma swojego autonomicznego miejsca w systemie prawa.

Za vĺydzieleniem prawa rodzinnego i potľaktowaniem go jako samodzielnej gałęzi
prawa pľzemawia pľaktyka, ľealia Życia oraz myślowe załoŻenia harmonizacji interesu
społecznego

z

indywidualnym. Liczba aktów prawnych,

w tym

międzynaľodowych,

w których treściwystępuje pojęcie ,,rodzinny'' stanowi waŻny aľgument, że podejmowane
dyskusje o odľębnościpľawa rodzinnego są słuszne i nadal aktualne.

Nowe prawo rodzinne powinno zdeťrniować pojęcia związane z dzieckiem

i

rodziną,

w tym między innymi relacje osobiste i rodzinne: w miejsce dotychczasowych kontaktów _
odpowiedzialnośćrodzicielską, w miejsce włađzyrodzicielskiej

-

sytuacje wychowawcze,

dobľo dziecka, atakże naczelne zasady prawa rodzinnego . Zadaniem nowego pľawa powinno
być umacnianie podmiotowości ľodziny i jej autonomii, podmiotowości dziecka i ľodziców

-

przy zachowaniu zasady subsydiarności państwa. Powinno ono kompleksowo uregulować
w jednym akcie normatywnym pľawo materialne, procesowe i wykonawcze.

W 2018 ľoku Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Prezydentowi

Rzeczypospolitej

Polskiej, Prezesowi Rady Ministľów, Parlamentowi oraz opinii publicznej projekt Kodeksu
rodzinnego' opľacowany ptzez Komisję Kodyfikacyjną Pľawa Rodzinnego przy Rzeczniku
Praw Dziecka, któľy w sposób spójny, kompleksowy reguluje prawa dziecka i rodziny, po raz

pierwszy wprowadzając
wykonawc

ze

do

polskiego prawa całoŚciową regulację postępowania

go w spľawach rodzinnych.

Podejmując decyzję

o

opľacowaniu nowej ľegulacji w postaci pľojektu Kodeksu

ľodzinnego, Rzecznik Praw Dziecka kierował się między innymi następującymi względami:

l)

potrzebą dostosowania przepisów prawa rodzinnego do obecnej sýuacji społecznej
i ustrojowej rodziny oraz nowego, europejskiego pojęcia stosunków ľodzinnych;

2)

potrzebą wzmocnienia podmiotowości dziecka i rodziny, w tym małżeństwa;

3) potrzebązwiększenia

ochľony dobra dziecka,jego praw i wolności;

4) koniecznościązagwarantowania dziecku odpowiedniej ľepľezentacji w

postępowaniu

sądowym, poprzez m.in. wprowadzenie nowej instytucji działającej dla dobra dziecka

- adwokata dziecka;

5) koniecznością nadania odpowiedniej

rangi ustawowej czynności wysłuchania dziecka;
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6) koniecznością wprowadzenia nowej jakościpracy kuľatora sądowego w budowaniu
lub odbudowywaniu relacji osobistych dziecka z rodzicem lub inną osobą upľawnioną
do relacji

z dzieckiem;

Projekt Kodeksu rodzinnego wprowadza rozwiązania

nieprzewidziane

w obowiązującym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, między innymi:

1) formułuje i

2) wprowadza

nadaje podstawowym zasadom prawaľodzinnego rangę ustawową;

zasadę, Że w sprawach đotyczącychdziecka oľgany władzy publicznej

i inne podmioty powinny kierować się jego dobrem, wspierać rodzinę

więzi łączące jej członków, a takŻe udzielać im ochľony, pomocy

i

i

umacniać

wsparcia, przy

zachowaniu zasady subsydiamości ;

3) odchodzi
4)

od pojęcia władztvła rodzicanad dzieckiem;

zastępując pojęcie ,,władza ľodzicielska'' pojęciem ,,odpowiedzialność rodzicielska'',

pojęcie ,,winy za ľoz|<ład poŻycia małzeńskiego'' pojęciem ,,odpowiedzia|ność, za
ľoz|<ładpożyciamałzeńskiego" oraz pojęcie,,kontakty'' pojęciem,,relacji osobistych'';

5) wprowadza nowe pojęcia, takie jak: ,,ľelacje rodzinne''' ,,sytuacja wychowawcza'',
,,piecza konsensualna'' i,,p iecza równow aŻna"

;

6) definiuje podstawowe pojęcia pľawa rodzinnego,

w tym dobľa dziecka,

odpowiedzialności ľodzicielskiej, rodziny, współdziałania dla dobľa ľodziny;

7) jako pieľwszy definiuje instytucję konkubinatu;

8) przełamuje zasadę kontľadyktoryjnościwłaściwejw postępowaniu cywilnym oraz
wpľowadza zasadę, że w sprawach ľodzinnych na|eŻy przede wszystkim kierować się

dobrem dziecka oraz dąŻyć, do ugodowego rozwiązywania konfliktów i spoľów'
w szczegőlnoŚci w drodze mediacji;

