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Pan

Bartiomiej Sienkiewicz

Minister Spraw Wewnętrznych

w związku z napływającymi do mojego Biura informacjami od osób sprawujących

pieczę nad maoletnimi cudzoziemcami, chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na trudności

w zalegalizowaniu pobytu tych cudzoziemców w Polsce. Trudności te dotyczą zwłaszcza

dzieci, które zostały porzucone przez rodziców i na mocy postanowienia sądu przebywąją —

niekiedy od urodzenia — w rodzinie zastępczej. Sytuacja tej grupy maloletnich cudzoziemców

jest szczególnie skomplikowana nie tylko dlatego, że zostali oni pozbawieni opieki ze strony

rodziców, ale również z tego poyy”odu, że nie są w stanie spełnić warunków legalizujących ich

pobyt w Polsce, które są określone yi tzw. ustawach cudzoziemskich. Mając na uwadze.

że małoletni cudzoziemcy dorastają i wychowują się w polskich rodzinach, tutaj uczęszcząją

do przedszkola. czy szkoły i z Polską związana jest ich przyszłość. \yydąje się. że nąj lepszą

formą uregulowania ich statusu prawnego jest nadanie im przez Prezydenta RP obywatelstwa

polskiego.

Analiza ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012 r.

161) prowadzi do wniosku, że obowiązujące przepisy nie uprawniają rodziców zastępczych

do wystąpienia do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego. Zgodnie

bowiem z art. 19 ust. 2 wspomnianej ustawy, nadanie obywatelstwa polskiego maloletniemu

cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W sytuacji, gdy sąd

nie ustanowił opiekuna prawnego dla dziecka, rodzice zastępczy — w świetle ustawy

o obywatelstwie polskim — nie są uprawnieni do wystąpienia z takim wnioskiem.

Należy przy tym zaznaczyć, że rodzice zastępczy często nie są zainteresowani, aby sąd



ustanowił ich opiekunami prawnymi dla cudzoziemskich dzieci, a jeśli nawet wyrażą zgodę

na pełnienie takiej funkcji. to wydanie przez sąd orzeczenia w przedmiocie ustanowienia

opieki prawnej jest uzależnione od uprzedniego zawieszenia bądź pozbawienia rodziców

władzy rodzicielskiej, co w praktyce jest niezwykle trudne.

W związku z powyższym, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69 ze zm.), zwracam się do Pana

Ministra z prośbą o podjęcie inicjatywy w kierunku zmiany ustawy o obywatelstwie polskim,

poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem

o nadanie obywatelstwa polskiego o rodziny zastępcze. Z uwagi na to, że rodziny zastępcze

sprawują jedynie bieżącą pieczę nad dzieckiem i nie mogą podejmować decyzji w ważnych

sprawach dotyczących dziecka, możliwość wystąpienia przez nie ze stosownym wnioskiem

powinna być uzależniona od uzyskania uprzedniej zgody sądu rodzinnego. Jestem

przekonany, że takie rozwiązanie przedmiotowego zagadnienia przyczyni się do pełnego

zabezpieczenia interesu dzieci cudzoziemskich, dla których Polska jest jedynym krąjem jaki

znają.


