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"Czym jest porwanie rodzicielskie?
Czy mogę opuścić z dziećmi terytorium Belgii bez zgody drugiego rodzica"?
Zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym dotyczącym bezprawnego uprowadzenie lub
zatrzymanie dziecka za granicą przez jednego z rodziców, w świetle obowiązującego prawa, a w szczególnościstosowania przez organy kraju pobytu przepisów wynikających z prawa europejskiego i międzynarodowego.
(Rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 (Bruksela II a) z dnia 27 listopada 2003 r.
- dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz Konwencji Haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę).
Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej,
Pani Joanna Serdyńska, Prawnik w Wydziale Prawa Cywilnego Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości
i Konsumentów Komisji Europejskiej,
Pani Mecenas Iwona Wiewiórka, Kancelaria Prawna ADEPO z Antwerpii,
Przedstawiciel Stowarzyszenia SOS Bruksela,
Pani Dr Magdalena Pelcer, pediatra
Pani Monika Pruska, Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Antwerpii,
udzielą wspólnie odpowiedzi na pytania związane z uprowadzeniem rodzicielskim, wyjaśnią między innymi kiedy następuje
bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka za granicą i do jakich organów należy się zwrócić o pomoc, wskażą na jakie
konsekwencje prawne narażony jest rodzic który uprowadza dziecko, przedstawią w jaki sposób prawo międzynarodowe chroni
dzieci przed negatywnymi skutkami wynikającymi z bezprawnego uprowadzenia za granicę, przedstawią ogólne zasady
wyznaczania sądu właściwego do orzekania w sprawach małżeńskich i sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w
sporach, w których zaangażowany jest więcej niż jeden kraj oraz wyjaśnią prawne możliwości polubownego załatwienia sporów
rodzinnych . Przedstawiciel Komisji Europejskiej podczas swojego wystąpienia przewidział projekcję dwóch krótkich filmów
prezentujących przepisy europejskie. Przedstawiciel belgijskiej kancelarii prawnej podzieli się swoją wiedzą
i doświadczeniem w zakresie unijnych uregulowań dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Pediatra przedstawi zebranym
aspekt psychologiczno - medyczny migrujących dzieci.
KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ, 25 MARCA 2017 R. W GODZINACH
10.30 – 13.00 W SALI WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BRUKSELI
PRZY RUE DES FRANCS 28, 1040 BRUKSELA.
Spotkanie ma charakter otwarty, ze względu na bezpieczeństwo prośba do zainteresowanych udziałem w spotkaniu
o przybycie z ważnym polskim dokumentem tożsamości. Zabezpieczenie

