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składam na ręce Pana stanowisko Rzęcznlka Praw Dziecka do projektu ustawy

o zmianie ustawy o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych

ustaw' Proszę o jego przyjęcie i załączenie do Dľuku nľ 30Ż3.

obecne rorwiązania ustawy o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zasÍępczĄl,

zwanej dalej ,,ustawą'', doĘczące wspierania rodziny dedykowane są ľodzinom

przeĘwającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczach'

Nowelizacja rozszerza zakĺes ich stosowania na wszystkie ľodziny wychowujące

dzieci. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, usługi powinny mieć

zdecydowanie bardziej podazowy chaľakter i wychodzić naprzeciw zmieniającym się

waľunkom Ęcia rodziny i wynikającym z tego nowym potrzebom społecznym.

Dlatego teŻ narzędzia wsparcia oferowane w ustawie w intencji projektodawców mają

mieć charakter powszechny' tak aby rodzina wychowująca dzieci mogła z nich

swobodnie i bez ograniczen korry stać,'

W przeđłoŻonym projekcie rodziny przeĘwające trudności w wypełnianiu

funkcji opiekuńczo-wychowawczych mają być szczegőlną kategorią rodzin

wychowujących dzieci. Konsekwencją takiego rozumienia idei wsparcia rodziny

1Ustawa zdnia9 czerwca 20ll r. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastępczej (Dz. U. z20|8 r. poz.998,
zpőźn. zm.)
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w wychowaniu dzieci są Zaproponowane zmiany ustawy w preambule' w aľt. 1 pkt 1'

art' 2 ust. l,arÍ.3 ust. l, art' 8 ust' l, art. 1l ust. l i aľt. l8 ust. 1 ustawy.

Rzecznik Praw Dziecka co do zasady pozytywnie ocenia roz,łviązania zmierzające

do objęcia wsparciem wszystkich rodzin z dziećmi' Jednocześnie chciałby podkľeślić,

ze priorytetem powinno być wsparcie dla ľodzin zagľoŻonych umieszczeniem dziecka

poza rodziną. między innymi poptzez niesienie pomocy niewydolnym rodzicom

w pełnieniu funkcj i opiekuńczo-wychowaw cry ch.

Jedną z zasad, na których opiera się ustrój Rzeczypospolitej Polskiej jest zasada

subsydiamości. któľa znajduje odzwierciedlenie w rőznych gaŁęziach prawa'

w szczególności w Pľeambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie

z zasađą pomocniczości organy władry powinny ingerować w Ęcie jednostki

w sytuacjach trudnych, kryzysowych. W pľzypadku rodziny, która wypełnia swoje

ťunkcje, służby publiczne powinny szanować jej autonomię. dopóki ľodzina ma

możliwość samodzielnego ľadzenia sobie z problemami. Instytucje publiczne bez

uzasadnionej potrzeby nie powinny ingeľować w Ęcie rodzinne. Art. 72 ust' 1 i 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia

ochľonę pľaw dziecka.KaŻdy ma prawo Żądać, od organów władzy publicznej ochrony

dziecka przed ptzemocą' okrucieństwem' wyzyskiem i demoralizacją, a dziecko

pozbawione opieki rodzicielskiej ma pľawo do opieki i pomocy właďz publicznych.

ZauwaĘć naleĄ. Że pov,ryŻsry pľzepis również odwołuje się do zasady

subsydiamości' Zapewnienie opieki dziecku jest zadaniem ľodziców, dopieľo

w sytuacji, gdy nie są oni w stanie w sposób prawidłowy wypełniać tej funkcji,

dziecko ma prawo oczekiwać od władz publicznych opieki i pomocy.

Art. 71 ust. 1 Konstytucji RP przewiduje, Źe państwo w swojej polityce społecznej

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

materialnej i społecznej, zvvłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do

szczegőlnej pomocy ze strony wŁadz publicznych. Oznacza to, Że przede wszystkim

rodziny znajúĄące się w trudnej sytuacji zyciowej powinny licryć, ze strony władz

publicznych na szczególne wsparcie.

Podlaeślić naleĄ, Że celem uchwalenia w 2011 roku ustawy o wspieraniu rodziny

i systemu pieczy zastępczej było zapewnienie rodziĺom przeĘwającym trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lepszego wsparcia podczas

rozvviązywania problemów rodziny. w oparciu o tę ustawę , rodziny będące w kryzysie
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powinny otrzymać, niezbędną pomoc w tľudnych dla nich sytuacjach w środor,visku ich

zamieszkania, głównie od asystenta rodziny, ľodzin wspieľających oraz placówek

wsparcia dziennego. W intencji ustawodawcy, udzielana z wykorzystaniem tych

instľumentów pomoc powinna prryczynić, się do zmníejszania liczby dzieci

umieszczanych w pieczy zastępczej. Rodzina' w wyniku podjętej z nią pracy,

powinna osiągnąć zdolnośc prawidłowego ťunkcjonowania na tyle, aby dobľo dzieci

nie było zagroŻone.

oddziela się pomoc i wsparcie rodziny w wychowaniu dzieci od pomocy

społecznej państwa udzielanej rodzinom i osobom znajdującym się w ľóżnego rodzaju

sytuacjach Ęzysowych, takich jak ubóstwo, bezľobocie, niepełnosprawność'

alkoholizm itp. regulowanych pfzęz ustaw'ę o pomocy społecznej'

Ustawa jednoznacznie formułuje pľiorytet jakim jest wspaľcie śľodowiskowe

rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zamiast odbierania im dzieci.

