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 W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 22 listopada 2017 r., znak: 

ZSR.422.23.2015.MK dotyczące podjęcia działań mających na celu ochronę dzieci 

narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania 

przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w czasie ciąży uprzejmie 

informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłało w dniu 3 listopada 

2017 r. do Ministerstwa Zdrowia jako resortu właściwego, pismem znak: 

DSR.I.073.40.2017.MK, kopię korespondencji dotyczącej Płodowego Zespołu 

Alkoholowego, która w dużej liczbie wpływa do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej od osób zaangażowanych w system wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych. 

Podobne w tonie uwagi dotyczące braku wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci dotknięte 

całym spektrum problemów wychowawczych związanych z Płodowym Zespołem 

Alkoholowym miałem okazję wysłuchać podczas spotkania ze środowiskiem osób 

organizujących takie wsparcie, z jednej strony otaczających wsparciem rodziców zastępczych, 

z drugiej zaś rodziców adopcyjnych.  

Temat pomocy, której winniśmy udzielić dzieciom i osobom zajmującym się na co 

dzień wychowaniem dzieci z tego typu problemami zdrowotnymi i emocjonalnymi staje się 

niezwykle istotny również w kontekście niedawnej decyzji Rządu Pani Premier Beaty Szydło, 

a dotyczącej ograniczenia adopcji zagranicznych polskich dzieci. Skuteczne i szybkie objęcie 

dzieci w pieczy zastępczej działaniami diagnostycznymi i terapeutycznymi  zwiększa szansę 

na adopcję krajową, jak również pomaga tym dzieciom, które niestety do pełnoletności 

przebywać będą w pieczy zastępczej,  na szczęśliwszy start w dorosłość.  
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Ponadto, co wydaje się tym niemniej istotne, wiedzy na temat konsekwencji  

i specyfiki wychowania dzieci obarczonych spektrum zaburzeń rozwojowych FAS wymagają 

nie tylko same dzieci, ale także rodzice zastępczy, opiekunowie dzieci, ich wychowawcy, 

pedagodzy, lekarze, jak również wszyscy kandydaci na rodziców adopcyjnych.   

 

 

 MINISTER 

              z up. 
Bartosz Marczuk 

PODSEKRETARZ STANU 

 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

mailto:info@mrpips.gov.pl

