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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak
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Warszawa, 02lipca 2018 roku

Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
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w tľosce o dobľo pełną ochĺonę praw małoletnich cudzoziemciw pľzebywających

na terýoľium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, zwracam się do Pana Ministra z prośbą

o dokonanie ponownej analizy złożonego problemu zapewnienia tym dzieciom kompleksowej

i trwałej reprezentacji prawnej podczas ich pobytu w naszym kĺaju.

Niezwłoczne podjęcie działaÍĺnaÍzecz wszystkich dzieci, które znalazły się w takiej

sy.tuacji stanowi - z mocy art.20 w zw. z arÍ.3 Konwencji o prawach dzieckal _ szczegolny

obowiązek władz publicznych. W odniesieniu do małoletnich cudzoziemców bez opieki

działania te powinny bez wątpienia obejmować zagwarantowanie dzieciom właściwej pieczy

oraz wsparcia (zwłaszcza psychologicznego), a\e takŻe odpowiedniej reprezentacji prawnej

pľZy wszystkich zdarzeniach prawnych, jakie mogą wobec nich zaistnieć na obszarze naszego

kraju.

W wystąpieniu z 6 listopada 2017 r. dotyczącym sytuacji pľawnej małoletnich

bez opieki nieposiadających obywatelstwa polskiego (pismo znak: ZSM.422.L4.20|7.AC).

zwróciłem uwagę Pana Ministra na pojawiające się problemy pľawne i faktyczne związane

z zapewnieniom tym dzieciom właściwej repľezentacji. Wskazywałem wówczas na Szereg

okoliczności, które utrudniają, czy wręcz uniemożliwiają skorzystanie w przypadku tej gľupy

małoletnich z instýucji opieki prawnej' co Zapewniałoby pełne zabezpieczenie ich interesów.

I Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzeníe ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z l99l ľ. Nr l20, poz.526 zpoźn. zm.). Art. 20: D:iecko pozbawione Czqsowo
lub ną stałe swego środowiska ľodzinnego [...] będzie miało pľcĺwo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony
państwa.
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Jest to najczęściej niemożliwe wobec bľaku pewnych infoľmacji odnośnie rodziców

dzieci (ich danych / inťoľmacji, czy Żyją l czy przysŁuguje im władza rodzicielska l gdzie

przebywają), niezbędnych w toku postępowania w pľzedmiocie pozbawienia ich władzy

rodzicielskiej (art' 94 $ 3 k.ľ.o.2), jak równieŻ ze względu na restrykcje' którymi obłożone są

- z mocy art. 9 u.u.c.o.3 - kontakty polskich władz publicznych z władzami kraju

pochodzenia małoletnich. Zgodnię z ww. pľzepisem, wszelkie dane, na podstawie których

możliwe jest - choćby pośľednio - ustalenie, Że dziecí ubiegają się w Polsce o udzielenie

ochľony międzynarodowej albo teŻ, Że takie postępowanie toczyŁo się wobec nich

w przeszłości (niezależnie od jego wyniku), nie mogą być udostępniane ani pozyskiwane

od podmiotów, które mogły poddawać małoletnich prześladowaniom lub wyľządzać' im

powaŻną kľzywdę. Co istotne, tego rodzaju podmiotami mogą być nie tylko władze kraju

pochodzenia dzieci (art. 16 ust. l pkt l u.u.c.o')' ale takŻe ich rodzice (art. 16 ust. 1 pkt 3

u.u.c.o.).

