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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľarł, Dziecka

Mclľek Michtllclk

2sPt.422.7.2015.MK

Warszawa, 16 pażdziernika 20l7 roku

Pan
Zbigniew Ziobro
Minister SpľawĺedliwoŚcĺ
Pľokuľator Geneľalny
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w wystąpieniu z 72 styczniaZ}lT roku (znak:25R.422.7.2015) kierowanym

do Ministra Spľawiedliwości poruszyłem waŻny problem dzieci, które będąc ponizej l0. roku

Życia są umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej - wbľew pľzepisom ustawy z dnia

9 częrwca20Il r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z2017 Í. poz.

6e7).

W powołanej ustawie założono stopniowe odchodzenie od umieszczania najmłodszych

dzieci w pieczy instýucjonalnej. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano'

Że w placőwkach opiekuńczo-wychowawczych nie mogą przebywać, dzieci do 10. roku życia.

Dzieci te, jeżeli będą musiały znależĆ, się poza rodziną, powinny być umieszczane wyłącznie

w ľodzinnych formach pieczy zastępczej. Wyjątek od tej zasady stanowii mogą jedynie

dzieci, ktőre z uwagi na potrzebę prowadzenia intensywnej specjalistycznej terapii lub

ľehabilitacji, nie mogą znaleŹĆ, się w mogącym zapewnić im odpowiedni poziom usług

opiekuńczych środowisku rodzinnym oÍaz jeŻeli przemawia za tym zasada nierozłączania

rodzeństwa.

od l stycznia 2016 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą być

umieszczane dzieci wyłącznie powyzej 10. roku Życia, natomiast mogą przebywać dzieci

powyżej 7. roku Życia, które zostały przyjęte w okľesie pľzejściowym od 1 stycznia2}l2 roku

do 31 grudnia 2015 roku.

Z uwagi na to, że sądy w dalszym ciągu wydają decyzje o umieszczeniu dziecka ponizej

10. roku Życiaw instýucjonalnej pieczy zastępczej, w wystąpieniu z I2 stycznia2017 roku

zwróciłem się z prośbą o podjęcie wielopłaszczyznorych działan w celu przeciwdziałania tej

niewłaściwej praktyce orzeczniczej.
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Wobec bľaku odpowiedzi naptzywołane powyżej wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka,

działając na podstawie art. lOa ust. l ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz.IJ. z 2Ol7 r. poz,. 922), ponownie zwľacam się do Pana Ministra o przekazanie

informacji w powyższym zakľesie.
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