Skieľowanie ustawy do wszystkich rodzin wychowujących dzieci nie może

pľowadzić do pomijania w udzielaniu wsparcia rodzin najbardziej potrzebujących

pomocy - w sytuacji zagroŻenia odebrania dzieci. NaleĄ zapewnić powszechnie

dostępne wspaľcie dla rodzin, z zagwuantowaniem pierwszeństwa dla rodzin

ptzeżrywających trudności w wypełnianiu funkcj i opiekuńczo-wychowawcrych.

ZauwaĄć, naleŻy. Że większość dzieci odebranych z rodzin biologicznych

i umieszczonych w pieczy zastępczej pochodzi z todzin wielopľoblemowych,

w których kumulują się negaýwne zjawiska, takie jak uzaleŻnienie od alkoholu

jednego lub obojga ľodziców, pľZemoc' bezrobocie, problemy zdrowotnę oraz

ubóstwo.

Celem wspaľcia rodziny jest pľzywrócenie jej zdolności do wypełniania funkcji

opiekuńczo-wychowawczych. Pľaca z rodziną stanowi pier'wszą okľeśloną w ustawie

formę wspieľania ro dziny pr zeĘ w aj ąc ej trudno ś c i op i ekuńc zo-wy chow aw cze .

Podkľeśla się. że w procesie udzielania rodzinom dysfunkcyjnym wsparcia, waŻne

jest jak najszybsze i pełne identyťlkowanie ľodzin ptzeĄwĄących tľudności

wwypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz właściwa współpraca

wszystkich instytucji zaangaŻowanych w proces udzielania wsparcia tym rodzinom.

Diagnoza sytuacji dziecka i jego rodziny powinna stanowić punkt wyjścia do

okľeślenia potrzeb i zaplanowania pomocy d|a dziecka i jego najblizszych. Najwyższa

3



Izba Kontroli w jednym ze swoich ľapoľtów2 zwrőc1ła uwagę' Że rzetelna diagnoza

sytuacji dziecka i jego rodziny umozliwia dobór właściwych form i metod pracy.

Rodziny mające trudności w rłypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycholvaw'czych

potľZebują pomocy w radzeniu sobie z zaburzeniami zachowania dzieci' pokonywaniu

problemów szkolnych, czy rozwíjaniu ich umiejętności lub zainteresowań. Eťektywna

pÍaca z dzieckiem wymaga rozpoznania jego deficytów' zabĺlrzen, dysťunkcji, atakŻe

potrzeb, tj. opľacowania diagnozy. Według Najwyższej Izby Kontľoli, w gminach

naleĘ zbudować aktywny system identyfikowania rodzin dysfunkcyjnych' oparý nie

tylko na informacjach od pľacowników socjalnych, ale rór.vniez od innych podmiotów

i instytucji. Chodzi o stwoľzenie sieci placówek np. społecznych' oświatowych'

kościelnych, zdľowotnych, które będą zobligowane do pľzekazywania do ośrodkór,v

pomocy społecznej informacji o niepokojących zjawiskach i zdarueniach dotyczących

dzieci.

Zdaniem NIK, wskazane jest podjęcie działań narzecz wspaľcia gmin w realizacji

ustawowego obowiązku pľowadzenia monitoľingu sytuacji dzięci z rodzin

zagroŻonych kryzysem lub przeĘwających trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowawcrych. zamieszkałych na terenie gminy. obecnie monitoring

ten jest stosowany w przypadku dzieci koľzystających z opieki placówek oświaty oraz

wychowujących się w rodzinach koľzystających Z pomocy ośrodków pomocy

społecznej. Rozpoznanie takich rodzin ijak najszybsze udzielenie im pomocy

powinno się odbywać na wczesnym etapie sytuacji kryzysowej, co w wielu

przypadkach pozwoliłoby na zażegnanie kryzysu lub złagodzenie jego skutków.

Dlatego ÍeŻ potľzebne jest wypľacowanie narzędzi umożliwiających gminom

efektywne wywiązywanie się z tego obowiązku, flP.W foľmie wytycznych, Ze

wskazaniem zakľesu monitorowania i Źrődeł informacji. Rzecznik Praw Dziecka

podziela wyŻej przywołane stanowisko NIK.

Dla określenia potrzeb ľodziny, a tym samym skuteczności udzielanej im pomocy,

istotne znaczenie ma również prawidłowe wykorzystywanie narzędzi takich jak:

2 Informacja NIK o wynikach kontroli, Funkcjonowanie placówek wspaľcia dziennego dlą dzieci,
KPS.410.007.00.2016
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wywiad ľodzinny śľodo'iviskowy' kontľakt socjalny' plan pľacy asystenta z rodziną

oraztulorzenie placówek wsparcia dziennego czy ustanowienie rodzin wspieľających.3

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka podmiotowy zakres stosowania obecnie

obowiązującej ustawy o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest baľdzo

szeľoki i stwarza mozlilvość korzystania ze świadczen przez znaczną część, rodzín.

Zmiany w ustawie o wspieľaniu rodziny powinny przede wszystkim prowadzić do

zwiększenia skuteczności w identyfikowaniu i docieraniu do rodzin z pľoblemami

wychowawczo-opiekunczymi,lepszego jakościowo wspaľcia rodzin przeŻywających

trudności opiekuńczo-wyclrowawcze oÍaz popľawy opieki nad dziecmi

umieszczonymi w píeczy zastępczej.

