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Szanowny Panie Rzeczniku, 

Uprzejmie dziękuję  za Pana pismo z dnia 5 października 2017 roku oraz przedstawione 

w nim uwagi dotyczące usprawnienia działań  Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służby 

konsularnej w obszarze ochrony praw dzieci oraz ich rodziców, jak również  propozycję  

współdziałania w tym zakresie. 

Oczywiście jestem świadomy Pana zaangażowania w wyjaśnianie spraw małoletnich 

polskich obywateli przebywających poza granicą  Polski. Wiem również, iż  urzędy konsularne są  

w stałym kontakcie z Pana Biurem i udzielają  wyjaśnień  na temat przypadków interwencji władz 

miejscowych we władzę  rodzicielską  naszych obywateli. W pełni zgadzam się  z Pana opinią, 

że edukacja naszych obywateli w zakresie prawa rodzinnego obowiązującego w kraju ich pobytu 

jest ważnym elementem działań  konsularnych. Brak wiedzy na temat mechanizmów prawnych 

oraz specyficznych norm zachowania w danym kraju może prowadzić  do narażenia się  przez 

naszych rodaków na działania zagranicznych służb socjalnych i ingerencji w ich władzę  

rodzicielską. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz urzędy konsularne dostrzegają  jednak, 

że w znacznej części znanych przypadków ingerencja związana jest z naruszeniem uniwersalnych 

norm postępowania wobec dzieci, które obowiązują  również  w Polsce. Dotyczy to 
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w szczególności przypadków przemocy wobec małoletnich, zaniedbania ich w związku 

z uzależnieniami od alkoholu, narkotyków lub chorobami rodziców, w tym również  

psychicznymi, konfliktami rodzinnymi, jak również  innymi niewłaściwymi sposobami 

wychowania. Należałoby się  spodziewać, iż  w takich przypadkach ingerencja we władzę  

rodzicielską  nastąpiłaby również  w Polsce. 

Doświadczenia zbierane przez konsulów wskazują  ponadto, że rodzice zaczynają  

interesować  się  kwestiami prawa rodzinnego dopiero w obliczu groźby ingerencji władz 

miejscowych w ich władzę  rodzicielską. Najwięcej uwagi poświęcają  przy tym kwestiom 

postępowania sądowego. W wielu przypadkach odnotowujemy brak zrozumienia dla działań  

interwencyjnych służb socjalnych, nawet wobec ewidentnego naruszenia dobra dziecka. 

Zgadzam się  jednak z tym, że większość  rodziców nie ma wystarczającej wiedzy na temat 

prawa rodzinnego kraju, w którym przebywa. Jestem przekonany, że każda forma edukacji 

naszych obywateli w sprawach procedur prawnych w postępowaniach dotyczących władzy 

rodzicielskiej oraz kompetencji i roli służb socjalnych zajmujących się  ochroną  praw dzieci, 

ale przede wszystkim norm postępowania wobec dzieci, może być  obszarem wspólnych działań  

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

W obliczu przedstawionych przez Pana postulatów proponuję  spotkanie przedstawicieli 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Rzecznika Praw Dziecka, którzy jeszcze w tym roku 

przygotują  propozycje wspólnych przedsięwzięć. W tym celu w najbliższym czasie wyznaczony 

pracownik Departamentu Konsularnego nawiąże kontakt z Pana Biurem i ustali termin 

spotkania. 

Z poważaniem, 

Do wiadomości:  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
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