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Szanowny Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Rzeczniku,

W odpowiedzi na Pana pismo nr ZSM.422.3.2015.AJ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ingerencji

miejscowych służb socjalnych w stosunki rodzinne obywateli polskich zamieszkałych w Norwegii.

Niemczech i Wielkiej Brytanii, adresowane do Ministra Spraw Zagranicznych i przekazane według

kompetencji do Departamentu Konsularnego uprzejmie informuję, że zgodnie z wiedzą posiadaną przez

polskich konsulów w tych państwach, niezmiennie najczęstszymi powodami podejmowanych interwencji

pozostają przemoc domowa, nadużywanie alkoholu, zaniedbania we właściwym wykonywaniu władzy

rodzicielskiej. W znakomitej większości spraw monitorowanych przez konsulów działania miejscowych

służb socjalnych są uzasadnione, a u ich podłoża leży dobro dziecka. Mimo to bardzo często obywatele

polscy będący stronami postępowania uważają, że ingerencja służb socjalnych nie jest adekwatna

do sposobu sprawowania przez nich opieki nad dziećmi i z tego powodu zwracają się o pomoc do polskich

urzędów konsularnych.
Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje o realizacji opieki nad małoletnimi w wymienionych

powyżej państwach.

Wielka Brytania

Podstawy prawne działalności angielskich i walijskich służb socjalnych odpowiedzialnych za realizację

zadań w zakresie ochrony praw małoletnich, tryb postępowania tych instytucji, jak również

zakres ich kompetencji w Anglii i Walii reguluje „Children Act 1989”

http://www.legislation.oy.uk/ukpga/1989/41/contents.

Szereg zaleceń dotyczących postępowania w zakresie opieki nad dzieckiem nie będącym obywatelem

Wielkiej Brytanii został zawarty w orzeczeniu przewodniczącego Hight Court z dnia 14 stycznia 2014 r.

Tekst orzeczenia dostępny jest pod adresem:

http://www.judiciary.goy.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/matter-of-e-a-child.pdf.

W Szkocji oraz Irlandii Północnej kompetencje służb socjalnych do interwencji w sprawach

nieprawidłowej opieki nad małoletnimi regulują odpowiednio przepisy ustawy o dzieciach „the Children

(Scotland) Act 1995” oraz „the Children (Nothern lrleand) Order 1995”.

W latach 2012-2014 urzędy konsularne monitorowały 388 spraw dotyczących ingerencji służb

socjalnych w opiekę nad dziećmi obywateli polskich. W większości powodem tych działań było
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zaniedbywanie dziecka, znęcanie się nad nim, pozostawienie bez opieki i brak nadzoru, przemoc
w rodzinie wobec dziecka, nadużywanie alkoholu w obecności dzieci, celowe działania wymierzone
przeciwko dziecku, molestowanie, itp. W wielu sprawach, na podstawie dostępnej konsulom

dokumentacji można potwierdzić zasadność podjętych działań. Większość skarg i zastrzeżeń zgłaszanych
przez rodziców wynika z różnic międzykulturowych, znikomej znajomości prawa miejscowego

i odmiennych procedur sądowniczych i opiekuńczych w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także niezrozumienia

wrażliwości brytyjskich organów oraz ich natychmiastowej reakcji w przypadkach naruszenia praw dzieci.

Urzędy konsularne nie odnotowały dyskryminacji polskich obywateli przez służby socjalne

oraz organy wymiaru sprawiedliwości.

Norwegia

Ochrona praw dziecka realizowana jest przez służby ochrony praw dziecka (Barneyernet - ByT)
na poziomie gminy. Centralnie działania wspiera Ministerstwo Dzieci, Równouprawnienia i Inkluzji
Społecznej oraz Urząd ds. Dzieci, Młodzieży i Rodzin. Zakres odpowiedzialności i zadania ByT zapisane

są w ustawie z dnia 17 lipca 1992 r. nr 100 o ochronie praw dziecka (Barneyernloyen, Loy ay 17 juli 1992 nr

100). Ustawa wprowadziła do prawodawstwa norweskiego zapisy wynikające z Konwencji o prawach

dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Informacje o realizacji ochrony praw dziecka można znaleźć w przygotowanej przez Ministerstwo

Dzieci, Równości oraz Inkluzji Społecznej i dostępnej również w języku polskim pod adresem:

https://www.regeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets beste brosjyrer/barneyernet til barnets
beste polsk .pdf broszurze pt. „Urząd Ochrony Praw Dziecka — dla dobra dziecka”.

W 2012 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo monitorował 3 sprawy, w 2013 r. pozyskał
wiedzę o kolejnych 5 sprawach. W 2014 r. do Urzędu wpłynęło 27 nowych spraw. Ten statystyczny wzrost,
w opinii Departamentu Konsularnego, może odzwierciedlać wzrost zaufania obywateli polskich wobec
działań służby konsularnej, do której coraz częściej zgłaszają oni swoje problemy.