W tej chwili nie wszystkie ľodziny przeĘwające tľudności w lvypełnianiu ťunkcji

opiekuńczo-wychowawcrych mogą' zgodnie z art. 8 ust' 2 pkt 1 ustawy, otrzymać

wsparcie w formie pracy z rodziną. polegające m.in. na konsultacjach i poradnictwie

specjalistycznym, teľapii i mediacji, pomocy prawnej, szczegő|nie w zakĺesie pľawa

rodzinnego, uczestnictwie w spotkaniach grup wsparcia lub grup samopomocowych

mających na celu wymianę doświadczen oraz zapobieganie izo|acji.a

Powyższe ogľaniczenia mają ľealny wpływ na dostępność i jakość oferowanej

pomocy. Bez ich wyeliminowania przepisy ustawy o powszechnym dostępie do

narzędzi wspierania ľodziny pozostaną jedynie deklaracją ustawodawcy.

II. Pľojektowana ustawa zmienia zasady przydzielania ľodzinie asystenta ľodziny.

W art. 11 ust' l ustawy Zrezygnowano z przeprowadzaniavĺywiadu śľodowiskowego

okľeślonego w ustawie o pomocy społecznej. Dotychczas wywiad ten był niezbędny

do ptzydzie|enia asystenta rodziny. Przeprowadzał go pracownik socjalny

w przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej powziý informację o rodzinie

pr zeĘ w ając ej trudno śc i w wypełni aniu fu nkcj i opiekuńc zo-wy c howaw czy ch.

Pľoponowany pľzepis przewiduje, że w pľzypadku, gdy ośrodek pomocy

społecznej poweŹmie infoľmację o rodzinie wychowującej dzieci wymagającej

wsparcia, w szczególności o rodzinie przeĄwającej trudności w wypełnianiu funkcji

opiekuńczo-wychowaw cry ch, pľacownik socj alny dokonuj e analizy sytuacj i osobistej,

3 lnformacja NIK o wynikach kontroli, Działania organów administracji publicznej w svtĺłacji zagrozenia
o debr ąn i a dzieci rodzi com, LKl.430.004.20 l 5
a Infoľmacja NIK o wynikach kontroli, Ftłnkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dlą dzieci,
KPS.410.007.00.2016
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rodzinnej i majątkor.vej tej ľodziny. JeŻeli z analizy tej wynika konieczność

przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pľacownik socjalny występuje do kierownika

ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

ZauwaĘć, naleĘ, Że wywiad śľodowiskowy jest waŻnym elementem

postępowania dowodowego' dającym wiedzę o ľodzinie (m.in. o jej strukturze,

wzajemnych więziach, podziale obowiązków, ewentualnych konfliktach,

uzaleŻnieniaclr, sposobie sprawowania opieki nad dziećmi. ewentualnych problemach

wychowaw czy ch i spo sobie ich r orwiąrywania).

Pracownik socjalny, przepľor.vadzaJący wywiad środowiskowy. ma możliwość

zđiagnozowania problemów opiekuńczo-wychowawcrych występujących w danej

rodzinie, ustalenia czy zasadne jest objęcie ľodziny usfugą asystenta rodziny,

a ponadto ma możliwość, zapoznania rodziny z oťertą pomocy' świadczoną w ľamach

usługi i rozeznania czy rodzina jest zainteresowana współpracą Z asystentem rodziny.

Dopiero po pľZeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analiry

sytuacji rodziny. Z projektowanego pľzepisu nie wynika na jakiej podstawie

pľacownik socjalny pľzeprowadza analizę sytuacji rodziny, w jakiej formie, czy na tę

okolicznoś ć' sporządzaj akiś dokument.

Przewidziane w ustawie o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

załoŻenia pracy zrcdziną opaľte są na dobrowolności i współpracy ze stľony rodziny.

Na podstawie art. l09 k.ľ.o., w sytuacji zagroŻenia dobľa đziecka, sąd opiekuńczy

może zobowiązać ľodziców oraz małoletniego do określonego postępowania.

w szczegőlności do pľacy z asystentem rodziny. W innym wypadku rodzina powinna

wyrazić, wolę współpracy z asystentem rodziny.

Projektowany art. 11 ust. lb stanowi, Że w przypadku rodziny, z któľej dziecko

zostało umieszczone w pieczy zastępczej, kierownik ośrodka pomocy społecznej

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

juŻ przydzielony. W intencji pľojektodawców pľoponowane rozwiązanie pozwoli na

rozpoczęcie skoordynowanych działaí przez asystenta rodziny we współpracy

z organizatoľem rodzinnej pieczy zasÍępczej w celu przywrócenia możliwości powrotu

dziecka do rodziny biologicznej.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka przydzielenie asystenta ľodziny, z ktőrej

dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, powinno być, poprzedzone analizą

sytuacji rodziny, uwzględniającej powody umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
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udzieloną rodzinie pomoc przed odebraniem dziecka oraz peľSpektyÝVy na popľawę

sytuacji ľodziny.

Praca na Ízecz powrotu dziecka do ľodziny jest moŹliwa jedynie pod warunkiem,

Że rodzina nie zagľaŻa zdľowiu i 4ciu dziecka. Do pieczy zastępczej trafiają dzieci,

wobec których rodzice stosowali pľZemoc ťlzyczną, np. seksualną' W takich

wypadkach powrót dziecka do rodziców nie jest możliwy.

