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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw'Dziecka
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na stľonie inteľnetowej Ministeľstwa Rodziny, Pľacy i Polityki
zaĺrlieszczony projekt ustawy

został

S

o zmianie ustawy o wspieraniu ľodziny i

systemre pieczy

zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie

z art. l l

ustawy

z

dnia

6

stycznia 2000

ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz. U. z 2017 t. poz. 922), Rzecznik przedstawia właściwymorganom władzy publicznej,
organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony

praw i dobra dziecka oraz usprawnienia trybu zaŁatwiania spraw w tym zakresie. Rzecznik

może ľównież występować do właściwychorganów

z wnioskami o

podjęcie inicjatywy

ustawodawczej bądŹ o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych.

Podkľeślićna|eŻy, Że Rzecznik,

w celu

zagwarantowania najlepszej ochĺony praw

dziecka, wielokľotnie apelował o zmianę przepisów ustawy o wspieraniu rodziny

i

systemie

pieczy zastępczej,jak również innych ustaw objętych projektowaną ustawą.

Mając povĺryŻsze na uwadze, w związku
o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny

z

trwającymi pracami nad projektem ustawy

i systemie pieczy

zastępczej oraz niektórych irľrych

ustaw' proszę o przyjęcie poniższych uwag Rzecznika Pľaw Dziecka.

I.

obecne rozwiązania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczejl zwanej
dalej Ustawą, dotyczące wspierania rodziny dedykowane są rodzinom przeżywającym
trudnościw wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Nowelizacj arozszeÍza

zakres ich stosowania na wszystkie rodziny wychowujące dzieci. Jak wskazano
'Usta*a zdnia9 czerwca20l l

z późn. zm.)

r. o wspieraniu rodziny

+

isystemie pieczy zastępczej(Dz. U. z20I8ľ. poz.998,

Ż0r8 RoK
IRENY
SENDLEROWEJ

w uzasadnieniu do pľojektu ustawy, usługi winny mieć bardziej podażowy charakteľ

i

wychodzić naprzeciw zmieniającym się waľunkom Życia rodziny

z

i

wynikającym

tego nowym potrzebom społecznym. Stąd teŻ narzędzia wsparcia oferowane

w Ustawie w intencji pľojektodawców mają mieć chaľakter powszechny, tak
rodzina wychowująca dzieci mogła z nich swobodnie

i

aby

bez ogľaniczen korzystać.

W pľzedkładanym projekcie' rodziny przeŻywające trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, mają być, objęte szczegő|ną opieką. Konsekwencją
takiego rozumienia idei wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci są Zaproponowane
zmiany Ustawy w preambule, w art. 1 pkt 1' aľt. 2 ust. I, art.3 ust. l, art. 8 ust.
1

l

ust. 1 i aľt. l8 ust.

l

l, art'

ustawy.

Rzecznik Pľaw Dziecka co do zasady pozytywnie ocenia rozwiązania zmierzające
do objęcia wsparciem wszystkich rodzin

z dziećmi. Jednocześniechciałby podkľeślić,

Że priorytetem powinno być wspaľcie dla

ľodzin zagtoŻonych umieszczeniem dziecka

poza rodziną, między innymi poptzez niesienie pomocy niewydolnym rodzicom
w pełnieniu fu nkcj i opiekuńczo-wyc howaw czy ch.

Jedną

z

zasad, na których opiera się ustľój Rzeczypospolitej Polskiej jest zasada

subsydiarności, która znajduje odzwieľciedlenie
w szczególności

z

w

w

rőżnych gałęziach pľawa'

Pľeambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie

zasadą pomocniczości organy władzy powinny ingerować

w

Życie jednostki

w sytuacjach tľudnych, kľyzysowych. W przypadku ľodzinny, któľa wypełnia swoje

funkcje, słuŻby publiczne powinny szanować

jej

autonomię, dopóki rodzina ma

moŻliwośósamodzielnego ľadzenia sobie z pľoblemami.
Instytucje publiczne bez uzasadnionej potrzeby nie powinny ingerować w Życie

rodzinne.

Aľt. 7Ż ust. l i z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka.

stanowi,

Każdy ma prawo Żądać od

organów władzy publicznej ochľony dziecka przed przemocą, okĺucieństwem,
wyzyskiem i demoralizacją, a dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do
opieki i pomocy władz publicznych. ZauwaŻyć, naleŻy, że powyŻszy przepis również
odwołuje się do zasady subsydiarności.Zapewnienie opieki dziecku jest zadaniem
rodziców, dopiero w sýuacji, gdy nie są oni w stanie w sposób prawidłowy wypełniaó

tej funkcji, dziecko ma prawo oczekiwać od włađzpublicznych opieki

AÍt.7I ust.

l

i

pomocy.

Konstýucji RP przewiduje' że państwo w swojej polityce społecznej

i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji

2

materialnej

i

społecznej, zwłaszcza wielodzietne

i

niepełne, mają prawo do

szczegőlnď1 pomocy Ze Strony władz publicznych' C)znacza to, Że przede wszystkim

rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej powinny |iczyć, ze strony władz
publ icznych na szczególne wspaľcie'

PodkľeślićnaleŻy, że celem uchwalenia w 20l1 ľoku ustawy o wspieľaniu rodziny

i

systemu pieczy zastępczej było zapewnienie rodzinom przeŻywającym tľudności

w

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lepszego wspaľcia podczas

rozwiązywania pľoblemów rodziny. W oparciu o tę ustawę, ľodziny będące w kĺyzysie
powinny otrzymać, niezbędną pomoc w trudnych dla nich sytuacjach w środowisku ich
zamieszkania, głównie od asystenta rcdziny, rodzin wspierających oraz placówek

wsparcia dziennego.

W intencji

ustawodawcy, udzielana

instrumentów pomoc powinna przyczynić,

się do

z

wykoľzystaniem tych

zmniejszania

liczby

dzieci

umieszczanych w pieczy zastępczej. Rodzina, w wyniku podjętej z nią ptacy powinna
osiągnąć zdolnośćpľawidłowego funkcjonowania na tyle, aby dobro dzieci nie było
zagroŻone.

oddziela się pomoc

i

wsparcie rodziny

w

wychowaniu dzieci od pomocy

społecznej państwa udzielanej ľodzinom i osobom znajdującym się w ľóżnego rodzaju

sytuacjach kĺyzysowych, takich

jak

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność,

alkoholizm itp. regulowanych pÍzez ustawę o pomocy społecznej.

Ustawa jednoznacznie formułuje priorytet jakim jest wspaľcie środowiskowe
rodzin z problemami zamiast odbierania im dzieci.

Skieľowanie ustawy do wszystkich ľodzin wychowujących dzieci nie może
pľowadzió do pomijania

- w

pomocy

w udzielaniu wspaľcia ľodzin najbardziej

potrzebujących

sytuacji zagroŻenia odebrania dzieci. Nďezy zapewnić powszechnie

dostępne wspaľcie

dla rodzin, z

zagwaÍarúowaniem pierwszenstwa

dla

rodzin

pneĄwających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zauwťzyć, naleŻy, Że większośćdzięci odebranych

i

umieszczonych

w

pieczy zastępczej pochodzi

z

z

tođzinbiologicznych

rodzin wieloproblemowych,

w których kumulują się negatywne zjawiska, takie jak uzaleŻnienie od alkoholu
jednego lub obojga ľodziców, bezrobocie, problemy zdrowotne, ubóstwo oraz
pľZemoc.

W

procesie udzielania ľodzinom dysfunkcyjnym wsparcia, wďzne jest jak

najszybsze

i pełne identyfikowanie rodzin przeĘwających trudności w wypełnianiu

3

funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wŁaściwawspółpraca wszystkich instytucji
zaangaŻowanych

w

proces udzielania wsparcia tym rodzinom. Dla skuteczności

udzielanej rodzinom pomocy istotne znaczenie ma prawidłowe wykoľzystywanie
narzędzi takich jak: wywiad ľodzinny środowiskowy, kontrakt socjalny' plan pracy
asystenta

z

rodziną oraz tuĺorzenie placówek wspaľcia dziennego czy ustanowienie

ľodzin wspieľaj ących.2

W

ocenie Rzecznika Praw Dziecka podmiotowy zakĺes stosowania obecnie

obowiązującej ustawy o wspieraniu rodziny

szeroki

i

i systemie pieczy

zastępczej jest baľdzo

stwaľza możliwośćkoľzystania ze świadczen przez Znaczną część,ľodzin.