Większość interwencji podejmowanych przez służby socjalne spowodowana jest zaniedbywaniem
dzieci, przemocą domową i alkoholizmem rodziców. Zaniepokojenie w działaniach niektórych oddziałów
Barneyernet wywołuje natomiast brak dbałości o zachowanie ważnych dokumentów tożsamości
potwierdzających obywatelstwo polskie dzieci, szczególnie wobec tych odbieranych matkom zaraz
po urodzeniu, brak dbałości o zachowanie ciągłości środowiska wychowawczego oraz zjawisko
outsourcingu, polegające na tym, że do kompleksowego prowadzenia sprawy tj. od złożenia doniesienia
poprzez przygotowanie dokumentacji przeciwko rodzicom aż po umieszczenie dziecka w rodzinie
zastępczej wynajmowane są firmy prywatne. Większość z nich reprezentuje rodziny zastępcze.
W większości wypadków dane rodziny zastępczej są ukrywane w obawie przed porwaniem dziecka
przez rodziców biologicznych. Z dostępnych w Norwegii danych publikowanych przez urząd skarbowy
wynika, że jest to działalność niezwykle dochodowa. Problem ten był w 2014 r. podejmowany kilkakrotnie
w norweskich mediach. Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo zetknął się z nim w prowadzonych
sprawach. Zjawisko outsourcingu, choć powszechnie uważane za nieetyczne i rodzące konflikt interesów
jest dopuszczalne na gruncie prawa norweskiego.

Podstawowe problemy prawne, jakie napotyka konsul w relacjach ze służbą ochrony praw dziecka
dotyczą respektowania praw małoletniego obywatela polskiego oraz uprawnień konsula wynikających

z art. 5 ust h), 36 oraz 37 ust. b) konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z roku 1963 oraz praw
dziecka i jego rodziców biologicznych wynikających z art. 3, 5, 8, 9,10, 14 oraz 20 konwencji o prawach
dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. Ambasada
RP w Oslo kilkakrotnie protestowała z związku z nierespektowaniem przez stronę norweską praw
wynikających ze wspomnianych wyżej Konwencji. Dotychczas norweskie MSZ uznało jedynie w jednym
przypadku, że administracja norweska postąpiła niezgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach
konsularnych.



Niemcy

Podstawą prawną działań podejmowanych przez niemiecki Urząd ds. Młodzieży są regulacje

zamieszczone w kodeksie socjalnym (SGB VIII), kodeksie cywilnym (BGB) oraz kodeksie o postępowaniu

w sprawach rodzinnych (FamFG).
Powodem interwencji są najczęściej zarzuty związane z niewłaściwym wykonywaniem władzy

rodzicielskiej, zaniedba niami wychowawczymi wynikającymi z niewłaściwego rozumienia roli rodzica

i brakiem bieżącej, właściwej pieczy nad dzieckiem, np. w związku z uzależnieniami, zaburzeniami

lub zdiagnozowanymi deficytami psychicznymi lub ogólną dysfunkcją rodziny. Urzędy konsularne

odnotowały również przypadki ingerencji służb socjalnych w kontekście występujących konfliktów między

rodzicami oraz sporów na tle sposobu wychowywania dzieci. Przypadki te występują zwłaszcza

w rodzinach, gdzie jeden z rodziców pochodzi z kraju o diametralnie odmiennej kulturze, np. kraje

arabskie, muzułmańskie. Podstawą do podjęcia interwencji są zawiadomienia składane zarówno

przez osoby prywatne, nauczycieli jak również lekarzy rodzinnych, którzy mają obowiązek informowania

o przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia dobra dziecka. Działania podejmowane

są niezwłocznie, przy czym Urzędy ds. Młodzieży w pierwszej kolejności zobligowane są do świadczenia

pomocy rodzinie, w tym opracowania planu pomocowego, a w przypadku braku współpracy kierowania

do sądu wniosku o ograniczenie lub pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej. W sytuacji

bezpośredniego zagrożenia dobra dziecka urzędy socjalne posiadają uprawnienia do podejmowania

bezzwłocznych działań, przy czym w najbliższym możliwym terminie prowadzona jest dodatkowa kontrola

sądowa zasadności podjętych działań. Na podstawie orzeczenia sądu urzędom socjalnym powierzane jest

wykonywanie władzy rodzicielskiej z jednoczesnym prawem do umieszczenia dziecka w rodzinie

zastępczej.
Urzędy ds. Młodzieży mają bezwzględny obowiązek otoczenia małoletniego opieką jeśli uznają,

że jego dobro jest zagrożone. Podejmują działania także w przypadku, gdy małoletni nie posiadający

obywatelstwa niemieckiego przebywa na terytorium RFN bez opieki, a osoby posiadające władzę

rodzicielską znajdują się za granicą. Decydująca jest kwestia dobra dziecka, a sprawa obywatelstwa dziecka

nie ma w tych przypadkach żadnego znaczenia.

Z poważaniem, 7
Dyrektora

Jarosław Łasiński