III W chwili obecnej w sytuacji zagroŻenia bezpieczenstwa dzieci i rodzin do zadan

asystenta rodziny naleĘ między innymi podejmowanie dziaŁań interwencyjnych

i zaradczych. Zmiana art. 15 ust. l polega na pľzyznaniu asystentowi ľodziny w tego

typu sytuacjach wyłącznie upľawnienia do podejmowania działan zaradczych.

Uznano, Że działania interwencyjne są sprzeczne z istotą ľoli asystenta rodziny, która

polega przede wszystkim na pomocy i wsparciu rodziny.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, w przypadku uzyskania pÍzez asystenta

rodziny informacji dotyczących zagroŻenia bezpieczeńsťwa i zdrowia członków

ľodziny, asystent ľodziny powinien mieć nadal możliwość niezwłocznego podjęcia

działan interwencyjnych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniuptzęmocy w rodzinie.

W zakľesie đziałań inteľwencyjnych mieści się równieŻ moŻliwość skierowania

do sądu wniosku o wgląd w sytuację ľodziny. PovłyŻszy obowiązek lvypływa

z art. 572 $ 1 i Ż k.p.c.,zgodnie z którym kaŻdy, komu Znane jest zdarzenie

uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim

sąd opiekuńczy. obowiązek ten ciąĘ przede wszystkim na uľzędach stanu cywilnego,

sądach, pľokuratoľach, notariuszach, komornikach, organach samorządu

i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych' opiekunach

społecmych oraz otganizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub

osobami psychicznie chorymi.

IV odnosząc się do zmian dot. placówek wsparcia dziennego (aľt. 18 i nast. ustawy)

naleĘ zwľócić uwagę' że ustawa nie definiuje pojęcia placówka wsparcia dziennego,

wskazując jedynie organ pľowadzący, formy placówek i ich zadania. W ocenie NIKs

powoduje to wwielu przypadkach trudności wokľeśleniu przez samorządy, CZY

5 Informacja NIK o wynikach kontroli, Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dlą dzieci,
KPS.410.007.00.2016
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funkcjonująca na ich terenie np. śr.vietlica czy ognisko (realizujące takie same foľmy

działania, co placówka wspaľcia dziennego) powinna zostać zaliczona do placiwek

wsparcia dziennego czy teŻnie.

NIK zwróciła ľównież uwagę. że obowiązujące przepisy nie pľecyzują wieku

dzieci i młodzieĘ uprawnionych do korzystania Z pomocy i wsparcia tego typu

placówek, wobec czego samorządy ľegulują tę kwestię we w'łasnym zakĺesie,

ograĺiczając naptrykład dostęp do takich placówek starszych dzięci.

Pľzepisy nie precyzuj ąrőwnieŻ wymagań doĘczących dokumentacji pľowadzonej

wplacówkach wsparcia dziennego.'Y,/ rwiązku zpowyŻsrymkaŻda z placówek we

własnym zakľesie opracowuje rozvviązania doýczące np. sposobu dokumentowania

ocen okľesowych' czy prowadzenia dokumęntacji pracy z wychowankiem i jego

rodziną. Zdaniem NIK pomocne byłoby określenie podstawowej dokumentacji, jaką

powinny prowadzić placówki funkcjonujące w poszczególnych formach oraz

sposobów dokonywania oceny sytuacji wychowanków.

Zgodnie z art.23 ust. I ustawy placówka wsparcia dziennego ma obowiązek

współpracy z ľodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi

i podmiotami leczniczymi. W ocenie NIK, w celu objęcia dzieci i ich ľodzin

kompleksowym wsparciem i osiągnięcia jak najlepszych efektów, konieczne jest

wprowadzenie w ustawie o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej

obowiązku współpracy i wymiany informacji pomiędzy placówkami wsparcia

dziennego a ośrodkami pomocy społecznej. Współpraca z ośrodkami pomocy

społecznej pozwala bowiem na bieŻący przepĘw infoľmacji o pojawiających się

problemach w ľodzinach podopiecznych, na odpowiednie zaľeagowanie na zaistniałe

trudne sytuacje, konsultowanie i kompleksowe rorwiązywanie problemów ľodziny,

jak równieŻ na dobőr właściwych działaŕl mających na celu ich zaŻegnanie lub

zminimalizowanie.

Przepisy ustawy nie przewidują obowiązku monitorowania losów wychowanków

placówek. Zđaniem NIK, z uwagi na to, Że do placówek wsparcia dziennego trafiĄą

najczęściej dzięci w trudnej sytuacji ľodzinnej, monitorowanie takie jest potrzebne.

Ponadto koniecznie jest doprecyzowanie wymagań dotyczących kwalifikacji i/lub

doświadczenia osoby prowadzącej terapię. Zgodnie Z wymogami ustawy (art. 2ó ust. l
pkt 4), osobą prowadzącą terapię z dziećmi w placówce może być osoba' która

udokumentuje przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy
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V

z dzieckiem i rodziną' W tym zakĺesie ustawodawca nie dopľecyzor.vał wymogów

stawianych terapeutom, co w praktyce powoduje. Że zajęcia terapeutyczne lub

socjoteľapeuĘczne pľowadzą osoby posiadające rőżne r,lykształcenie i przygotowanie

zawodowe.