Mając powyŻsze na uwadze _ posiłkując się rekomendacjami wypracowanymi w tej

mieľze m.in. przez Komitet Pľaw Dziecka oNZa, Euľopejską Sieć Rzeczników Pľaw Dziecka

(ENOC)5 i Agencję Praw Podstawowych ÍJE6 orazodwołując do doświadczeń innych państw

- poddałem pod ľozwagę Pana Ministľa stworzenie nowego rodzaju kuľateli dedykowanego

małoletnim cudzoziemcom pľzebywającym na terytorium RP bez opieki. Intencją

przedmiotowej pľopozycji jest zapewnienie tej grupie dzieci, szczególnie doświadczonych

pÍZeZ los, możliwie kompleksowej i trwałej repľezentacji, która sprzyjałaby zbudowaniu

zaufania pomiędzy dzieckiem i jego kuratorem, przyczyniając się tym Samym do pełniejszego

zabezpieczenia pľaw i dobra małoletniego'

' Ustawa z dnia25lutego l964 ľ. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z2Ol7 r' poz' 682 - dalej: k.r.o.).
t Ustawa z dnia 13 czerwca 2OO3 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz' U. z20\8 r. poz. l l09 - dalej: ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochľony / u.u.c.o.)

' Jaros P., Michalak M. (red.), Pľcnła dziecka. Dokumenty organizacji Nąľodów Zjednoczonych,'Warszawa
2015, Komentarz ogólny nr 6 Komitetu Praw Dzięcka: Traktowąnie dzieci pozostawionych bez opieki
i odseparowanych, pľzeb1łuajqcych poza krajem pochodzenia,teza33 oraz36, s. 468-469.

'oświadczenie ENOC w sprawie,,Dzieci w drodze''' pľzyjęte na l7. CorocznymZgromadzeniu ogólnym, które
odbyło się w dniu 27 września 2013 r. w Brukse|i; Raport: Zagrożenie prąwą do bezpieczeństwa i pľaw
podstawowych dzieci w dľodze, Gľupa Robocza ENoC ds. Dzieci w drodze, Amsterdam / Saokholm 2016,
s. 43.
6 Rapoft: odseparowane od roclziców dzieci ubiegajqce się o azyl w państwąch członkowskich Llnii Europejskiej.
Sprawozdanie podsumowlýqce, FRA - Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 20 ll; Podľęcznik:
opieka nad dziećmi pozbcĺwionymi opieki ľodzicielskiej, FRA - Agencja Pľaw Podstawowych Unii Europejskiej,
20t5.
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W swym piśmie podnosiłem, Źe obecnie na przeszkodzie w osiągnięciu tego celu stoi

pľzede wszystkim wąski zakres umocowania kuratora ustanawianego - w przypadkach

wskazanych w szczególności w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochľony - w celu

repľezentowania dziecka w ľamach danego postępowania (ewentualnie - gľupy postępowań)'

Bľak jasnych reguł dotyczących doboru i kwalifikacji osób Wznaczanych do pełnienia

funkcji kuľatora procesowego oraz formalne i czasowe ogľaniczenia repľezentacji, bardzo

utrudniają zbudowanie tľwalszej' opartej na wzajemnym zaufaniu, relacji pomiędzy

kuratorem, a jego podopiecznym. Ta zaś - jak wskazywałem w poprzednim wystąpieniu

do Pana Ministra - jest najczęściej kluczowa dla ustalenia' co będzie zgodne z najlepszym

inteľesem dziecka oraz đIa ujawnienia przez dziecko istotnych okoliczności dotyczących jego

sprawy. Będą to zarőwno informacje o sýuacjach' z którymi małoletni zmierzył się w kľaju

pochodzenia, o okolicznościach towarzyszących jego podróży do Polski' o pľZemocy

i wykorzystaniu, których mógł paść ofiarą, aletakŻe o jego rodzicach i krewnych.

W odpowiedzi (pismo znak: DL-I-053-l5117) napovłyŻsze wystąpienie, wskazał Pan,

Że w ocenie Ministra SprawiedliwoŚci bľak jest dostatecznie silnych podstaw,

aby wprowadzić, do polskiego prawa ľodzinnego no\^ry, specjalny rodzaj kurateli dedykowany

małoletnim cudzoziemcom przebywającym bez opieki na terytorium RP.

