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Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku! 

W ostatnich dniach przez różnego rodzaju media przetaczała się nader bulwersująca – w naszej opinii – 

informacja o sprawie pani Anny K. z Wrocławia, której sąd postanowił odebrać dzieci. Argumentacja sądu 

była dość enigmatyczna („niewydolność wychowawcza”), a jednocześnie na wskroś nie do przyjęcia 

z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, ponieważ uznano, że… matka cierpi na otyłość. 

Prosimy o zapoznanie się ze sprawą oraz wskazanie, czy znane są Panom przypadki, w których sąd prze-

kazał dzieci do placówki opiekuńczej w związku z nieodpowiednią wagą któregokolwiek z rodziców, a jeśli 

tak, to ile takich przypadków odnotowano. Jak odnoszą się Panowie do argumentów podnoszonych w podob-

nych przypadkach przez sądy? 

Ta sprawa – tak jak wiele innych podobnych – głęboko nas poruszyła. Coraz częściej słyszymy bowiem 

o odbieraniu dzieci rodzicom z takich powodów jak bieda, brak odpowiednich warunków mieszkaniowych, 

czy – jak to miało miejsce kilka dni temu we Wrocławiu – nadwaga matki. Trudno nam przyjąć, że wymiar 

sprawiedliwości za każdym razem kieruje się dobrem dziecka. Przecież takie wydarzenie w życiu dziecka 

wiąże się z zupełną zmianą środowiska oraz utratą więzi z rodzicami, co ze względów emocjonalnych może 

wywierać niebagatelny wpływ na jego przyszłe życie. Czy takie decyzje sądów poparte są jakimikolwiek 

wynikami badań wskazującymi, że osoby otyłe nieprawidłowo wychowują swoje dzieci? 

Nagminne odbieranie dzieci z błahych powodów to także ogromne koszty dla państwa. Czy nie powinno 

się tych środków przekazywać na edukację w kierunku na przykład zdrowego żywienia lub na bezpośrednią 

pomoc rodzinom dotkniętym problemami finansowymi? 
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