W ocenie NIK, w kaŻdej świetlicy, ognisku' czy klubie, w pfzypadku liczby

chętnych przevĺyŻszającej liczbę miejsc, powinna być pľowadzona lista rezerwowa

osób staľających się o zapisanie do placówki, w celu dotaľcia do nich w chwili

zwolnienia się miejsca, atakŻe ok'eślenia zapotrzebowania na taką formę pomocy

dzieciom i ich ľodzinom. W sytuacji bľaku takich danych, ĺvładze lokalne nie mają

rozeznania odnośnie potrzeb wsparcia rođzin poprzez objęcie dziecka opieką

i wychowaniem w placówce wspaľcia dziennego, a do świetlic mogą nie zostać

przyjęte dzieci potrzebuj ące pomocy.

Uporządkowania wymaga ľównież system sprawozdawczości doĘczącď1

placówek wsparcia dziennego. Wskazane jest ujednolicenie sposobu spľawozdawania

danych doÍyczących liczby placówek wsparcia dziennego, w zaleŻności od formy

oraz|iczby uczęszczających do nich dzieci.

PovłyŻsze problemy pozostają ciągle aktualne i nie znalaĄ romviązania

w proj ektowanej ustawie.

Wobec powyższego, Rzecznik Pľaw Dziecka proponuje, aby do katalogu

podmiotów wskazanych w aľt. l87 ust. 2a, dodać, placówki wspaľcia dziennego.

Stosownie do postanowień aľt. 30 ust. 1 projektu ustawy pełnienie funkcji ľodziny

wspieľającej moze być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które

nie byĘ skazane prawomocnym wyrokięm za umyślne pľzestępstwo i nie figurują

wbazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem

ograniczonym oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy

społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonej analiry sytuacji osobistej,

rodzinnej i majątkowej

PowyŻszy przepis nie wskazuje, jakie wymogi musi spełnić rodzina czy osoba

chcąca pełnić taką funkcję. Wpľowadza jedynie ogľaniczenie, że osoba taka nie może

być, skazana prawomocnym wyľokiem za przestępstwo umyślne oraz figurować

wbazie danych Rejestru Sprawców Pľzestępstw na Tle Seksualnym z dostępem

ograniczonym.
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W ocenie Rzecznika, zuwagi na znaczny zakĺes obowiązków i odpowiedzialność

ľodziny wspierającej, ustawa powinna okľeślać podstawowe kwalifikacje jakie

powinna posiadać rodzina r,vspierająca. Pľojekt ustawy przewiduje , Że wőjt właściwy

ze względtl na miejsce zamieszkania rodziny wspieľanej moŻe odmówić ustanowienia

rodziny wspierającej, a na pov'ryŻszą decyzję wójta przysługuje skaľga do sądu

administracyjnego. olaeślenie wymogów, jakie powinna spełniać rodzina wspierająca.

ułaťwi kontrolę wydanej pÍzezwójta decyzji.

Rzecznik Pľaw Dziecka pľoponuje do katalogu podmiotów wymienionych

w art. 187 ust. 2a dopisać rodziny wspieľające.

VI Rzecznik Praw Dziecka pozytywnie ocenia dodanie po art. 28a art. 28b

z zastrzeżeniem uściślenia przepisu w ust. 3 Indywidualne rozmowy z dzieckiem

pľZeprowadza się z udziąłem psychologa o wstawienie ,,niezależnego" psychologa.

PowyŻsze uzupełnienie pľzepisu wyeliminuje udział psychologa pľacującego

w kontľolowanej placówce.

VII Aľt. 35 ustawy normuje kwestię związane z umieszczanięm dzięcka w pieczy

zastępczej.

Rzecznik Pľaw Dziecka wielokĺotnie w swoich wystąpieniach6 nlvracał uwagę na

potrzebę ustalenia osób odpowiedzialnych i uprawnionych do dowiezienia dziecka do

konkĺetnej instytucji pieczy zastępczej, jak i kwestii finansowania tej czynności,

a ponadto poruszył problem braku przepisów regulujących proceduľę oraz

kompetencje pracowników służb sądowych, wspierania rodziny, pomocy społecznej

i Policji przy czynÍ|ościach odbioru dzieci z rodziny biologicznej w sytuacji zlecenia

kuratoľowi sądowemu przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

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

budzący wątpliwości interpretacyjnych regulować sposób postępowania kuratora oÍaz

irľrych służb uczestniczących w odbiorze dziecka, zasady postępowania w sytuacji,

kiedy wymagana jest pomoc Policji, służb medycznych, pracowników socjalnych czy

6 Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z |2 lutego 20l0 roku (znak: zsR/50ol3l20lO/Aw); wystąpienie
Rzecznika Pľaw Dziecka z29 września2014 ľoku (znak: ZSR/500/l l/20l4lMS); wystąpienie Rzecznika Praw
Dziecka z 24 lipca 20 I 7 roku (25R.422.6.20 I 7. M K)
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VIII.

IX.

psychologów oÍaz okľeślać sposób pľzygotowania dziecka i jego rodziców/opiekunów

do czynności przymusowego odebrania.

Bľakuje rozwiązan, które w sposób ptecyzyjny okľeślaĘby kompetencje osób

uczestniczących w procedurze odebrania dziecka (kuratoľa' osoby upľawnionej albo

osoby lub przedstawiciela instytucji ptzez niego upoważnionej, funkcjonariusza

Policji, pľacownika organu pomocy społecznej lub innej powołanej do tego instytucji)

oraz zasady ich współpľacy.