Pan Minister uzasadnił powyższe stanowisko z jednej strony tym, Że w ostatnich

latach, przybywa do Polski jedynie około 20 małoletnich cudzoziemców bez opieki rocznie

(a zatem, skala zjawiska nie jest znaczna), z dtugiej zaś tym, Że ľównież obecnie istnieją

mechanizmy umożliwiające zapewnienie tym dzieciom szeľszej reprezentacji kuľatora niz

wynika to bezpośľednio m.in. z pľzepisów ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochľony.

W tym kontekście zwrócił Pan uwagę m.in. na fakt, iŻ: Sqd opiekuŕlczy, umieszczajqc

małoletniego cudzoziemca w pieczy zastępczej, może jeclnocześnie, na poclstawie art. lDI s 2

k.r.o., ustalić dalej idqcy zakres repreaentacji małoletniego przez osobę sprawujqcq pieczę

zastępczq aniżeliwynika to z art. 112l s ] k.r.o' Jednocześnie podkľeślił Pan' Że- zdanięm

Ministľa Sprawiedliwości - nie ma pľzeszkód prawnych, aby kurator ustanawiany obecnie

dla dziecka na podstawie przepisów migracyjno-azylowych uzyskał szersze umocowanie'

wskazując: PľĄęĺe w polskim ustawodawstwie ľoałiqzania doýczqce kurateli nie olcreślajq

blizej praw i obowiqzków kuratora... odesłanie z arĺ. 178 s 2 k.r.o. wskazuje, ze do kurateli

znajdujq zastosowanie pľzepisy o opiece nąd mąłoĺetnim, aprzez koĺejne odesłanie z ąľt. ]55

s 2 k.r.o. - przepisy o władzy rodzicieĺskiej. Zatem kurator ustanowiony na gruncie
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powołanego wyżej przepisu może zcjqć się kompleksowo sytuacjq małoletniego

cudzoziemca, jeśIi sqĺI rodzinny go do tego upowlżnL

odnosząc się do powyŻszego, chciałbym w pierwszej kolejności przedstawić

wątpliwości Rzecznika Pľaw Dziecka co do rzeczywistej możliwości wyposaŻenia pľzez sąd

kuratora' o któľym mowa np.w aľt.61 ust. 1 pkt 3 lit. a u.u.c.o.' w uprawnieniaszerszeniŻ

okľeślone wpľost w tym pľzepisie.

Istotnie - zgodnie z art. l78 $ 2 k.r.o. - do każdej kuľateli (a więc - również tej

znaýlĄącej oparcie w pľzepisach migľacyjno-azylowych) znajdują odpowiednie zastosowanie

przepisy o opiece pľawnej' Należy jednak zwrőcić, uwagę' że odesłanie to stosuje się jedynie:

w zakresie nieuregulowanym pľzez przepisy, które przewidujq ustanowienie kuratoľa.

JęŻęli zatem art. 6I ust. 1 pkt 3 lit. a u.u.c.o. - przepis przewidujący ustanowienie

kurateli, Wraźnie okľeśla jej zakres przedmiotowy (t. ] do reprezentowania go

[dop. małoletniego] w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynaľodowej,

pľzekazania go do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporzqdzenia 604/20]3,

udzieĺenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowoĺnym powľocie do ĺĺraju

pochodzenia), sąd opiekuńczy może powziąć istotne wątpliwość odnoŚnie dopuszczalności

wyjścia pozatęn zakľes. Pragnę w tym kontekście podkľeślić, że w dotychczasowej praktyce,

Rzecznik Pľaw Dziecka nie spotkał się z postanowieniami sądów' w których kuratoľ,

ustanawiany dla małoletniego cudzoziemcabez opieki w związku z wnioskiem organu Straży

Granicznej składanym na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 3 lit. a u'u.c'o', został umocowany

silniej niŻby to wprost wynikało Zww' pľzepisu.

