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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, do rzecznika praw dziecka 
Marka Michalaka oraz do prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Barbary Baran 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku! Szanowna Pani Prezes! 
Opinia publiczna w Polsce została poruszona sprawą odebrania rodzinie i umieszczenia w domu dziecka 

trzech braci B., w wieku 10-13 lat, co zdaniem wielu obserwatorów nie miało dostatecznych podstaw. 
Pragnę w związku z tym zapytać Ministra Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, a tak-

że Rzecznika Praw Dziecka, który, mam nadzieję, zainteresował się tą sprawą, o następujące okoliczności. 
Po pierwsze. Czy przed podjęciem decyzji o umieszczeniu w domu dziecka, zgodnie z art. 72 ust. 3 kon-

stytucji oraz art. 12 Konwencji o ochronie praw dziecka, dzieci zostały wysłuchane przez sąd i czy sąd wziął 
pod uwagę ich stanowisko i życzenia? 

Po drugie. Czy przed podjęciem decyzji o umieszczeniu dzieci w domu dziecka zostały wzięte pod uwagę 
skutki psychiczne oderwania dzieci od rodziny i nagłego przeniesienia ich do domu dziecka? Czy istnieje 
pewność, że to wszystko nie zaszkodzi psychice dzieci? Czy są w tym zakresie stosowne badania i opinie 
psychologiczne? 

Po trzecie. Czy istniała konieczność odbierania dzieci ze szkoły na oczach rówieśników? Czy wzięte zo-
stały pod uwagę konsekwencje takiego odebrania dla psychiki dzieci, dla ich relacji rówieśniczych, dla ich 
poczucia bezpieczeństwa i dalszego rozwoju? 

I po czwarte. Czy zabranie dzieci do domu dziecka było koniecznością? Czy nie wystarczyły instrumenty 
nadzoru opiekuńczego, które nie wiązałyby się z zabieraniem dzieci do domu dziecka? 
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