Pľzede wszystkim naleŻy dąŻyć, do zwiększenia efektywności systemu wsparcia
i pomocy. Zmiaĺy w ustawie o wspieraniu rodzinny powinny prowadzić do lepszego

jakościowo wsparcia rodzin i popľawy opieki nad dzieómi umieszczonymi w pieczy
zastępczej.

Jak wynika
o wspieraniu

z

infoľmacji Rady Ministrów

rodziny

i

o

realizacji

w ľoku 2016

ustawy

systemie pieczy zastępczej3, ciągle brakuje wystarczającej

liczby asystentów rodziny w gminach. Brakuje ľówniez placówek wspaľcia dziennego

oraz rodzin wspierających. W 2016 roku na obszarze całej Polski działało ogółem

l

552 placówek wsparcia dziennego' co oznacza spadek o 37 placówek w stosunku do

2015 ľoku. w 2016 roku funkcjonowały 66 rodziny wspierające' co oznacza spadek
w stosunku do 2015 roku (82 rodziny).

Wiele placówek wsparcia dziennego boryka się

z

kłopotami ťlnansowymi

oÍaz kadrowymi. Środki otrzymywane na funkcjonowanie placówek wspaľcia
dziennego i ľealizację pľzypisanych im zadań nie zaspakajają w pełni potrzeb, przez

co

z częścidziaŁan. ogľaniczanie środków
rodzĄ i poziom oferowanej pomocy oraz jej

istnieje koniecznośćrezygnacji

finansowych ma realny wpływ na

dostępnośó. Poza brakiem możliwościzatrudnienia dodatkowych wychowawców

i specjalistów w świetlicach oraz rezygnacji ze szkoleń dla nich' niewystarczające
środkiÍinansowe nie pozwalają tez na wzbogacenie różnorodności zajęć, vĺyjazdőw

dla dzieci oraz doposaŻenie placówek. obowiązujące przepisy nie precyzują wieku
2

lnformacja NIK o wynikach kontroli, Dziąłąnią organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia
odebrania dzieciom rodzicom, LKI.430.004.201 5
3
Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 20 16 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
hĘs://www.mpips'gov.pl/wsparcie-dla-ľodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/sprawozdania-zľealizacjj-ustawy-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-piecąv-zasteczej/informacja-rady-ministrow-o-ľealizacji-w_
roku-2016-ustawy-z-dnia-9-czerwca-201 1-ro-wspieraniu-rodziny-i-s)rstemie-pieczy-zasteczej/

4

dzieci

i

młodzieŻy upraw'nionych do korzystania

z

pomocy

i

wsparcia tego typu

placówek, wobec czego samorządy regulują tą kwestię we własnym zakĺesie,
ograniczając na przykład dostęp do takich placówek starszych dzieci'a

Nie wszystkie rodziny przeŻywające trudności w wypełnianiu ťunkcji opiekuńczowychowawczych mog?, zgodnie

w

formie pracy

z

z

arÍ. 8 ust.

2 pkt 1 Ustawy, otrzymac wsparcie

rodziną. polegające m.in' na konsultacjach

specjalistycZnym, terapii

i

poľadnictwie

i mediacji' pomocy prawnej, szczegőlnie w zakľesie prawa

ľodzinnego, uczestnictwie w spotkaniach grup wspaľcia lub grup samopomocowych
maj ących na celu

wymianę doświadcze n oraz zapobieganie izolacj

i.

5

PowyŻsze ogľaniczenia mają ľealny wpływ na dostępnośó i jakośćoferowanej

pomocy. Bez ich wyeliminowania przepisy ustawy o powszechoym dostępie do
narzędzi wspierania rodz iny pozo staną j edyni e deklaracj ą ustawodawcy'
II

Pľojektowana ustawa zmięnia zasady przydzielania rodzinie asystenta rodziny.

W art. 11 ust. 1 ustawy Zręzygnowano z przeprowadzania wywiadu środowiskowego
okľeŚlonego w ustawie o pomocy społecznej. Dotychczas wywiad ten był niezbędny

do

przydzielenia asystenta rodziny. Przeprowadzał

w przypadku,
pr

go

pľacownik socjalny

o

gdy ośrodek pomocy społecznej powziął informację

zeŻyw ającej trudno ściw wypełnianiu

fu nkcj

Proponowany pľzepis przewiduje, Że
społecznej poweŹmie inťormację

o

rodzinie

i opi ekuńczo-wychowaw czy ch.

w

przypadku, gdy ośrodek pomocy

ľodzinie wychowującej dzieci wymagającej

wsparcia, w szczegő|ności o rodzinie przeŻywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny dokonuje ana|izy sytuacji osobistej'

rodzinnej

i

majątkowej

tej rodziny. JeŻeli z arlalizy tej wynika

konieczność

przydzielenia rodzinie asystenta ľodziny, pľacownik socjalny występuje do kierownika
ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

ZauvłaŻyć, naleŻy,

Że wywiad

środowiskowyjest wďznym elementem

postępowania dowodowego' dającym wiedzę

o

ľodzinie (m.in. o

jej

strukturze,

wzajemnych więziach, podziale obowiązków, ewentualnych konfliktach,

4

Informacja

NIK o wynikach kontroli,

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego

dla

dzieci,

Informacja

NIK o wynikach kontroli'

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego

dta

dzieci,

KPS.4 l 0.007.00.20 l6

5

KPS.4l0.007.00.20l ó

5

Uza|eŻnieniach, sposobie sprawowania opieki nad dziećmi, ewentualnych problemach
wychowaw czy ch i sposobie ich rozwiązywania).

Pľacownik socjalny, przeprowadzający wywiad śľodowiskowy'ma moŻliwość
zđiagnozowaniaproblemów opiekuńczo-wychowawczych występujących

rodzinie, ustalenia

czy
to

danej

zasadne jest objęcie rodziny usługą asystenta rodziny,

a ponadto ma moŻliwość,zapoznania ľodziny

usługi i r ozeznania czy

w

z

ofertą pomocy, świadczonąw ľamach

dzina j est zainteľesowana współp r acą Z asystentem rodziny.

Dopiero po pľZepľowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy

sytuacji rodziny.

Z

pľojektowanego pľzepisu nie wynika na jakiej podstawie

pľacownik socjalny przeprowadza analizę sýuacji rodziny. w jakiej foľmie, czy na tę
okolicznoś ć sporząđzaj akiśdokument.

PowyŻsze uwagi dotyczą również aÍt. 30 ust.

2,

regulującego kwestię

ustanowienia rodziny wspieľającej, w którym ľównież zastąpiono rodzinny wywiad
środowisko vĺy analizą sytuacj i osobistej, ľodzinnej i maj ątkowej rodziny.

Rzecznik Praw Dziecka ma wątpliwości dot. obligatoryjności przydzielania
asystenta rodziny w sýuacjach okľeślonychw art. l

Przeuĺidziane

w

o

ustawie

l

ust. la i

lb'

wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej

załoŻęnia pracy zrcdziną opaľte są na dobrowolności i współpracy ze strony rodziny.

Na podstawie aľt. 109 k.r.o., w sytuacji zagroŻenia dobra dziecka, sąd opiekuńczy

moŻe zobowiązać rodziców oÍaz małoletniego do okĺeślonegopostępowania,
w szczegőIności do praoy z asystentem rodziny. W innym wypadku ľodzina powinna
vĺyrazić wolę współpracy z asystentem rodziny.
Projektowany aľt. 11 ust.

zostało umieszczone

lb

w pieczy

stanowi, Że w przypadku rodziny' z której dziecko
zastępczej, kieľownik ośľodkapomocy społecznej

przydziela tej rodzinie asystenta ľodziny, chyba że rodzinie tej asystent rodziny został

juŻ przydzielony. W intencji pľojektodawców pľoponowane rozwiązanie pozwoli na
rozpoczęcie skoordynowanych đziałanptzez asystenta rodziny

we

współpľacy

z organizatoľem rodzinnej pieczy zastępczej w celu przywrócenia możliwościpowľotu
dziecka do rodziny biologicznej.

W ocenię Rzecznika Praw Dziecka przydzielenie asystenta rodziny, z ktorej
dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej powinno być poprzedzone analizą

sýuacji rodziny, uwzględniającej powody umieszczenia dzieckaw pieczy zastępczej,

6

udzieloną rodzinie pomoc przed odebraniem dziecka oraz perspektywy na poprawę
sytuacji rodziny.
Praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny jest moŻliwa jedynie pod warunkiem,

Że rodzina nie zagtaŻa zdrowiu

i

zycia dziecka. Do pieczy zastępczej trafiają na

przykład dzieci, wobec któľych ľodzice stosowali przemoc seksualną'

W

takich

wypadkach powrót dziecka do ľodziców nie jest możliwy.

