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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza 

W ostatnich tygodniach opinia publiczna została poinformowana o dramatycznym wydarzeniu, do jakiego 
doszło w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Suwałkach. Na skutek decyzji sądu rodzinnego 

o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej szesnastoletni chłopiec, będący jednym 

z nich, nie mógł pogodzić się z narzuconym mu przez państwo obowiązkowym rozstaniem z matką i popełnił 

samobójstwo. Tragedia ta wywołała falę dyskusji wśród wielu ekspertów zajmujących się pomocą rodzinie. 
Prawie wszyscy wypowiadający się prawnicy i pracownicy socjalni krytycznie odnoszą się do przepisów 

pozwalających na odebranie dzieci z powodów ekonomicznych (biedy, zbyt małego metrażu mieszkań czy 

niezaradności życiowej naturalnych rodziców). Eksperci zwracają też uwagę na zbyt szerokie pojęcie „zagro-
żenie dobra dziecka”, umożliwiające dużą dowolność interpretacji tego sformułowania, czego następstwem 

są nieodwracalne konsekwencje dla wielu rodzin borykających się z trudną sytuacją ekonomiczną. Jak po-
ważny jest to problem, pokazują dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – w ubiegłym roku siedemset 
siedemdziesięcioro jeden dzieci zostało przekazanych do opieki zastępczej z przytoczonych powyżej powo-
dów. Takie postępowanie państwa jest krytycznie oceniane przez osoby na co dzień zajmujące się wsparciem 

rodziny. Zwracają one uwagę na potrzebę całkowitego przemodelowania systemu pomocy, tak aby z przepi-
sów wyeliminować możliwość odebrania dziecka rodzinie naturalnej z powodów ekonomicznych. 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy są przewidziane zmiany w przepi-
sach eliminujące możliwość przekazania dzieci do opieki zastępczej z powodu sytuacji ekonomicznej rodziny 

naturalnej. Prosimy też o informację, czy rozważana jest współpraca ze stowarzyszeniami wspierającymi 
dzieci, otwartymi na udostępnianie swoich kadr do pełnienia roli asystentów rodziny. 
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