Wykonywanie orzeczęń o odebľaniu osoby wymaga szczegőlnej ostľożności,

ponieważ istnieje ryzyko lvyrządzenia dziecku kľzywdy emocjonalnej fizycznej lub

moralnej. Zgodnie z art' 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oľgany właďry

publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Dlatego tez proceduľa

odebľania ďziecka powinna jasno okľeślać kompetencje, zadania i tryb postępowania

poszczegőlnych słuzb oraz zasady ich współpracy.

W art. 47 ust. 7 ustawy wykreślono wraz ,,z Llrzędu'' wskazujący na charakter

postępowania prowadzonego przez sąd w przedmiocie wydania zaľządzen wobec

dziecka - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - eliminując w ten sposób

istniejącą w treści przepisu sprzeczność, doýczącą podstawy wszczęcia postępowania

cywilnego. Po zmianach, z przepisu będzie wraźnie wynikać, Że sąd w omawianym

pľzypadku działa na wniosek. Podobna zmiana została wprowadzona w aľt. l00

ustawy doty czący m placówki op iekuńczo-wychowawczej'

ZalwaĘć naleĄ, Że zgodnie z art. 570 k.p.c. sąd opiekuŕrczy moŻe wszcząć,

postępowanię z urzędu, chyba Że z przepisu szczególnego wynika konieczność

złoŻenia wniosku. Wiedzę o potrzebie wszczęcia postępowania sąd moŻe czerpać ze

wszystkich źrődeł, w tym z zawiadomień, o których mowa w art. 572 k.p.c.

Wprowadzona zmiana spowoduje, że staľosta - jako wnioskodawca _ będzie

uczestnikiem postępowania sądowego.

Projekt ustawy wprowadza zasadę, Że w przypadku skierowania przez powiat dziecka

do placówki opiekuńczo-wychowawczej, powiat sam pokrywa koszĘ umieszczenia

dziecka w pieczy zastępczej. Gmina nie współfinansuje jego pobytu w placówce.

Gmina współfinansuje natomiast koszty pobytu dziecka w rođzinnej pieczy zastępczej

(1 rok _ 30% ), przy czym procent ten zwiększa się wraz z długością przebywania
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dziecka w pieczy zastępczej (2 rok _ 40yo,3 ľok i następne - 50%). Jężeli dziecko

powróci do rodziców biologicznych przed upływem ľoku od umieszczenia

go w pieczy zastępczej, powiat zwraca okľeśloną część śľodkőw przekazanych pÍZez

gminę fiednorazowo 20%o wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka

do dnia jego powľotu do rodziny). Natomiast, w sytuacji' gdy dziecko nie wróci

do ľodziców biologicznych po upĘwie roku gmina zobowiązana będzie

do współÍinansowania kosztów ponoszonych przez powiat w wysokości jak w drugim

ľoku, czyli 40%o, a dodatkowo - jednorazowo - wpłaci na rzęcz powiatu kwotę

stanowiącą l0% kwoty wydatków poniesionych na dziecko w roku popľzednim.

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 rodzinie na etapie pojawiających się w niej

problemów, ale także w momencie, gdy umieszczenie dziecka w pieczy staje się

koniecznością. Zapľoponowane rorwiązanie nagradza gminę zwľotem części

poniesionych kosztów za osiągnięte efekty pracy z rodziną, z drugiej zaś stľony,

nakłada na gminę .,karę''. w sytuacji' gdy takich efektów w okľesie ľoku od

umieszczenia dziecka nie będzie.

Rzecznik Praw Dziecka ma wątpliwości, czy powyższe zmiany przyczynią się

do lepszego jakościowo wsparcia ľodzin. Piecza zastępcza winna mieć charakter

tymczasowy, z dąŻeniem do możliwie jak najszybszego powľotu dziecka do rodziny

biologicznej , a jeżelijest to niemożliwe, dąŻenie do adopcji dziecka (w szczegőlności

dziecka ponizej 10. ľoku Ęcia). ograniczenie liczby dzięci umieszczanych w pieczy

zastępczď1powinno być efektem podjętych działannarzecz reintegracji ľodziny, a nie

celem samym w sobie. Jedynie dobro dziecka powinno rczstrzygać, czy moŻliwy jest

jego powľót do domu. Ponadto w ocenie Rzecznika rvw. przepis tľaktuje dziecko

instľumentalnie.

ZauwaĘć naleĘ, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić

jedynie wówczas' gdy upľzednio stosowane inne śľodki przewidziaĺe w aľt. 109 k.ľ.o.

oľaz formy pomocy ľodzinom, o których mowa w ustawie o wspieľaniu ľodziny

i systemie pieczy zastępczej. nie doprowadziŁy do usunięcia stanu zagroŻenia dobľa

dziecka, chyba Że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczĄ
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wynika zpowaŻnego zagtoŻenia dobra dziecka,w szczegőIności zagroŻenia jego Ącia
i zdrowia.

Z przepisőw ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika

zobowiązanie wszystkich uczestników systemu pieczy zastępczej do podejmowania

wszelkich mozlir,vych działan na rzecz szybkiego powľotu dziecka do rodziny

naturalnej. IeŻeli prowadzona pľaca z rodziną nie daje dziecku szansy na powrót

do domu, naleĄ dać dziecku SZanSę na adopcję.