Nie Zawsze teŻ praca asystenta rodziny moŻe pľzynieśó poŻądany efekt,
np' w sytuacji gdy ľodzice naďuŻywĄą alkoholu lub innych środków
psychoaktywnych i mimo zobowiązania sądu nie podjęli leczeniaodwykowego'

III

W chwili obecnej w sytuacji zagroŻenia bezpieczenstwa dzieci i rodzin ďo zadan
asystenta ľodziny naleŻy między innymi podejmowanie działan inteľwencyjnych

i zaradczych. Zmiana art. l5 ust. 1 polega na przyznaĺiu asystentowi rodziny w tego
typu sýuacjach vĺyłącznieuprawnienia do podejmowania działafi zaradczych.
Uznano, Że działania inteľwencyjne są sprzeczne z istotą ľoli asystenta rodziny, która
polega pľzede wszystkim na pomocy i wspaľciu rodziny.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, w

pľzypadku uzyskania przez asystenta

rodziny infoľmacji đotyczącychzagroŻenia bezpieczeństwa

i

zdrowia członków

rodziny' asystent ľodziny powinien mieć nadal możliwośćniezwłocznego podjęcia
działan interwencyjnych zgodnie z ustawą o przeciwdziaŁaniu przemocy w rodzinie.

W zakresie działań inteľwencyjnych mieści się równięŻ moŻliwośó skierowania

do sądu wniosku o wgląd w sytuację ľodziny. PowyŻszy obowiązek wypływa
z art. 57Ż $ l i Ż k.p.c., zgodnie z którym kaŻdy, komu Znane jest zdarzenie
uzasadniające wszczęcie postępowania z uľzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim
sąd opiekuńczy. obowiązek ten ciąŻy przede wszystkim na uľzędach stanu cywilnego,

sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach

samoľządu

i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych'opiekunach
społecznych oraz organizacjach

i

zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub

osobami psychicznie chorymi.

ilI

Pľojekt ustawy wprowadza obowiązek wysłuchania dziecka
kontľolnym, prowadzonym

w

formach pieczy zastępczej,

7

a

w

takŻe

postępowaniu

w

placówkach

wsparcia dziennego' W związkuztym wpľowadza się zmiany w art.28a,38b

i

197a

ustawy.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka powyŻsze zmiany winny być uzupełnione

o przepisy

gwarantujące dziecku ptzyjazne warunki wysłuchania oraz mozliwośó

uczestnictwa w tej czynności psychologa.

IV

W projekcie ustawy' w wyniku dodania ust. 5 w aľt. 35 Ustawy' wskazano podmiot
odpowiedzia|ny za dowóz dziecka umieszczonego

w pieczy

zastępczej do rodziny

zastępczej, rodzirľrego domu dziecka lub placówki insty.tucjonalnej pieczy zastępczej,

w

przypadku gdy rodzice lub opiekun prawny dziecka odmawiają dobľowolnego

dowiezienia dziecka.

Rzecznik Pľaw Dziecka wielokľotnie w swoich wystąpieniach6 zwracał uwagę na
potrzebę ustalenia osób odpowiedzialnych i uprawnionych do dowiezienia dziecka do

jak i kwestii finansowania tej

konkretnej instytucji pieczy zastępczej,

a

czynności,

ponadto poruszył problem braku pľzepisów regulujących procedurę oraz

kompetencje pracowników służbsądowych, wspierania rodziny, pomocy społecznej
i Policji prz! czyÍuÍ|ościachodbioru dzieci

z rodziny biologicznej w sýuacji zlecenia
kuratorowi sądowemu pľzymusowego odebrania osoby podlegającej władzy
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

W ocenie Rzecznika przepisy pľawa powinny w sposób jasny, systemowy i nie
budzący wątpl i wo

i

śc

interpretacyj nych

re

gulować

spo

sób po stępowania kurator a or az

innych służbuczestniczących w odbiorze dziecka, zasady postępowania w sýuacji,
kiedy wymagana jest pomoc Policji, słuzb medycznych, pľacowników socjalnych czy
psychologów oraz okľeślaćsposób przygotowania dziecka i jego rodziców/opiekunów
do czynności przymusowego odebrania.

Dodany ust. 5 stanowi, Że w pľzypadku, gdy rodzice albo opiekun pľawny dziecka

odmawiają dowozu dziecka umieszczonego

w pieczy

zastępczej

do

rodziny

zastępczej' rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnego ośrodka
preadopcyjnego' zapewnienie dowozu dziecka do rodziny zastępczej, ľodzinnego

domu dziecka, placówki

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki

6

Wystąpienie Rzecznika Pľaw Dziecka z 12 lutego 2010 roku (znak: ZsN50O/3l20l0/AW); wystąpienie
Rzecznika Praw Dziecka z 29 wľześnia2014 roku (mak: ZSR/500/1 ll2Ol lMS); wystąpienie Rzecznika Praw
Dziecka z 24 lipca 20 I 7 roku (25R.422.6.20

I
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opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnego ośrodkapreadopcyjnego należy do

właściwegoze wzg|ędu zamieszkania rodziców albo opiekuna pľawnego dziecka
powiatowego centrum pomocy rodzinie, z vĺyŁączeniem osoby będącej kooľđynatorem
rodzinnej pieczy zastępczej.

Brakuje rozwiązan, które w sposób precyzyjny okľeślałybykompetencje osób
uczestniczących w proceduľze odebľania dziecka (kuratora, osoby uprawnionej albo

osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej, funkcjonariusza
Policji, pracownika organu pomocy społecznej lub innej powołanej do tego instytucji)
oraz zasady ich współpracy.

Wykonywanie orzeczeń

o odebraniu osoby wymaga szczegőlnej

ostrożności,

ponieważ istnieje ryzyko vĺyrządzenia dziecku krzywdy emocjonalnej fizycznej lub
moralnej. Zgodnie

z

art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oľgany władzy

publicznej działają na podstawie

i w

gľanicach prawa. Dlatego tez procedura

odebľania dziecka powinna jasno okľeślaćkompetencj e, zadania i tryb postępowania
poszczegő|nych służboraz zasađyich współpracy.

V

Dodany art. 38c przewiduje utworzenie rejestru centralnego, pľowadzonego przez
ministra właściwegodo spraw rođziny,któľy obejmuje: wykaz dziecí umieszczonych

w pieczy zastępczej oraz osób, o których mowa w aľt. 37 ust. 2
mowa w aľt. 37b, z podziałem na dzieci

i

i

dzieci, o których

osoby umieszczone w poszczegő|nych

formach ľodzinnej pieczy zastępczej oÍaz poszczególnych foľmach instýucjonalnej

pieczy zastępczej; lvqľkaz osób posiadających pozýywĺą wstępną kwalifikację
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub pľowadzenia rodzinnego domu ďziecka;

wkaz

do pełnienia ťunkcji rodziny zastępczej
dziecka; wykaz rodzin zastępczych z podziałem

kandydatów zakwalifikowanych

lub prowadzenia rodzinnego domu

na ľodziny zastępcze spokľewnione, niezawodowe albo zawodowe; wykaz rodzinnych

domów dziecka; wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych

placówek opiekuńczo-terapeutycznych albo inteľwencyjnych ośrodków
preadopcyj nych;

Wkaz o sób usamodzielnianych.
Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, istnieje potrzeba stworzenia

centralnego rejestru miejsc

w pieczy

zastępczej oraz centralnego rejestru dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej. Takie ľejestry mają ułatwić umieszczanie đzięci

w pieczy zastępczej oraz umoŻliwić w kaŻđejsýuacji łączenie rodzeństw. Dzięki

9

ľejestľowi sąd rodzinny, umieszczając dziecko

w pieczy

zastępczej, będzie miał

informację o wolnych miejscach w pieczy zastępczej na teľenie całej Polski.

Zasada poszanowania prawa dziecka do Życia

pľymatu ľodziców

w

w ľodzinie, z uwzględnieniem

wychowaniu dziecka zobowiązĄe wszystkich uczestników

pieczy zastępczej do podejmowania wszelkich możliwych dzialań na rzecz powľotu
dziecka do rodziny naturalnej' Realizacja tej zasady wyraŻa się

w zobowiązaniu

do

umożliwienia dziecku podtrzymywania więzi z rodziną oÍaz prowadzeniu działan na

rzecz powrotu dziecka do rodziny. Dlatego teŻ waŻne jest, aby rodzina zastępcza
znajdowała się w miarę blisko od rodziny naturalnej, tak aby kontakt był możliwy

i

dało się podtrzymać pozytywne więzi między dzieckiem a jego ľodzicami

biologicznymí. Z tych względów rejestry powinny obejmować informacje o wolnych
miejscach

w

ramach powiatów ościennychtak aby mogła być pľowadzona pľaca

zrodziną.

