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Warszawa, dnia 31 maja 2017 roku 

Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

- Szanowny Panie Rzeczniku, 

Uprzejmie dziękuję  za Pana pismo nr ZSM.422.5.2017.JW z dnia 21 kwietnia 2017 roku, 

w którym poruszył  Pan kwestię  ochrony praw małoletnich obywateli polskich za granicą, która 

stanowi bardzo istotny element działalności polskiej służby konsularnej. Konsulowie świadcząc 

polskim obywatelom pomoc konsularną, informując o miejscowym prawie oraz podejmując 

interwencje w przypadkach naruszenia ich prawa, konfrontowani są  ze złożonymi sytuacjami 

życiowymi naszych rodaków za granicą  oraz ich trudnymi problemami prawnymi. Działając 

w granicach regulacji Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych oraz dwustronnych 

umów konsularnych służba konsularna zaangażowana jest w dziesiątki spraw, świadcząc pomoc 

zarówno polskim rodzicom, jak i ich małoletnim dzieciom. W 2016 roku polskie urzędy konsularne 

odnotowały dalszy wzrost liczby zgłoszeń  dotyczących spraw rodzinnych. Skala migracji Polaków 

oraz związana z tym liczba małoletnich obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej przekłada 

się  bezpośrednio na liczbę  spraw dotyczących ingerencji władz kraju przyjmującego w prawa 

rodzicielskie naszych obywateli, przykładowo według szacunków Ministerstwa na terenie Wielkiej 
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Brytanii przebywa ponad 200 tys. małolet ich Polaków, w Niemczech jest ich ok. 85 tys. 

Do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo wpłynęły w 2016 roku 52 sprawy dotyczące 

kwestii związanych z prawem rodzinnym, tego 23 dotyczyło umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej, w ł  sprawie rodzice złożyli ska gę  na działania władz miejscowych; do urzędów 

konsularnych w Wielkiej Brytanii wpłynęły 04 sprawy dotyczące kwestii prawa rodzinnego, 

z tego 171 dotyczyło umieszczenia dzieci w r dzinach zastępczych, w 42 sprawach rodzice złożyli 

skargi na działania miejscowych władz; urzą  konsularny w Sztokholmie odnótował  10 spraw 

dotyczących kwestii związanych z prawem r dzinnym, z tego 7 dotyczyło umieszczenia dzieci 

w rodzinach zastępczych i w 4 sprawach rod ice złożyli skargi na działania władz miejscowych; 

do urzędu w Hadze wpłynęło 21 spraw dot czących kwestii związanych z prawem rodzinnym, 

z tego 19 dotyczyło umieszczenia dzieci w r dzinach zastępczych, w 4 sprawach rodzice złożyli 

skargi na działania miejscowych władz oraz d urzędów konsularnych w Niemczech wpłynęło 56 

spraw, z tego 27 dotyczyło umieszczenia dzi ci w rodzinie zastępczej, w 19 sprawach rodzice 

składali skargę  na działania niemieckich instyt cji. 

Do najczęściej podnoszonych zarzutów przez władze miejscowe pod adresem polskich 

rodziców należą  zaniedbania w opiece nad dz ećmi, przemoc domowa, uzależnienie rodziców od 

alkoholu lub narkotyków, przemoc seksua na wobec dzieci, brak więzi między rodzicem 

a dzieckiem, choroby psychiczne, konflikty r dzinne dotyczące prawa do wychowania dziecka. 

Okolicznościami prowadzącymi do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej byty również  

niewłaściwe zachowania dzieci i konieczno c podjęcia środków wychowawczych, przypadki 

urodzenia dziecka przez małoletnią  oraz roblemy finansowe rodziny. W przeważającej 

większości spraw odnotowanych w 2016 rok , w których konsul miał  okazję  zapoznać  się  z ich 

okolicznościami, występowały uzasadnione ,owody dla interwencji władz miejscowych we 

władzę  rodzicielską  lub wsparcia rodziny w for ie planu pomocowego. 

W odniesieniu do skarg zgłaszanych urzęd • m konsularnym przez rodziców na działania władz 

miejscowych należy stwierdzić, iż  w większ ści dotyczyły one nieuzasadnionej interwencji, 

stronniczej oceny postępowania rodzicó przez służby socjalne, niesprawiedliwego 

rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, braku ws•arcia ze strony władz miejscowych w realizacji 

kontaktów z dzieckiem, rozłączenia rodzeństw w rodzinach zastępczych, utrudnienia kontaktów 

przez rodzinę  zastępczą, braku planów pomo owych i warunków powrotu dziecka pod opiekę  

rodzica oraz niewystarczające informowanie o sytuacji dziecka znajdującego się  w rodzinie 

zastępczej. 



Z poważaniem, 

C 

Za uzasadnione urzędy konsularne uznaw 

umieszczeniem rodzeństwa w rodzinach z 

przypadkach negatywnie oceniły działania 

powodów interwencji służb miejscowych, 

naruszenia dobra dziecka z powodu niewłaści 

ly w szczególności skargi związane z rozłącznym 

stępczych; urzędy konsularne w pojedynczych 

ładz miejscowych ze względu braku wyraźnych 

rak planu naprawczego dla wsparcia rodziny, 

ej opieki w okresie pobytu w pieczy zastępczej 

oraz zbyt pospiesznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W dalszym ciągu w Holandii, 

Belgii, Norwegii oraz Szwecji urzędy konsularnie odnotowują  przypadki nieinformowania urzędu 

wyznaczeniu opiekuna prawnego dla matole niego obywatela polskiego. Takie działanie władz 

miejscowych stanowi naruszenie zapisów Kon 

dwustronnych umów konsularnych i ogranic 

rodzicom oraz ich dzieciom pomocy konsul 

w Wielkiej Brytanii, w Niemczech sytuacja uleg 

W każdym przypadku naruszenia prawa ro 

interwencje występując do miejscowych słu 

Ministerstw Spraw Zagranicznych. Kwestia 

stosunkach konsularnych oraz konsularnyc  

encji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych lub 

a możliwości konsulów do świadczenia polskim 

mej. Trudności w tym zakresie nie występują  

znacznej poprawie. 

zica lub dziecka urzędy konsularne podejmowały 

b socjalnych, organów nadzoru nad nimi oraz 

wykonywania zapisów Konwencji wiedeńskiej 

umów dwustronnych są  poruszane w trakcie 

spotkań  roboczych przedstawicieli 

międzyrządowych. 

Ministerstw Spraw. Zagranicznych oraz konsultacji 