X. W ocenie Rzęcznika Praw Dziecka nie jest zasadna zmiana przepisu w aľt. 78' w myśl

któľego koordynatoľem ľodzinnej pieczy zastępczej może zostać osoba posiadająca

wykształcenie wŻsze' bez odpowiednich kwalifikacji. PowyŻszy przepis nie w pełni

jest spójny z przepisem art. 76 ust. 4 pkt 14 a) o bľzmieniu: zapewnianie

kooľdynatorom ľodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich

kwalifikacji. Ponadto brak odpowiednich kwaliťrkacji nie gwaľantuje właściwej

realizacji okľeślonych w ustawie zadan.

XI Wprowadzenie w art. 98 ust. 1 pkt l c, rozszerzď1ącego katalog osób pracujących

z dzjećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej o osoby, które mają wykształcenie

wŻsze na dowoĺnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniajqce

do wykoryłuąnia zawodu nauczyciela, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka nie jest

zasadne. NaleĄ wskazać, na odmienny charakter pľacy nauczyciela i wychowawcy

w placówce opiekuńczo-wychowawczej, sprawującego opiekę nađ dzieć,mi po

ttaumatycznych pĺzeĘciach, którym placówka ma zastąpić dom rodzinny, w tym

zapevłnić poczucie bezpieczenstwa. Właściwa realizacja wskazanych zadan wymaga

odpowiednich kwalifikacj i.

XII. Zdaniem Rzecznika rozszęÍZenia wymaga nt.122a ustawy, w sposób analogiczny do

przepisu w art. 38b ust. 8a, tj. Wojewoda w nłiqzku Z przepľowadzanym

postępowaniem kontrolnym, doýczqcym spraw nłiqzanych z opieką nad dziećmi,

przeprowadza indywidualne rozmowy z dziećmi umieszczonymi w pieczy zasĺępczej,

w Ęm zasięga opinii dzieci v) zalcresie, w jakim prowadzona jest konĺrola,

z tlv,zględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych orąz stopnia dojrzałości

poznawczej. Przepis art. 28b stosuje się odpowiednio.
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XIII. Projekt ustawy wpľowadza pľzepis _ art. l54 ust. Ia - nadający ministrowi

właściwemu do spraw rodziny kompetencje do prowadzenia pľocedur związanych

z kwalifikacją dziecka do przysposobienia międzynaľodowego. Aktualnie jest to

zadanie ośrodka adopcyjnego pľowadzącego centralny bank danych, który, dokonując

kwaliÍikacji dziecka do przysposobienia międzynaľodowego, moŻe zasięgać, opinii

ministľa właściwego do spraw ľodziny. Jak wynika zuzasadnienia do projektu ustawy,

pľzedmiotowa zmiana wynika z podjętej przez Rząd RP w 2017 ľoku decyzji

o ograniczeniu adopcji z przemieszczeniem poza granice kľaju i ma na celu

zwiększenie wpływu ministra właściwego do spľaw rodziny na to, które dzieci

uryskď1ą kwalifikację do pľzysposobienia międzynarodowego, a tym samym będą

mogły zostać, przysposobione przez osoby mające miejsce zwykłego pobytu poza

gľanicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, w ustawie powinien znaleźć, się pľzepis

nakłađający na ministľa właściwego do spraw ľodziny obowiązek sporządzenia

uzasadnienia decyzji' Rzecznik zaznacza, Że kaŻda decyzja odmawiająca przyznanie

dziecku kwaliÍikacji do pľzysposobienia międzynaľodowego powinna mieć

uzasadnienie. ZwaĘć, na|eĘ. Że na organach stosujących pľawo ciąży obowiązek

przejrzystości wydawanych decyzji. Celem uzasadnienia jest wyjaśnienie moýwów

rozstrzygnięcia.

Adopcja zagraniczna powinna być, przeprowadzana ze szczegőlną dbałością

o dobro dziecka. Jak wskazał Sąd Najwyżsry w postanowieniu z dnia 5 lipca 2006 r.,

IV CSK |27l\í,jakkolwiek w świetle art.ll4Ż $ 1 k.ľ.o. adopcja zagraniczna powinna

być traktowana jako ultima ratio, to jednak nadrzędny interes dziecka, jego dobro'

możliwość pełnego i harmonijnego ľozwoju może wymagać, w konkretnym wypadku,

odrzucęnia zasady pierwszeństwa adopcj i kľaj owej .

Wszczęcie postępowania adopcyjnego niekoniecznie gwarantuje pozytywny

wynik, jako Że ostatecma đecyzja zawsze naleĘ do sądu. Natomiast odmowa

kwalifikacji dziecka do przysposobienia międzynaľodowego powoduje, Że procedura

adopcyjna nie zostaje w ogóle wszczęta.

