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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Murek Michaląk

ZEy,ĺ.422.2.20l4.JK

Warszawa, 04 lipca 2017 roku

Pan
Witold Waszczykowski
Minĺsteľ Spľaw Zagr aniczny eh
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kierując się o ochronę pľaw wszystkich dzieci przebywających na teľenie

Rzeczypospolitej Polskiej' Rzecznik Praw Dziecka od 2014 roku bada kwestię realizacji

na terenie naszego kľaju programów ľesocjalizacyjnych organizowanych przez niemieckie

urzędy dla swoich nieletnich obywateli.

Pismem z 3 listopada 2016 r. Ministeľ Edukacji Narodowej poinformowaŁ Rzecznika

Praw Dziecka, Że analiza spľawy z peľspektywy prawa oświatowego wskazuje, Że badana

kwestia ma charakter międzyresortowy i zasadne jest pozyskanie od stľony niemieckiej

dokładnych informacji na temat ręa|izowanych w Polsce programów resocjalizacyjnych.

Wówczas Minister Edukacji Naľodowej zwtőciła się równiez do Pana Ministra o uzyskanie

szczegőłovĺych danych na ten temat od stľony niemieckiej.

Następnie pismem z 17 stycznia 2017 r.) skierowanym do Ministľa Edukacji

Narodowej otaz podanym do wiadomości Rzecznika Pľaw Dziecka, Pan Minister

poinformował, Że zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy zadaniami ľealizowanymi

ptzez oľgany federalne (Bund) oraz oÍgany na szczeblu poszczególnych krajów związkowych

(Land), zadania wykonywane przez urzędy ds. młodzieŻy |eŻą w gestii kĺajów związkowych.

W Niemczech działa 17 urzędőw ds. młodzieży na szczeblu kĺaju związkowego (w Nadľenii

-Westfalii działają dwa krajowe urzędy ds. młodzieży), które nadzorują działalność urzędów

ds. młodzieŻy niŻszego szczeb|a. Według stanu na styczeń 2017 r., na zapýanie Ambasady

RP w Republice Fedeľalnej Niemięc dotyczące ww. kwestii, odpowiedziaĘ tylko tľzy uľzędy

krajowe.

27 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka



Wobec povĺyŻszego, działając na podstawie art. l0 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U ' z 2017 poz. 922), zwracam się

o poinformowanie Rzecznika Praw Dziecka, czy wpłynęły już infoľmacje z pozostałych

14 niemieckich urzędów ds. młodzieży? Jeśli tak - proszę o ich przekazanie, jeśli nie

- pľoSZę o poinformowanie o przedsięwziętych działaniach narzecz ich pozyskania oraz

wskazanie planowanej daty przekazania ww. danych.
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