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Szanowna Pani Wojewoda, 

Szanowni Panowie Wojewodowie 

~0{/rJ(/4(A', /Q;iJ'/7~/ 
zbliża się magiczny czas Swiąt Bożego Narodzenia, ubierania choinki, pieczenia 

domowych pierników, wspólnego kolędowania przy wigilijnym stole - dla większości z nas 

czas wspaniały. Dlatego z takim smutkiem czytam listy od dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej. Są przepełnione lękiem, że dla Nich te Święta nie będą radosne, bo spędzone 

z dala od najbliższych. Dzieci obawiają się, że z powodu epidemii wirusa SARS-Co V-2 nie 

otrzymają przepustek do swoich domów rodzinnych. Wspominają bardzo trudny dla nich 

okres od marca do sierpnia tego roku, kiedy przez pół roku mogły rozmawiać z najbliższymi 

tylko telefonicznie, a samotne Święta Wielkanocne spędziły w placówce. Nic dziwnego, 

że z przerażeniem myślą o podobnej sytuacji teraz, podczas Świąt Bożego Narodzenia. 

Jedna z dziewczynek tak napisała do mnie: Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, 

które pragniemy spędzić w domu. Boimy się, że będzie tak Jak w marcu, że nie pojedziemy 

na urlopowanie. A tak bardzo doskwiera nam tęsknota. Czuję się jak w więzieniu, chociaż nic 

nie zrobiłam, czuję się odizolowana od rodziny, od przyjaciół, których tak bardzo kocham. 

Tak bardzo chciałabym usłyszeć: ,, Możesz te Święta spędzić z siostrą". Codziennie wstaję 

z myślą, że to wszystko, co dzieje się na świecie to tylko sen. A jednak nie. Boję się tego, 

co będzie dalej. Szanowny Panie Rzeczniku, czy jest w stanie Pan nam pomóc? Może uda się 

Panu przekonać Dyrektorów? Będę wtedy przeszczęśliwa .... Trzymam kciuki i będę modlić się 

do Boga, aby było dobrze ... 

Rozumiejąc dziecięcy dramat, ale też czując odpowiedzialność z powodu pokładanej 

we mnie nadziei, że umożliwię wychowankom pieczy zastępczej spędzenie Świąt w gronie 

najbliższych, na podstawie art. 1 O ust. 1 pkt. 2 oraz 1 Oa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. 
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o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2020 r. poz. 141), zwracam się do Państwa Wojewodów 

o podjęcie - za pośrednictwem Starostów - współpracy z Dyrektorami Placówek celem 

wypracowania warunków urlopowania dzieci do ich rodzin na Święta. Proszę także 

o przekazanie mojej prośby Dyrektorom Placówek, aby dołożyli wszelkich starań, aby dzieci 

mogły spędzić tegoroczne Święta Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. Podkreślam, 

że zapoznałem się z dokumentem zatytułowanym: Rekomendacje i instrukcje dla instytucji 

pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, wydanym 

na początku listopada br. przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego, w którym zostały zawarte szczegółowe wytyczne dla placówek 

pieczy zastępczej określające funkcjonowanie tych miejsce w czasie epidemii. Uważam, 

że przy dobrej woli Dyrektorów i właściwej organizacji funkcjonowania Placówek jest 

możliwe zorganizowanie dzieciom wyjazdu na Święta. Pragnę podkreślić, że jestem również 

informowany o pozytywnych rozwiązaniach w tym zakresie - niektóre Placówki 

wygospodarowały środki finansowe na przeprowadzenie testów dzieciom powracającym 

ze świątecznego urlopowania. Bardzo proszę o życzliwe podejście do problemu - dzieci mają 

prawo do osobistych kontaktów z najbliższymi, to bardzo ważne prawo każdego dziecka! 

Będę wdzięczny za informacje o podjętych przez Państwa działaniach i ich wynikach. 

Informuję, że od dnia 29 czerwca 2020 r. siedziba Biura Rzecznika Praw Dziecka mieści się pod nowym 

adresem. Z uwagi na powyższe, proszę bieżącą korespondencję kierować na adres: 

ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa. 
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