9)

przywraca instytucję posiedzeń pojednawczych prowadzonychprzez odpowiednio do
tego przygotowane osoby;

lO)reguluje pľawo rodzinne wykonawcze i umieszcza je na poziomie ustawy;

7)

zawiera noľmy prawa materialnego ľegulujące stosunki rodzinne, a\e takŻe nonny

pľawa procesowego' umoŻliwiające pľawidłowę zastosowanie ľegulacji mateľialnoprawnych

or

az pr zepisów wykon aw czy ch'

Pľojekt Kodeksu rodzinnego kładzie szczegőlny nacisk na podmiotowość dziecka' na
któľą składają się nie tylko wolnościi pľawa' ale i odpowiedzialność zaich posiadanie oraz

obowiązki.

o

podmiotowości dziecka

w

postępowaniu sądowym świadczy takŻe to, Że

projekt nadaje dziecku status uczestnika postępowania.
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W

odniesieniu

do

instýucji

wysłuchania dziecka, projekt wpľowadza obowiązek przeprowadzenia tej czynności we

wszystkich sprawach đotyczącychosoby dziecka lub jego majątku oraz uwzględnienia
stanowiska dziecka

i jego

ľozsądnego Życzenia, stosownie

intelektualnego, społecznego

i

do okoliczności, rozwoju

psychicznego oraz stanu zdrowia dziecka. Dodatkowo

przewiduje obligatoľyjny udział psychologa lub innego specjalisty w wysłuchaniu dziecka.

Kodeks ľodzinny wprowadza do polskiego prawodawstwa nowe instýucje
reprezentację dziecka w postępowaniach w Sprawach rodzinnych w postaci adwokata dzięcka

oraz pieczę konsensualną i równo waŻną.

Wprowadza takŻe dodatkowe rozvłiązania mające na celu ochľonę praw dziecka
umieszczonego w pieczy zastępczej, w tym powinnośćsądu umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej na terenie powiatu miejsca jego zwykłego pobytu' co skutkuje staranniejszym
podejściem sądu do poszukania miejsca pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Nakłada na
organizatora pieczy zastępczej obowiązek infoľmowania sądu o Ęestľze wolnych miejsc
w rodzinnej pieczy zastępczej i ľejestrze wolnym miejsc w instýucjonalnej pieczy zastępczej

raz w miesiącu, chyba że sąd wskaże inny teľmin' ogranicza moŻ|iwośćpowierzenia
tymczasowo funkcji rodziny zastępczej, na okres nie dłuŻszy niŻ sześćmiesięcy, wyłącznie

w związku małżeńskim niespełniającym
niezbędnych szkoleń, okĺeślonegow przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i
małżonkomalbo osobie niepozostającej

warunku
systemie

pieczy zastępczej, ktőrzy są kľewnymi dziecka' innymi niŻ wstępni lub rodzeństwo dziecka
albo rodzeństwo jego wstępnych lub do powinowatych.

Kodęks ľodzinny kieruje ľównież uwagę na zagadnienie ochľony dziecka jeszcze
nieuľodzonego w postaci realizacji prawa ďziecka do Życia

spożywania alkoholu ptzez kobietę

w ciąŻy lub

i ochľony zdrowia w przypadku

zaŻywania przez nią innych substancji

psychoaktywnych. Pľojekt Kodeksu zawiera szereg innych rozwiązan, szczegółowo
opisanych w wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka z 12 |ipca 2018 roku18, zmieruających do
wzmocnienia ochľony dobľa dziecka i jego rodziny.

Lícząc na troskę Pana Premiera o losy najmłodszych obywateli naszego kľaju oraz ich
rodzin, proszę o decyzję o podjęciu prac nad wpľowadzeniem proponowanych rozwiązan.

18

G1^8.422.7.2018.8S

17

Szanowny P anie Premierze,

kieľując do Pana pľośbęo podjęcie dziaŁaí we wskazanych powyżej otaz załączonym

dokumencie obszarach,

nie ukľywam, Żę pozostawiam tym Samym listę

wymagających szczególnej uwagi

i

waŻnych,

działań problemów dzieci w Polsce. Nie wiem czy mőj

następca będzie podobnie iđentyfikowałpotrzeby najmłodszych

i podejmował działania na

rzecz dzieci właśniew tych obszarach, któľe uważam dziśza najistotniejsze. Proszę zatem

Pana

Premieľa w

niektórych aspektach

sygnalizowanym zagadnieniom

i

ponownie o

osobiste przyjrzenie się

spowodowanie podjęcia działan na rzecz budowania

przyjaznej dzieciom ľzeczywistości.

>r

bAc^

oś

Załącznik:
Uwagi Rzecznika Praw Dziecka o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.
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