
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka 

Zwracam się do Pana Rzecznika z prośbą o wgląd w sprawę dziecka, Michała M., ur. (…), zamieszkałego 

w P. wraz z matką Alicją M. Z prośbą o interwencję zwrócił się do mnie ojciec dziecka, pan Zbigniew M. 

Aktualnie sytuacja w zakresie opieki nad dzieckiem i kontaktów ojca z dzieckiem ustalona jest orzeczeniem 

Sądu Rejonowego w S. z 6 marca 2013 r., w którym wyznaczone zostały kontakty ojca z dzieckiem poza 

miejscem zamieszkania, w obecności matki, z udziałem kuratora. Pan M. twierdzi, że na skutek trudności 

i konfliktowych zachowań matki dziecka praktyczna realizacja tak ustalonych kontaktów jest niemożliwa i od 

czerwca 2013 r., a więc prawie dwa lata, nie miał żadnego osobistego kontaktu z dzieckiem, tylko kontakt 

listowny i telefoniczny. 

Pan M. wielokrotnie zwracał się do sądu o zmianę tych kontaktów i możliwość zabierania dziecka bez 

obecności matki w określonym terminie. Takie wnioski były składane ustnie w toczącym się postępowaniu 

o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ale nie zostały one uwzględnione. 

Pan M. podnosi też okoliczność dotyczącą stanu zdrowia dziecka, co do którego są sprzeczne informacje. 

Z jednej strony pojawiają się informacje o tym, że dziecko cierpi na autyzm i padaczkę, ma zaburzenia czyn-

ności fizjologicznych (takie informacje podawała matka w czasie badań w RODK), a w innych swoich 

oświadczeniach matka te okoliczności kwestionowała. Pan Zbigniew jako ojciec nie może dowiedzieć się, 

jaki jest rzeczywisty stan zdrowia jego dziecka. 

Z uwagi na długotrwały brak kontaktów ojca z dzieckiem i wskazane wątpliwości dotyczące stanu zdro-

wia dziecka wydaje się, że Pan Rzecznik powinien zaangażować się w wyjaśnienie sytuacji dziecka i w do-

prowadzenie do realizacji przynajmniej sporadycznych kontaktów ojca z dzieckiem, których to kontaktów 

niewątpliwie wymaga dobro dziecka. 

Będę zobowiązany za podjęcie działań w tej sprawie, skądinąd, jak wiem, znanej Panu Rzecznikowi, po-

nieważ pan Zbigniew M. zwracał się o interwencję rzecznika w sprawie. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 




