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Dnia 9 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00 w sali 176 w siedzibie Senatu                         

odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, poświęcone prawnej  

i ekonomicznej ochronie dzieci w Polsce, w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele resortów pracy i polityki społecznej, 

sprawiedliwości, biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka.  

Pierwsza część posiedzenia poświęcona została omówieniu przypadków odbierania 

rodzinom dzieci z powodów socjalnych. Takie działanie odbywa się  na wniosek kuratora, 

niemniej ostateczna decyzja należy do sądu. W większości przypadków sądy decydują  

o pozostawieniu dzieci w rodzinach, z zaleceniem podjęcia określonych działań, mających 

na celu dobro dziecka. Podkreślono rolę Państwa ze wskazaniem samorządów gminnych w 

zakresie przejęcia części obowiązków w rodzinach, w których pojawiają się różnego 

rodzaju dysfunkcje. Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawił 

programy, które zostały wdrożone w ramach takiej właśnie pomocy. Dotyczą one 

budowania świetlic środowiskowych, tworzenia placówek wsparcia dziennego, jak również 

obligatoryjnego zatrudniania przez gminy asystentów rodziny. Zwrócono również uwagę na 

działający od lat program skierowany nie tylko do dzieci, ale również osób starszych i 

innych potrzebujących pomocy, którego zadaniem jest dożywianie – zarówno w specjalnie 

do tego przygotowanych punktach, jak również poprzez pomoc materialną na zakup 

żywności.  

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, odnosząc się do głównego tematu 

spotkania, przedstawił kolejny aspekt sprawy – sytuację dzieci odbieranych rodzinom poza 

granicami Polski. W znaczącej części dotyczy to dzieci emigrantów w Wielkiej Brytanii i 

Niemczech. Wskazał na słabą wiedzę rodziców w zakresie przysługujących im praw za 

granicą oraz obowiązku przestrzegania prawa kraju pobytu. Część spraw, z jakimi styka się 

Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy również bezprawnego uprowadzenia dziecka za 



granicę przez jednego z rodziców. Dlatego zasadne wydaje się przekazanie odpowiedniej 

wiedzy tym, którzy na wyjazd się decydują. Mogłoby to odbyć się poprzez szeroką 

kampanię społeczną z udziałem mediów, ale równie cenne byłoby wydanie informatora, 

który wyposażyłby rodziców w potrzebną im wiedzę na temat przysługujących im za 

granicą praw i obowiązków. Skala „eurosieroctwa” związanego z emigracją zarobkową 

rodziców rośnie, niejasne są też niejednokrotnie rozwiązania, które przyjmują rodzice. 

Dlatego dobrze byłoby zobligować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aby w takim 

informatorze znalazły się również informacje dla rodzin wyjeżdżających dotyczące 

eurosieroctwa. 

W trakcie dyskusji poruszono sprawę zapewnienia właściwego wyżywienia dzieciom, 

w kontekście wyników przeprowadzonych badań. Z jednej strony państwo polskie wspiera 

samorządy sumą ok. 550 mln zł rocznie na program dożywiania i te pieniądze wydają się 

być wystarczające, z drugiej strony Polska znalazła się na niechlubnym 1. miejscu w 

Europie pod względem ilości dzieci z nadwagą i otyłych. Patrząc na to wydaje się, że 

problem dożywiania jest nie ilościowy, a jakościowy. Zasugerowano stworzenie 

wytycznych bądź konkretnych regulacji w zakresie potrzeb żywieniowych dzieci.  

Członkowie Zespołu podjęli decyzję o wystosowaniu do zainteresowanych 

problemem resortów stanowiska w sprawie poruszonych na posiedzeniu spraw.  
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