VI

odnosząc się do pľojektowanych zmian đotyczącychprocedury adopcyjnej, Rzecznik

Praw Dziecka

z

pľzykľościąstwierdza' Że nie został uwzględniony jego

apel7

o wdrożenie jednolitych standardów pracy ośrodków adopcyjnych.

Rzecznik Praw Dziecka podjął inicjatywę opracowania

',Standardów

realizacji

zadan oŚrodków adopcyjnych''. Głównym założeniemtego projektu było
wypracowanie jednolitych zasaď, wzorca funkcjonowania ośrodków adopcyjnych,
w celu zapewnienia prawidłowościi jakościpowierzonych im zadań.

Do Rzecmika Praw Dziecka docierają Sy$ały o problemach w funkcjonowaniu
ośľodkówadopcyjnych oraz wypeŁrianiu przez rue w sposób właściwyzađafinďoŻonych
ustawą

z drua9 czerwca 2011 r. o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej. Z uwags

nazbyt duzą ogólnoŚć pľzepisów ww. ustawy, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka konieczre

jest formďne wdrożęnie
realizacji Zadań ośrodków adopcyjnych'',
',Standardów
tj.

jednolitych zasad i wzoľca funkcjonowania ośrodków adopcyjnych, w celu zapewnienia

prawidłowościi jakości powierzonych'lmzadan,które zostďy opracowane przezRzecznlka
Praw Dáecka. Standardy powiĺuty mieć chaľakter wytycznych i wskazówek dla ośrodków
adopcyjnych i sfuĄć jako pomoc w pľowadzeniu postępowarria adopcyjnego. Niewątpliwie

wdrożenie jednolitych standaľdów pracy ośrodków będzie pomocne dziecku
przebywającemu w pieczy zastępczej,zgłoszonemu do ośľodkaadopcyjnego, W nalenerťiu

dla niego 1gdziny, zapewnieniu dziecku warunków Ęcia w pľawidłowo funkcjonującej
7

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 2 listopada2016 roku (znak: ZsF..422.3l.20l6.MS)
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ľodzinie adopcyjnej' zaspokajającej jego potrzeby psychicme, ťlzyczne, spďecme' moralne

i

duchowe, ksĺałľrrjącejosobowośćdziecka

i

gwaľantującej jego prawidłowy rozwőj,

poprzez odpowiedni dobór ľodziców adopcyjnych. Standardy te powinny stanowić takze
pomoc kandydatom na ľodziców adopcyjnych w świadomym podjęciu decyzji o adopcji,
atakŻe w profesjonďnym wsparciu ľodziny w okľesie postadopcyjnym.

VII.

Projekt ustawy wpľowadza zasadę, Że w przypadku skierowania pÍzez powiat dziecka

do placówki opiekuńczo-wychowawczej, powiat sam pokrywa koszty umieszczenia
dziecka

w pieczy

zastępczej. Gmina nie współfinansuje jego pobytu w placówce.

Gmina współfinansuje natomiast koszty pobyu dzieckaw rodzinnej pieczy zastępczej

(1 rok

-

30% ), przy czym pľocent ten zwiększa się wraz

dziecka w pieczy zastępczej (2 rok

-

40yo' 3 rok

i

z długościąpľzebywania

następne

_

50%). JeŻeli dziecko

powróci do ľodziców biologicznych przed upływem roku

od

umieszczenia

go w pieczy zastępczej, powiat zwtaca okľeślonączęśćśľodkőwprzekazanych pÍzez
gminę fiednorazowo 20oÁ wydatków poniesionych na opiekę

i wychowanie

dziecka

do dnia jego powrotu do rodziny). Natomiast, w sytuacji' gdy dziecko nie wľóci

do rodziców

biologicznych

po upływie roku gmina

zobowiązana będzie

do współfinansowania kosztów ponoszonych przez powiat w wysokości jak w drugim

ľoku, czyli 40oÁ, a dodatkowo

-

jednoľźVowo- wpłaci na rzecz powiatu kwotę

stanowiącą 10% kwoty wydatków poniesionych na dziecko w roku poprzednim.

Uzasadniając povĺyŻszą zmianę wskazano, Że najbardziej efektywna praca

z

rodziną powinna mieć miejsce na etapie pľofilaktyki oruz w pierwszym okľesie

po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Stąd zasadne jest zachęcenie gminy

do intensywnych działan i pomocy ľodzinie na etapie pojawiających się w niej
problemów, ale takŻe w momencie' gdy umieszczenie dziecka w pieczy staje się

koniecznością. Zaproponowane rozwiązanie ĺagradza gminę zwrotem części
nakłada na gminę ,,karę'',

z

z drugiej zaśstrony,
w sýuacji, gdy takich eťektów w okresie roku od

poniesionych kosztów za osiągnięte efekty pracy

rodziną,

umieszczenia đzieckanie będzie.

Rzecznik Praw Dziecka ma wątpliwości, czy powyższe przepisy ustawy
przyczynią się do lepszego jakościowo wsparcia rodzin. Pieczazastępczawinna mieć

z dýeniem do możliwie jak najszybszego powľotu dziecka do
ľodziny biologicznej, a jeżeli jest to niemożliwe, dążenie do adopcji dziecka.
chaľakter tymczasowy,

1.1.

ogľaniczenie liczby dzieci tlmieszczanych w pieczy zastępczej powinno być efektem
podjętych działan na tzecz reintegľacji rodziny, a nie celem samym w sobie. Jedynie
dobľo dziecka powinno rozsttzygać,, czy moŻ|iwy jest jego powrót do domu. Ponadto
w ocenie Rzecznika ww. przepis traktuje dziecko instľumentalnie'
ZauwaŻyć, należy, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić

jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne śľodkiprzewidziane w art. l09 k.ľ.o.

oraz ťormy pomocy rodzinom, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny

i

systemie pieczy zastępczej, nie doprowadz1ły do usunięcia stanu zagroŻenia dobra

dziecka, chyba Żekonięcznośćniezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej
wynika z powaŻnego zagroŻenia dobľa dziecka, w szczegő|ności zagroŻenia jego Życia
i zdľowia.

Z

pr'zepisĺSw ustawy

o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej wynika

zobowiązanie wszystkich uczestników systemu pieczy zastępczej do podejmowania

wszelkich możliwych działan na rzecz szybkiego powľotu dziecka do rodziny
naturalnej. JeŻeli pľowadzona pÍaca z rcdziną nie daje dziecku SZanSy na powľót
do domu' na|eŻy dać dziecku Szansę na adopcję.

VIil.

odnosząc się do projektowanych rozwiązan zawartych

w aľt. l pkt 46

ustawy

zmieniającej, dotyczących art. 87 ustawy zmienianej popÍZez dodanie ust. lc _ lh, co
do zasady zasługują na aprobatę, poniewaz ich celem jest ułatwienie wychowankom

pieczy zastępczej bezpiecznego Startu w dorosłość,zabezpieczając ich finansowo.
Jednak w ocenie Rzecznika przyjęte rozwiązania są niepełne i mogą pľowadzić do
nierównego traktowania dzieci umieszczonych w pieczy instytucjonalnej. W związku

ztym,

Że dodatek

wychowawczy (co najmniej Ż0oÁ) ma być gľomadzony na rachunku

bankowym, a środkiwypłaca się dziecku opuszczającemu pieczę zastępczą lub jego

przedstawicielowi ustawowemu, osobie usamodzielnianej (ust.

le pkt I i 2)

to

zaniepokojenie Rzecznika budzi fakt pozbawienia możliwościodkładania tego

dodatku

dla

zabezpieczenia przyszłościdziecka umieszczonego

instytucjonalnej, gdyż zgodnie

z ptzepisami

w

pieczy

dodatek wychowawczy na takie dziecko

nie przysługuje. Zdaniem Rzecznika, myśląco Zapewnieniu dziecku właściwegostartu

w dorosłośćnie można różnicować dzieci ze względu na formę pieczy zastępczej,
w której zostały umieszczone.

