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Warszawa, 12 lutego 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
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wpływających do Rzecznika Praw Dziecka dostľzegam

dokonując analizy

koniecznośćwzmocnienia ľealizacji pľaw dziecka, w kontekście waľunków widzeń dzięci

zrodzicami osadzonymi

w

zakładach karnych oraz arcsztach śledczych. Proszę zatem

o pľzyjęcie poniższych uwag i spostrzeżeń.

Zgłaszający w listach kieľowanych do Rzęczn1ka wskazują na problemem czasu

oczekiwania dziecka w ,,poczekalni'' na widzenie

z

rodzicem. Nierzadko zdarza się, że

małoletni muSZą czekać nawet kilka godzin zanim dojdzie đospotkania. Jest to szczególnie

uciązliwe dla małych đzieci.osoby korzystające

z

widzeń informują, Że f,rkcją

Są

wcześniejszezapisy na konkľetną godzinę. Zgłaszający podnoszą rővĺnieŻ problem niskiej
jakoŚci i warunków organizacji kącików zabaw w sali widzeń (bľak odpowiednich zabawęk
or

az złę warunki sanitarne).

Zdaję sobie sprawę, że dokonanie zmian w omawianym zakĺesie determinowane jest
m.in. możliwościamiwynikającymi zę specyfiki organizacji jednostek penitencjarnych oraz
wymaga określonych środków, jednakże mając na wzg|ędzie prawo dziecka do kontaktów

zrodzicem. które powinno byi, realizowane w sposób

i

warunkach niezagrażających dobru

osób małoletnich, koniecznę jest dostosowanie pomieszczeń w jednostkach penitencjarnych
do odpowiednich standardów.

Praktyka pokazuje, Że wciąŻ brakuje przyjaznych pomieszczen do wizyt dziecka
z rodzicem z zapewnieniem możliwościswobodneg o oÍaz bezpiecznego spędzania wspólnego
czasu.

v
T

Ż0r8 ŔoK

IRENY

SENDLEROWEJ

Już samo miejsce, w którym dochodzi do widzeń powoduje u dzieci dyskomfort,
wzľost napięcia emocjonalnego

i

lęk. Dlatego tak istotne jest aby zapewnić właściwą

organizację danej jednostki, zagwarantować przyjazne miejsce

i

stosunek funkcjonańuszy do

najmłodszych otaz uspľawnić wewnętľzne pľoceduľy dotyczące widzeń z ľodzicem' tak aby
dzieci nie musiały pÍZeZ kilka godzin czekać, na spotkanie.

Gwarancje prawne
o

w

powyższym zakresie daje m.in. art.

9 ust. 3

Konwencji

prawach dziecka, który wskazuje na pľawo đzieckado utrzymywania regularnych

stosunków osobistych

i

bezpośrednich kontaktów

z

obojgiem ľodziców,

z

wyjątkiem

pľzypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym intęresem dziecka' Państwo natomiast
musi dołozyć wszelkich starań, aby rea|izacja tego prawa przebiegałabez zakłőceń i szkody
dla małoletniego.

odbywanie kary pozbawienia jest dolegliwością w sposób oczywiście związany
zbezprawnymi działaniami osoby dorosłej. Niestety konsekwencje osadzenia mają ogľomy
wpływ na całą rodzinę, w szczegőlności na najmłodszych jej członków, dlatego tak istotne

jest' aby podejmować wszelkie mozliwe działania. które ograniczą niekorzystne skutki
odizolowan ia r odzica od dziecka.
'V,ĺyrażam nadzieję,

że podejmowane przez resort dziaŁania będą sprzyjały pełnej

realizacji praw dzieci odwiedzających swoich rodziców w jednostkach penitencjamych.
1ł,ĺzwiązku

z

povĺyŻszym, mając na względzie wzmocnienie standardów ochľony

pľaw dziecka oÍaz dostľzegając konieczność umozliwienia dzieciom koľzystania
z pľzysługujących im praw, działając na podstawie art. 10a i art. l l ustawy z dnia 6 stycznia
2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 9Ż2) uprzejmie pľoszę Pana
Ministra

o

przeprowadzenie analizy poruSzonęgo zagadnienia otaz poinformowanie

o podjętych lub planowanych w tym zakľesie działaniach.
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