Nawet jednak w takiej sýuacji, brak jednolitych ľegulacji na poziomie ustawowym

co do poŻądanego zakľęsu tego rodzaju umocowania zjednej strony, a z drugiej obiektywna

niemoŻność wyczerpującego przewidzenia wszystkich zdarzen prawnych, które mogą wobec

danego małoletniego zaistnieć w Polsce, czynlŁaby ten mechanizm ułomnym. oto bowiem

- zwłaszcza biorąc pod uwagę, co zauwaŻył Pan Minister, wciąŻ małą liczbę małoletnich

cudzoziemców bez opieki - praktyka sądów w różnych częściach naszego kľaju zapewne

Znacząco rőŻniłaby się od siebie (edne sądy okĺeślałyby zakľes umocowania szerzej, inne

węziej itp'). To pľowadziłoby z kolei nieuchronnie do zrőżnicowania poziomu ochľony praw

tych dzieci. Ujednolicenie orzecznictwa w tego rodzaju sprawach musiałoby zaś być, trudne

i czasochłonne.
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odnosząc się do stanowiska Pana Ministra, Że problem zapewnienia małoletnim

cudzoziemcom bez opieki bardziej kompleksowej ľepľezentacj i można takŻę ľozvłiązac dzięki

wyposazeniu osób sprawujących nad nimi pieczę Zastępczą w SZersZe pľawo ľepľezentacji niż

zostało to okľeślone w art. l l2l $ 1 k.r.o.' pľagnę przedstawi ć poniŻsze wątpliwości odnośnie

dopuszczalności i zasadności takiego rozwíązania.

JeŻďli w istocie art. ||2| $ 2 k.ľ.o. moŻna byłoby interpľetować rőwnieŻw ten sposób,

Że upowaŻnia on sąd (w ramach niestosowania art. 112l $ l k.ľ'o.) do rozszetzenia zakľesu

reprezentacji dziecka pÍzez ľodzinę Zastępczą, pľowadzących rodzinny dom dziecka albo

kierujących odpowiednimi placówkami lub zakładami, tego ľodzajv orzeczęnia być moŻe

mogłyby pomóc lepiej chľonić prawa małoletnich cudzoziemców bez opieki i pełniej

odpowiadać na ich potrzeby.

Warto jednak zwrőcić, uwagę, Że rőwnieŻ to rozwiązanie - gdyby sądy faktycznie

uznaŁy jego dopuszczalność i zdecydowały się na jego częstsze stosowanie - niósłby ze sobą

Szereg wątpliwości.

Z jednej strony, aktualne pozostałyby przedstawione powyżej zastrzeŻenia Rzecznika

odnośnie czasu' jaki musiałby upłynąć na wypracowanie zb|izonej |inli orzeczniczej sądów

(co do zakľesu umocowania rodziców zastępczych' kierujących odpowiednimi placówkami

itd.), która to dopiero gwarantowałaby wszystkim małoletnim cudzoziemcom bez opieki,

ktőrzy znalęŹ|i się na terýorium RP podobny poziom ochľony ich praw.

Z dľugiej stľony, powaŹnym pľoblemem mogłyby się okazać, swoiste Spory

kompetencyjne między osobą spľawującą pieczę nad dzieckiem, a kuratorem ustanawianym

dla małoletniego w tľybie przepisów migracyjno-azylowych, któľe to pľzepisy pozostają

przecieŻ w obrocie prawnym i wíąŻą tak organy wnioskujące o ustanowienie kuratoľa

(np. organ Straży Gľanicznej - art. 6l ust. 1 pkt 3 lit. a u.u.c.o.)' jak i sądy.

Co jednak szczegő|nie istotne, na|eŻałoby przede wszystkim poważnie rozwaŻyć

_ przed generalną akceptacją koncepcji Szerszego niż wynika to z art. 7|2| $ 1 k.r.o.

umocowania rodziców zastępczych i kierujących odpowiednimi placówkami w zakľesie

repľezentacji małoletnich cudzoziemców bez opieki _ czy chcieliby oni podjąć się i czy
podołaliby tak rozszerzonym zadaniom. Należy pamiętać, Że specyficzny kontekst

migľacyjno-azy|ovĺy pobytu tych dzieci w Polsce, nieposiadanie przęz małoletnich

dokumentów tożsamości, ich niejednokrotnie niepotwierdzone obywatelstwo itp. wiąże się
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Z Szeregiem istotnych problemów prawnych, któľe ujawniają się podczas pobytu małoletnich

w naszym kľaju.