1.2

Na pełną aprobatę

zasługuje natomiast zmiana Zaproponowana

w

ustawie

z dnia2l czerwca 200l ľ' o ochĺonie praw lokatorów. mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z2016 r. poz. 1610, z pőŹn. zm.), polegająca

na tym, że pieľwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
i lokalu socjalnego, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przysługuje

osobom usamodzielnianym' Jak wynika bowiem

z

czwartego ogólnopolskiego

badania liczby osób bezdomnych, pľzeprowadzonego w nocy

z8

na 9 lutego 2077 r.,

któľego kooľdynatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wśľód

pÍzyczyn bezdomności wymienia

się

opuszczenie placówki opiekuńczo

wychowawczej. Na tę przyczynę wskazało aŻ 400 badanych. Rzecznikowi nasuwa się

więc wątpliwość,czy dotychczasowe dzlałania pomocowe państwa skieľowane do
osób opuszczających takie placówki, któľe jako dzieci

całkowicie lub częściowoopieki

i

i młodzieŻ pozbawione były

wsparcia ze stľony rodziny natuľalnej, były

wystarczające8.

IX.

Pľoponuje się pozostawić w art. 95 ust. 3a pkt 3).

W ocenie Rzecznika niezrozumiałe jest usunięcie ww. punktu w przedmiotowym
Projekcie. Takie rozwiązanie może spowodować' Że dzieci przebywające w pieczy
zastępczej, a czasowo umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, po

osiągnięciu pełnoletnościstaną się bezdomne.

X.

Proponuje siępozostawić,bezzmianart.95 ust.4 i4a,art.99 ust.2 i ust.3, art. l01
ust.

l pkt 4, atakŻe art.139.

W opinii Rzecznika usunięcie pľzepisów zawartych w wymienionych
odnoszących się do placówek opiekuńczo-wychowawczych

artykułach,

typu rodzinnego wydaje

się przedwczesne. Należy mieó na uwadze, Że w IJzasadnieniu do Projektu zapisano:

Powstałe przed dniem wejścia w zycie niniejszej ustawy placówki opiekuńczowychowawcze
w

ýpu

rodzinnego funkcjonujq

w trybie i na zasadach

olĺreślonych

przepisach dotychczasowych. Powiat moŻe kierować dzieci do placówek w trybie

i na zasadach olĺreślonychw przepisach dotychczasowych. Placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu ľodzinnego będą więc nadal funkcjonowały. Brak uwzględnienia
tego faktu w nowelizowanej ustawie i tylko odniesienie się do niego w Uzasadnieniu

8

Wystąpienie Rzecmika Pľaw Dzieckaz7 maja2Ol8 roku (mak: ZSS.422.20.20l'1.KT)
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do Projektu moŻe skutkować

podejmowaniem arbitralnych decyzji pTzez

dyrektorÓw tych placówek.

XI

Proponuje się w art' l40 ust'

l

pkt 2) funkcjonującej ustawy doprecyzować pľzepis:

udzieĺa się pomocy w ĺłzyskaniu:
a) odpowiednich waľunków mteszkaniowych,
b) zatrudnienia:

Potrzeba konkľetnego uregulowania tych kwestii była juŻ podnoszona przez

Rzecznika Praw Dziecka

w

wystąpieniu

z Ż8 listopada

2016 ľ.9, skieľowanym

do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej' Wskazano wówczas m.in.
na potrzebę dookľeślenia,na czym dokładnie ma polegaó pomoc w uzyskaniu
odpowiednich warunków mieszkaniowych (np. przez jaki czas wychowanek może
mieszkać w mieszkaniu cfuonionym, jakie musi ponosić koszty
docelowo będzie miał zapewnione mieszkanie socjalne

z

z

tego tytllłu, czy

zasobőw gminy, czy może

otrzymać środki finansowe na zakwaterowanie podczas studiów w szkole wyŻszej)

oraz w uzyskaniu zatrudnienia (np. wprowadzenie obowiązku informowania
kandydatów do pracy oruz pracodawców o aktualnej sy'tuacji i przewidywanych
zmianach na lokalnym rynku pracy' doľadztwo w zakľesie okĺeślaniacech i uprawnień

pracowników niezbędnych do wykonywania danej pracy).

W

ocenie Rzecznika

pov,ryŻsze uregulowania powinny być tak sformułowane, aby gwaľantowaŁy, Że Żaden

z

wychowanków opuszczających pieczę zastępczą nie będzie usamodzielniany

,,donikąd''.

XII'

Rzecznik Pľaw Dziecka
o nowelizację

art. 47

i

w

wystąpieniu

art. l00 ustawy

zastępczej poptzez skĺócenie terminu,

z 15 grudnia
o

2017 rokulo postulował

wspieraniu rodziny

i

systemie pieczy

w któľym powinno dojśido

ostatecznego

uregulowania sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Celem cytowanych pľzepisów jest przyśpieszenie podejmowania rozstrzygnięć

w

przedmiocie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, które pľzeby*a w pieczy

zastępczej. obecnie teľmin 18 miesięcy wznacza okľes, w którym powinno dojśćdo
ostatecznego uregulowania sýuacj i dziecka.
9WystąpienieRzecznikaPrawDzieckaz28listopada2016roku(znak:
10

zEv,I.422.4'7.20l.6.ZA)
Wystąpienie Rzeczĺrika Praw Dziecka z l5 grudnia2017 roku (znak: ZsR.422.26.20l7.MK)

1.4

W

kontekście potrzeby zapewnienia dzieciom stabilnego śľodowiska
wychowawczego' równieŻ Najwyższa Izba Kontrolill wskazała na celowość
nowelizacji ustawy

o

skľócenie terminu

l8

wspieraniu rodziny

miesięcy,

i

systemie pieczy zastępczej poprzęz

po którym

organizator pieczy zastępczej,

w przypadku, gdy nie ustały przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
występuje do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania o uregulowanie sytuacji
prawnej dziecka.

W ocenie Rzecznika, z uwagi na prawo dziecka do wychowania w rodzinie oraz
stabilnego śľodowiskawychowawczego, sytuacja prawna dziecka powinna być
uregulowana w jak najkľótszym terminie, popÍzez ocenę mozliwości powľotu dziecka

do jego ľodziny. Z ana|iz Spraw prowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka
wynika' Że w wielu przypadkach mimo wystąpienia ptzesłanek do uregulowania
sytuacji prawnej dziecka przez maksymalnym okĺesem, tj. 18 miesiącami, organy
wstľzymują się ze złoŻeniem stosowanego wniosku do zakończenia ww. terminu.

Z

tych względów Rzecznik proponuje aby w obowiązującym pľzepisie dodać
sformułowanie ,,do l8 miesięcy''. Spowoduje to wyeliminowanie błędnej praktyki, jak

teŻzmianata będzie zgodna z szeroko pojętym dobrem dziecka.

XIII.

W art. 3 pľoponuje się pozostawienie w dotychczasowym brzmieniu przepisu art. l09

$ 2 pkt 5 oruz art. I l2r ustawy
opiekuńczy (Dz.U. z20l7 r.682).

z

dnia 25 lutego 1964 r.

-

Kodeks rodzinny

W ocenie Rzecznika Zaproponowane zmiany mogą spľawić, Że dzieci pozbawione

opieki

i

wychowania rodziców zostaną umieszczone

wychowawczym,

a nie w rodzinie

opiekuńczo-wychowawczej

zastępczej lub

w

w

młodzieŻowym ośľodku

ostateczności w placówce

.

Podkĺeśleniawymaga, Że zgodnie z $ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej

z

dnia 27 grudnia

20ll

r. w sprawie szczegőłovĺych zasad kierowania,

pľzyjmowania, przenoszenia, zwa|niania

ośrodkuwychowawczym;

i

pobytu nieletnich

w

młodzieżowym

W pľzypadku nieusprawiedliwionej

nieobecności

nieletniego w ośrodkutrwajqcej dłużejniż 4 ýgodnie, liczqc od dnia powiadomienia

sądu rodzinnego o nieobecnościnieletniego, dyrektor ośrodka powiadamia o ým
'1 lnformacja Najwyższej Izby Konľoli z 23 lutego 20 l7 roku, Działania powiatów w zakľesie tworzenią
wsparcia ľodzin zastępczych (mak: KPS.4 l0.002.00.20ló)
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i

łvłaściwegosĺctrostę orąz oRE (...), a tym samym dziecko po tym terminie najczęściej
tra|ra do innego młodzieŻowego ośrodka wychowawczego lub

miejsca moŻe stać się bezdomne albo nadal przebywać,

w przypadku braku

w

dotychczasowym

środowisku.