Z informacji przekazywanych Rzecznikowi Praw Dziecka przęZ osoby i placówki

sprawujące obecnie pieczę nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki wynika, że - mimo

najlepszych chęci i wielu podejmowanych w tym celu działań - bardzo często nie są oni

w stanie uregulować sytuacji pľawnej swoich podopiecznych. Z obserwacji Rzecznika

wynika, Że oczekiwa|iby bardziej kompleksowej i merytorycznej pomocy w tym zakresie

(którą być moŹe mógłby zapewnić właśnie specjalny kuľator dla małoletnich cudzoziemców

bez opieki), niz formalnego przekazania w ich ręce pełni zadan związanych z rcprezentacją

dziecka.

Pragnę przy tym podkreślić' Że Rzecznik Pľaw Dziecka nie posiada informacji

o spľawach małoletnich cudzoziemców nieposiadających opieki w naszym kĺaju, w których

sądy faktycznie decydowałyby się na skorzystanie z art.l l2' $ 2 k.r.o. w opisany przezPana

Ministľa sposób.

Przechodząc wľeszcie do podniesionej przez Pana Ministra okoliczności, że grupa

małoletnich cudzoziemców bez opieki przybywających każdego roku do naszego kraju nie

jest - jak na razie _ zbyt liczna' chciałbym podkľeślić, Że mam tego świadomość. Warto

jednak w tym kontekście pamiętać, że stan ten - biorąc pod uwagę dynamikę sytuacji

migracyjno-azylowej w Europie - moŻe nie być nam dany raznaza:wsze.

Mając povĺyŻsze nawzg|ędzie, stoję na stanowisku, że dyskusje nad nowym' lepszym

systemem ľeprezentacji tych dzieci powinniŚmy tym bardziej rozpocząć juŻ dziś - tak,

aby w sytuacji ewentualnego zwiększonego napływu do Polski małoletnich cudzoziemców

bez opieki być odpowiednio przygotowanymi i dysponować właściwymi narzędziami

do zapewnienia tym dzieciom kompleksowej pomocy i pełnej ochĺony ich praw. W mojej

ocenie' w ramach tych prac' powinniśmy poszukiwać, rozwiązan, które pozwoliłyby

na Zagwarantowanie. że wszelkie decyzje dotyczące dobra i przyszłości małoletniego byłyby

podejmowane szybko i efektywnie przez osobę, która miałaby realną szansę nawiązać,

z dzieckiem głębszą ľelację i _ w razie potrzeby - wesprzeć jego rodziców zastępczych,

czy teŻ inne osoby sprawujące nad małoletnim bieżącą pieczę. Rolę tę _ zdaniem Rzecznika

Praw Dziecka - mógłby pełnić specjalny kurator powołany i pľzygotowany do pracy

zinarzeczmałoletniego cudzoziemca nieposiadającego w Polsce rodziców ani opiekunów.
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Mając powyŻsze na uwadze, dziaŁając na podstawie art. 10a ust' l w zw. z art' ll
ust. l ustawy z dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U' z2Ol7 r. poz. 922),

zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ponowną analizę, uwzględniającą stanowisko

przekazywane w niniejszym piśmie' pľopozycji stwoľzenia specjalnego rodzaju kurateli

dedykowanej małoletnim cudzoziemcom bez opieki. Pľoszę jednocześnie Pana Ministra

o wskazanie, czy resoľt sprawiedliwości posiada infoľmacj e, aby sądy opiekuncze faktycznie

stosowały wobec małoletnich cudzoziemców bez opieki uregulowania, na które wskazał Pan

w odpowiedzi na poprzednie wystąpieni e, rozszeÍzając zakres ľeprezentacj i, czy to kuratorów

małoletnich, czy to osób sprawujących pieczę nad dziećmi.
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