Ponadto pobyt

w

młodzieŻowym ośrodkuwychowawczym

charakter czasowy _ do momentu poprawy zachowania
rodzinny jako środekwychowawczy, w myślustawy
o postępowaniu

w sprawach nieletnich. Zgodnie

jest jednym ze środków zapobieganią

i

z

i

załoŻenia ma

Stosowany jest pľzez sąd

z dnia26

art.

z

pażdzieľnika 1982 r.

6 pkt 9 DziaŁu II ww. ustawy

a,vaĺczania demoralizacji

i

pľzestępczości

nieĺetnich (Dz. U. z2018 r. poz.969).

Kierowane do młodzieżowego ośľodkawychowawczego dziecko powinno mieć
pewność,że w momencie, gdy poprawi swoje zachowanie będzie mogło wrócić do

swojego stałego środowiska rodzinnego, jakim jest ľodzinna piecza zastępcza lub
placówka opiekuńczo-wychowawcza'

PowŻsze uregulowanie może spowodowaé, Że dziecko, które poprawiło swoje
zachowanie, będzie musiało nadal ptzebywaé, w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym.

W tym miejscu należy rozwaŻyć,, czy
w którym przebywają

młodzieŻovĺyośľodekwychowawczy,

dzieci na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach

nieletnich pełni takie same funkcje jak placówka opiekuńczo-wychowawcza.

i

Jednym z warunków skuteczności podejmowanych oddziaływań wychowaw czy ch

jest świadomośćmożliwościpowrotu do swojego stałego
środowiska rodzinnego. Wsparcie bliskich osób - jakimi powinni byc rodzice
resocjalizacyjnych

zastępczy, czy pr acowni cy placówki opiekuńczo -wychowaw czej, ich zainteresowanie,

gotowośćdo współpracy' wydaje się jednym z najistotniejszych czynników zmiany
w zachowaniu młodego

człowieka. Cęlem resocjalizacji jest pľzekształcenie

osobowości wychowanków, usunięcie stanu niedostosowania społecznego.
Utrzymywanie poprawnej więzi społecznej ma zatem istotne znaczęnie dla
właściwegoprzebiegu procesu resocjalizacji i jej końcowego efektu. Utrzymywanie

odpowiednich

relacji pracowników placówki

opiekuńczo-wychowawczej

z pľacownikami młodzieŻowych ośrodków wychowawczych, stanowi podstawę do

ľeadaptacji społecznej.
opiekuńczo-wychowawczej

Brak możliwościuľlopowania dziecka do

placówki

więe się także z odebľaniem wychowankowi możliwości

16

pobytu w placówce, m'in. podczas wakacji, jest dowodem braku wiary w opiekunów
i specjalistów placówki resocjalizacyjnej w skuteczność oddziaływan oraz możliwość
poprawy zachowania wychowanka, co może stanowić element demotywujący go do
dalszej pracy nad sobą.

Poza tym povłyŻsza propozycja takiego prawnego uregulowania

stoi

w sprzęczności z Zaleceniami doýczqcymi pobytu dzieci w placówkach opiekuńczowychowclwczych, wydanymi 26 paŹdziernika 20l5 r. przez Rzecznika Pľaw Dziecka

oraz Ministľa Pracy
w

i Polityki

Społecznej, w których w częściII pkt 3. wskazano:

przypadku dziecka przebywajqcego czasowo w młodzieŻowym ośrodku socjoterapií,

młodziezowym ośrodkuwychowawczym, specjalnym ośrodkuwychowawCzym,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowclwczym, uzdrowisku, szpitalu, internacie lub

_ placówka współpracuje z ými podmiotami,
stały kontakt z dziecktem. Placówka podczas czasowej

innym miejscu poza placówkq
a wychowawca utrzymuje

nieobecności dziecka nadaĺ zapewnia mu miejsce w placówce, a dziecko zachowuje
upr aw ni

en ia

p r zy s łu guj qc e wy

c

how anko m p

la c

ów ki.

Natomiast w celu zapobiegnięcia dwukľotnego obciąŻania kosztami utrzymania

w ÍozpoÍządzeniu, że dziecku

dziecka ptzez rodzica pľoponuje się doprecyzowanie
umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej

w

zapewnia się opłatę zapoby

młodzieżowym ośrodkuwychowawczym. Rodzic natomiast

jest

obciąŻarly

kosztami utrzymania dziecka w placówce.

XIV.

Nieuzasadniona wydaje się zmiana art.
14

ll92 k.r'o.

zmierzająca do wydłużeniado

tygodni okľesu, w którym rodzice nie mogą vĺyrazić, zgođyna pľZysposobienię

dziecka.

Przyjęte

w tym pľzepisie obecne

rozwiązanie koresponduje

Euľopejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci|z,

w

z

wymaganiami

szczegőlności z art. 5 ust. 4,

zgodnie zktorym nie można uznać, zgody matki na pľZysposobienie, jeŻeli została ona
wyraŻona przed upływem określonego w ustawie okľesu od urodzenia dziecka, nie
kľótszego jednak niŻ sześć,tygodni' albo jeżeli ustawa takiego terminu nie przewiduje,

przed upływem czasv, który zdaniem właściwegoorganu jest niezbędny do
odzyskania przez kobietę stanu ľównowagi po uľodzeniu dziecka.
12

Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci, sporządzona w Stľasburgu dnia24 kwietnia 1967 r. (Dz. U
ľ. Nr 99, poz. Il57)

z 1999

77

ZwaŻyé naleŻy, Że pľawo do wyľazenia zgody na adopcję jest osobistym prawem

ľodziców dziecka, niebędącym elęmentem

ich

wŁadzy ľodzicielskiej.13 Stanowi

przejaw poszanowania autonomiczności podmiotów prawa rodzinnego przy
kształtowaniu stosunków prawnych, które ich dotyczą.la
System prawny stwarza warunki do podjęcia dojrzałych i przemyślanych decyzji

w sprawie przysposobienia. Służytemu między innymi: ustalenie terminu' po upływie

którego ľodzice dziecka mogą v,ryrazić zgodę

na

przysposobienie, składanie

oświadczeń ptzed sądem opiekuńczym oraz szczegő|naregulacja odwołania zgody.
Termin, w którym rodzice nie mogą Wrazić, zgody na przysposobienie dziecka
ma na celu uchľonienie ľodziców przed podejmowaniem pochopnych decyzji co do
przysposobienia dziecka. Aby zgoda na wyrażenie zgody na przysposobienie dziecka
była skutecznai miała moc prawną, musi być, vĺyraŻona przed sądem opiekuńczym.

Wstępne deklaracje

i

oświadczenia złoŻone w szpitalu nie mają mocy pľawnej.

ll9'

$ l k.ľ.o. przewiduje, Że zgod,a rodziców na pľZysposobienie dzieckabez
wskazania osoby przysposabiającego (zgoda blankietowa) stanowi czynność
Art.

odwołalną, co następuj e przez złoŻenie przed sądem opiekuńczym oświadczenia, nie
pőźniej niŻ przed wszczęciem spľawy o przysposobienie.

Wyľażeniezgođyna przysposobienie dziecka jest bardzo tľudną decyi1ą dla
rodziców, podejmowaną w sposób świadomyi odpowiedzialny.
Najważniejsze z punktu widzenia dobra dzieckajest jak najszybsze ustalenie jego

sytuacji pľawnej i skĺócenie czasu przebywania poza rodziną. Wydłużenie do
14

tygodni okresu, w któľym rodzice nie mogą vyrazić zgody na przysposobienie

dziecka, spowoduje przedŁuŻenie czasu przebywania dziecka

w pieczy

zastępczej,

co Z pewnością będzie miało negatywny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka-

Ptzy czym naleŻy ľównież zwľócić uwagę' Że w świetle statystyk sądowych,
zmiany przepisu art. 119l $ 1 k.r.o Zaproponowanego w projekcie nie wydają się być

konieczne.

Z

Informatora Statycznego Wymiaru Sprawiedliwościpublikowanego

przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika' Że w ostatnich latach Znacząco maleje
|iczbapľzysposobień dzieci, na któľe rodzice wcześniej vłyrazili zgodęl5. W roku 20l7
przysposobienie, na które rodzice wcześniej vĺyrazíIizgođęoÍzeczono wobec 253
1l
1,4

I
15

Uchwała Sądu Najwyzszego z dnia 13 grudnia 1994 r., I|l CZP I59l94
J. Panowicz-Lipska, Zgoda na przysposobienie, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 1985 r., zeszý
https ://isws. ms. gov. pl/pľba Za-statysty

cznďopracowania-wielo letnie/
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dzieci, co stanowi 154 mniej pľzysposobienniz w ľoku 20|6 (407) i prawie Ż,5 razy
mniej takich przysposobień niz 20l5 roku (628).

XV.

Zmíany w ustawie

z

dnia 28 listopada 2003 ľ. o świadczeniach ľodzinnych (Dz. ĺJ

z2017 r. poz. 795Ż, z pőżn. Zm.), ustawie z dnia 7 wľzeŚnia 2007 r.
o osobach uprawnionych do alimentów (Dz. U. z Ż0I8 r. poz. 554, z poŹn. zm.),
ustawie z dnia 1 l lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. IJ.
z 2017 Í. poz. 1851, z pőtn. zm.)' któľe mają związek z pľoponowanym rczwiązaniem
umoŹliwiającym przebywanie wraz z pełnoletnim ľodzicem w dotychczasowej formie

pieczy zastępczej ľównież jego dziecka nie Są uzasadnione. W szczegőlności
zastrzeŻenia Rzecznika wzbudzają proponowane zmiany

do: art.

7 ustawy

o świadczeniach rodzinnych poprzez dodanie pkt2b, art. 10 ust. 2 ustawy o osobach

upľawnionych do alimentów poprzez dodanie pkt lb, art' 8 ust. 1 ustawy o pomocy
państwa w wychowaniu dzieci poprzez dodanie pkt2a. Zmiany dotyczą dziecka, które

pozostaje przy osobie, o któľej mowa w aľt. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu ľodziny

i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z pľojektowanym art. 37b tej ustawy. Zdaniem
Rzecznika takie rozwiązanie nie jest zasadne. W myślprojektu takie dziecko zostanie
wykluczone z kĺęgu beneficjentów przedmiotowych świadczeń. Zgodnie
ust. 2 dziecko, o hórym mowa w ust.

l

z

art. 37b

(tj. pozostające pľzy osobie umieszczonej

w pieczy zastępczej), nie jest umieszczone w pieczy zastępczej, chyba Że rodzice

zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została im
ograniczona'

1ł,I związkuzpowyŻszym

projektowane zmiany pozbawiające świadczeń

dziecko, które nie jest objęte pieczą zastępczą są niezrozumiałe. Przebywanie takiego

dziecka

z

rodzicem stanowić będzie negatywną pľzesłankęprzyznania świadczeń,

a w skľajnych przypadkach może stanowić przyczynę rozdzielenia go z rodzicem
biologicznym. Dlatego Rzecznik posfuluje o odstąpienie od zaproponowanych zmian.

Xu.

Proponowana nowelizacja Kodeksu pracy wpľowadza zmiany w zakresie prawa do
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługującego rodzicom adopcyjnym.

Aktualnie prawo to przysługuje ľodzicom adopcyjnym, którzy pľzysposabiają dziecko

w wieku do 7. roku Życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego,

nie dłuzej niz do ukończenia przez nie 10. roku

życia. Zmĺana art. 183 k.p. polega na dođaniuprzepisu mówiącego o tym, że

19

pracownik, ktoty przyjął dziecko na wychowanie

i

wystąpił do sądu opiekuńczego

z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pľzysposobienia dziecka ma prawo
do urlopu na warunkach uľlopu macieľzyńskiego w wymiarze:

1) l0 tygodni w

przypadku dziecka

w wieku

powyŻej 7. roku życia,

a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odľoczeniu obowiązku
szkolnego

-

w wieku powyżej 10. ľoku Życia, nie dłuzej niz do ukończenia przez

dziecko l2. roku Życia,

2|

5 tygodni

- w przypadku dziecka w wieku powyzej l2. roku Życia.

Pľacownikowi, który pÍZyjąłdziecko w wieku powyzej 7. roku Życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego

- w wieku

powyŻej l0. ľoku Życia pĺzyzrtano pľawo do 5 tygodni urlopu na waľunkach uľlopu
macieľzyńskiego.

W

ocenie Rzecznika Praw Dziecka jedną

z

przyczyn braku rodzin, któľe

chciałyby stworzyć nowy dom dla dzieci starszych jest niedostatecłna pomoc państwa

w
w

zakľesie wsparcia rcdziny adopcyjnej

w pierwszym okĺesie adaptacji

nowym środowisku rodzinnym. Jednym

z

dziecka

narzędzi pomocy powinno byó

przyznanie rodzicom adopcyjnym uprawnienia do urlopu na warunkach uľlopu
macierzyńskiego -bez względu na wĺek adoptowanego dziecka.
[stotą urlopu na warunkach urlopu macieľzyńskiego jest nie tylko sprawowanie

funkcji opiekuńczych w stosunku do dziecka, które takiej opieki ze wzglęďu na wiek
Wmaga, a|e takŻę budowanie więzi dziecka z rodzicami adopcyjnymi. To budowanie
więzi, zwłaszcza w przypadku dzieci staľszych, jest trudniejsze i wymaga więcej pracy
oÍaz zaangłŻowania ze strony rodziców adopcyjnych niz w przypadku dzieci małych.

Podkľeślićna|eŻy, Że najwaŻniejsze są potľzeby dziecka adoptowanego. Zaspokojenie
tych potrzeb wymaga od rodziców adopcyjnych znacznego zaangazowania z uwagi na
trudną przeszłość,i bolesne doświadczenia doznane ptzęZ dziecko. Przejmując opiekę

nad dzieckiem juŻ częściowouksztahowanym' rodzicom adopcyjnym

naleŻy

zapewnić, czas na zidentyfikowanie potľzeb dziecka i wejściew nową ľolę.

Przyznając ľodzicom adopcyjnym uľlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
umożliwimy im stałą opiekę, co pomoże dziecku w nawiązaniu prawidłowych relacji
w nowej rodzinie, sprzyjać, będzie eliminowaniu traumatycznychprzeŻyć' nadrabianiu
opiekuńczo-wychowaw czy ch oraz emocj onalnych zaniedbań.

zo

Podkľeślicna|eŻy. Źe w innych krajach Euľopy rodzice adopcyjni korzystają na

równi z rodzicami biologicznymi

z

uprawnienia do urlopu

na

zasadach urlopu

Wiek dziecka nie ma wpływu na uprawienie -

macierzyńskiego.

świadczenie

przysługuje w stosunku do dziecka ponizej 18. roku Życia.

Z

tych względów w pełni uzasadniona jest zmiana przepisu aľt. l83 Kodeksu

pracy i przyznanie upľawnienia do urlopu na waľunkach urlopu macieľzyńskiego

ľodzicom adopcyjnym, niezaleŻnie od wieku dziecka. ĺJczyni to

zadość,

spľawiedliwości społecznej, będzie wyrównywać SZanSe dzieci starszych na
wychowanie w środowiskurodzinnym.

PowŻsze Rzecznik Praw Dziecka postulował między innymi w wystąpieniu

z l0

20l7 roku'6 kiero*anym do Pľezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wwystąpieniu z 13 grudnia 2017 roku'' kieľo-anym do Minister Rodziny, Pracy
maja

i Polityki Społecznej.

XVII Rzecznik Praw Dziecka pľoponuje uzupełnienie dotychczasowego przepisu 585 k.p.c.
o przepis dotyczący wskazania we wniosku do sądu ośrodka adopcyjnego
dokonującego dobru kandydatów
i monitorującego kontakt ľodzin

na rodziców

adopcyjnych

do

dziecka

z dzieckiem. Pozwoli to na wyeliminowanie coraz

częstszych praktyk poszukiwania dziecka przez kandydatów z pominięciem ośľodka

adopcyjnego. Prowadzi to do sýuacji, Że w sprawie o przysposobienie jednego

dziecka wpływa do sądu kilka wniosków,

co

skutkuje wielomiesięcznym

postępowaniem sądowym. a małe dziecko pozostaje pÍZeZ wiele miesięcy w pieczy
zastępczejProponuje się następuj ące brzemiennie przepisu:

',$

2'. We wniosku, o którym mowa w $ 1, przysposabiający wskazuje

również

ośrodekadopcyjny, w którym objęty był postępowaniem adopcyjnym, ośľodek,który
dokonał doboru pľzysposabiającego do wskazanego we wniosku dziecka, o którym

mowa w ustawie

z

dnia

9

czewvca

20ll

r. o wspieraniu rodziny

i

systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z Ż0l7 t. poz. 697, 1292 i 2217) oraz wskazuje czy odbył kontakt
z dzieckiem w obecności pracownika ośľodkaadopcyjnego.''
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Wystąpienie Rzecznika Pľaw Dzieckaz l0 maja2Ol7 ľoku (mak: ZSR.422.8.2017 'MK)
Wystąpienie Rzecznika Pľaw Dziecka z l3 grudni a20l'7 roku (znak: ZsR'422'8.20l7.MK)

21,

XVIIL Konieczne jest doprecyzowanie przepisu

art. 586 poprzez dodanie $ 4

,,Przed wydaniem orzeczenia Sąd opiekuńczy występuje
adopcyjnego, który dokonał kwalifikacji dziecka

o

* brzmieniu:

opinię do ośrodka

do pľzysposobienia, a w razie

potrzeby uzasadnionej dobľem đzięckamoŻe takŻe zasięgnąć, opinii
specj

innej

alistycznej placówki.''

PowyŻsze dopľecyzowanie przepisu pozwoli na ujednolicenie pľaktyki

iż opinię wydawać Zawsze

i

wskazanie,

będzie ośrodekadopcyjny, któľy dokonał kwalifikacji

dziecka do przysposobienia ijednocześnie dokonał doboru ľodziców adopcyjnych dla
dziecka. Ponadto proponowany przepis jest spójny z przepisem aľt. 5852 k.p.c. oraz
proponowanym brzmieniem aľt. 585 $ 2| k.p.c.

XIX.

'\M

związku z pojawią1ącymi się sygnałami o planach wpľowadzenia obligatoryjnego

pełnomocnika procesowego dla rodziców biologicznych, którym odebľano ďzieci,
Rzecznik Pľaw Dziecka pľagnie zwrócić uwagę' że centralną postacią w postępowaniu
opiekuńczym jest dziecko i to pľzede wszystkim dziecku na|eŻy zagwarantować pełną
ochľonę praw i interesów w postępowaniu sądowym.

Na pľzestrzeni ostatnich lat Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnię zułracał uwagę

zarówno

w

wystąpieniach generalnych,

jak i w

przedstawianych Sejmowi

o stanie przestrzegania praw dziecka - na problem bľaku
nalezytej ľeprezentacji dziecka w sprawach opiekunczych, w tym w spľawach
i Senatowi Uwagach

o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Należy zauwuŻyć,' Że Sądy opiekuńcze ingerują w stosunki i

relacje

wewnątľzrodzinne. Są to spľawy trudne, gđyŻzazwyczaj dochodzi do nich w wyniku
głębokiego konfliktu pomiędzy rodzicami, któľy znajduje odzwieľciedlenie w sytuacji

opiekuńczo-wychowawczej dziecka. Całe postępowanie opiekuńcze poświęcone jest
osobom, ktőre z racji między innymi wieku, nie są w stanie same bronić swych praw'
dlatego naleŻy zapewnić im możliwie jak najbardziej profesjonalną reprezentację.

We wspólnym

wystąpieniu Rzecznika Praw Dziecka

i

Rzecznika Praw

obywatelskich z 27 czerwca2O16 rokul8 zwrócono uwagę, Że pozycjaprawna dziecka

w

postępowaniu cywilnym pľzedstawia

się

analogicznie

do pozycji

dziecka

w postępowaniu kamym, zatem również w Sprawach cywilnych' w tym ľodzinnych
t' 2sR.422.23.20
I 6.MD; Iv

.7 021 ti2.20

I

6.
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22

i opiekuńczych, zarőwno procesowych, jak

i

nieprocesowych, Żadne z rodziców nie

moŻe reprezentowac dziecka' jeśliw sprawie, w któľej występują jako strony lub

uczestnicy postępowania rodzice

i

dzieci, moŻe dojśćdo spľzecznościinteresów

między nimi' Wtedy naczelny interes dziecka wyklucza dopuszczalność
reprezentowania go przez któregokolwiek z ľodziców. W kazdej sprawie, w której
jako strony lub uczestnicy występują rodzice

i

dzieci, sąd ma obowiązek badać,, czy

nie zachodzi hipotetyczna moŻliwośćkolizji interesów między nimi.

W razie takiej

możliwości zadne z rodzicőw nie może repľezentow ać dziecka przed sądem.

Co do zasady sąd rodzinny zurzędu dba o dobľo dziecka. Należy jednak zwrőcić,
uwagę' Że w postępowaniu przed sądem obowiązuje zasađarepľezentacji interesów,
a

takiej dziecko jest pozbawione. To właśnierepľezentacja procesowa interesów

wszystkich uczestników postępowania zapewnia bezstronne

i

sprawy pÍzez sąd. Zatem sam nakaz dbania przez sąd opiekunczy

obiektywne zbadanie

-

zurzędu_ o dobro

dzieeka nie może zastąpić, potľzeby właściwejreprezentacji małoletniego.

Analiza spľaw zgłaszanych Rzecznikowi Praw Dziecka upľawnia do stwierdzenia'

Że bardzo często skonfliktowani rodzice (a ým bardziej ľodzice niewydolni
wychowawczo) nie są w stanie wybrać najlepszy dla dziecka wariant spľawowania

opieki. Nie potrafią takŻe oddzielii własnych potrzeb emocjonalnych od potrzeb
dziecka,

a właśniepotrzeby dziecka w postępowaniu opiekuńczym muszą

mieć

priorýet.

od ponad l5 lat Polska jest stľoną Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw
dzieci, która gwaľantuje dzieciom szereg pľaw pľocesowych w ramach postępowań
w sprawach ľodzinnych ' Zgodnie z aĺt. I ust. 2 Konwencji, jej celem jest promowanie

- dla dobra

dzieci _ ich pľaw, przyznanie dzieciom praw pľocesowych oraz ułatwienie

ich wykonywania poprzez zapewnienie, Że dzieci, osobiście albo za pośrednictwem

innych osób lub instýucji' będą infoľmowane

i

do uczestniczenia
W aĺ. 4 i 9 Konwencja

uprawnione

w dotyczących ich postępowaniach przed oľganem sądowym.

przewiduje prawo dziecka do ustanowienia przez sąd specjalnego pľzedstawiciela,
ľeprezentującego jego interesy

w

sytuacji, gdy ľodzice nie mogą repľezentować

dziecka ze względu na konflikt interesów pomiędzy nimi a dzięckiem.

W

ocenie Rzecznika, właściwąreallzację uprawnień procesowych dziecka

stanowiłoby ptzyznanie mu Statusu uczestnika postępowania w rozumieniu aľt. 510
k.p.c., gdyż jest to podstawowa foľma ľepľezentacji interesu prawnego. Nawet jeśli
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ustawodawca nie przyznaje dziecku statusu uczestnika w rozumieniu aľt. 5l0 k.p'c.,
to zobowiązany jestzapewnić mu ochľonę prawną Za pomocą innych instrumentów.

Kierując się powyższym, Rzecznicy zwrőcili się do Ministra Sprawiedliwości
z pľośbąo tozwaŻenie wprowadzenia

rozstrzyga się

w postępowaniach opiekuńczych, w których

o opiece rodzicielskiej i relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi,

instytucji kuratoľa, który reprezentowałby interes dziecka w postępowaniu sądowym.

JednocześnieRzecznicy podkľeślili,ze aby kuľatoľ gwaľantował dziecku
proťesjonalną ľeprezentację na|eży określićwarunki, jakie musi spełnić taka osoba'

m.in. w zakľesie merytorycznych kompetencji, odpowiednich dla reprezentacji oraz
ochrony dobľa i interesu małoletniego. Adwokaci

i

ľadcowie prawni niewątpliwie

posiadają najlepsze pľzygotowanie meľytoľyczne i warsztatowe do występowania
przed sądem.

Nadal pozostają aktualne postulaty Rzecznika đoĘczące

l)

Íozszetzenia katalogu Spľaw' w których działa kuľator kolizyjny na sprawy
đotyczącepozbawienia' ogľaniczenia

lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,

atakŻe sprawy dotyczące kontaktów (przynajmniej do spľaw' w których zdaniem

sądu zaistniało realne zagrożenie dobra dziecka przez dziaŁania, zwłaszcza
procesowe, ľodzica);

2)
3)

przyznania dzieciom praw procesowych;
przyznania dzieciom pľawa do doradztwa prawnego
w postępowaniach,

w

których istnieje

lub

i

do reprezentacji pľawnej

moŻe zaistnieć konflikt między

interesem dziecka a interesem rodziców lub innych zaanguŻowanych stron. W
tym wypadku nie chodzi o instytucję kuľatora, niejako,,obiektywizującego''

dziecka, ale o poradnictwo prawne i profesjonalnąreprezentację procesową.

<.7
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