Powszechnie uznaje Się, Że pľzysposobienie jest najlepszym, zastępczym

śľodowiskiem rodzinnym dla dzięcka, które nie moŻe wychowywać się w swojej

naturalnej rodzinie. W przypadku niemożliwości wychowywania dziecka we własnej

rodzinie, na|eĘ dązyć do umieszczenia go w zastępcrym środowisku ľodzinnym
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w kľaju pochodzenia dziecka' W przypadku braku właścir,vej ľodziny w kľaju

pochodzenia, dziecko moŻe zostać pľzysposobione przez ľodzinę zamieszkuj ącą na

terenie innego państĺva' Niesteý w Polsce są dzieci' któľe nie mają szansy na adopcję

kľajową, na przykład ze względu na stan zdrowia lub wiek. Do adopcji zagranicznej

najczęściej trafiają dzieci obciążone problemami zdrowotnymi - chorobami seľca'

zabwzeniami neurologicznymi, zespołem FAS, pľoblemami związanymi

z opőżnieniami ľozwojowymi' zaburzęniami emocjonalnymi, obciążeniami

genetycmymi lub zaburzeniami zachowania. Zazwyczaj są to również dzieci

pochodzące ze środowisk dysfunkcyjnych, z rodzin, w których występowała choroba

psychiczna, niedoľozwój umysłowy i uzaleŻnienia. Kolejną grupę stanowią dzieci

starsze, powyŹej l0. ľoku Ęcia. odmowa przyznania takiemu dziecku prawa do

wychowania w rodzinie powinna być uzasadniona.

XIV. odnosząc się do pľopozyĄi zmian art. l72 ustavły, wskazać naleĘ, Że decyzja

o adopcji dziecka jest niezwykle ważnym zyciowym kĺokiem i nie można w Żadęn

sposób wywierać presji na kandydatach, aby zgłaszali się do ośrodka według z gőry

ustalonego i narzuconego przez instytucję harmonogramu. Nalezy uwzględnić

indywidualny charakter ,,dojrzewania do pľzysposobieniď' małżonków. Wymaga to

wielu rozmów w domowym zaciszu i stopniowego budowania właściwej motywacji,

jest to proces' którego nie powinno się przyspieszać.

Zagađnienia i tľeści realizowane wg programu szkolenia nie są prostym

katalogiem ľeguł adopcyjnych, ale wymagają głębokiej refleksji szkolących się osób,

ich osobistego zaangażowania i pracy własnej w domu między kolejnymi spotkaniami.

Propozycja zakonczeniaľea|izacji procedury adopcyjnej w ciągu trzech miesięcy

zdecydowanie nie pozwa|a na spełnienie tych przesłanek i pełne przygotowanie do,

j akŻe odpowiedzialnej, rol i rodzic a adopcyj ne go.

Rodzicielstwo adopcyjne jest bardzo poważnym wyzwaniem, bycie ľodzicem

dziecka porzuconego i dotkniętego wieloma traumaĘcznymi doświadczeniami

wymaga odpowiedzialnej decyzji dorosĘch, aby przysposobione dziecko nie było

rodzaj em rodzinne go eksperyme ntu, bądż ponownie zo stało poľZucone.

Systematycznie spada |iczba maĘch dzieci, których sytuacja prawna jest

uregulowana i pozwala na ich pľzysposobienie. Jednocześnie kandydaci

w zdecydowanej większości pľagną adoptować dzieci maksymalnie do 6' roku życia
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i nie mają otwaľtości na pľZysposobienie dzięcí starszych, czy dzieci z deficytami

ľozwojowymi i zdrowotnymi' To pľzekłada się na kilkuletni okľes oczekiwania

kandydatów na adopcję dziecka.

Doświadczenie ośľodków adopcyjnych wskazuje, Że najtľudniej szym czasem dla

kandydatów w całej pľocedurze adopcyjnej jest oczekiwanie na propozycję dziecka

juŻ po zakonczonym szkoleniu i uzyskaniu kwaliťrkacji na rodzinę adopcyjną. Tym

Samym z punktu widzenia samych kandydatów na rodzicőw adopcyjnych, ale ÍeŻ

zuwagi na małąliczbę dzieci zakwalifikowanych do adopcji w odniesieniu do liczby

oczekujących kandydatów, okľeślenie czasu odzgłoszenia się kandydatów do ośľodka

adopcyjnego do ukończenia przez nich szkolenia w okľesie 3 miesięcy nie wpĘnie na

zwiększenie liczby adopcji, a jedynie stworzy zagroŻenie niewłaściwego

przygotowania kandydatów do roli rodzica adopcyjnego. Pľoponowana regulacja nie

tylko jest niekorzystna dla kandydatów ale przeđe wszystkim dla dzieci' które

w prz1szłości mają trafić do tych ľodzin.

Rodzina adopcyjna ma być dla dziecka stĄm, a nie czasowym środowiskiem

ľodzinnym. Kandydaci muszą więc być nie tylko w pełni świadomi swojej roli

i trudności, ktőre z tego wynikają, a|e muszą mieć czas ĺa ptzepracowanie swoich

problemów emocjonalnych (m.in. wynikających z biologicznej bezdzietności), by móc

konstruktywnie wspierać dziecko w jego pľoblemach emocjonalnych.

Wprowadzenie przepisu art. |72 ust. 6 nie wpłynie zatem na skĺócenie okĺesu

oczekiwania kandydatów na przysposobienie dziecka, gdyŻ nie wynika on z czasu

trwania oceny wstępnej i szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych, |ecz

z bľaku dzieci zgłaszanych do adopcji'

Kierując się powyzszymi uwagami, Rzecznik Praw Dziecka postuluje

wykľeślenie z projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu ľodziny i systemie

pieczy zastępczej art. 172 ust. 6 jako niemającego uzasadnienia, ewentualnie

proponuje nadać następujące bľzemiennie:

,,Art. l72 ust.6. ośrodek Adopcyjny przeptowadza wstępną ocenę kandydata do

przysposobienia dziecka niezwłocznie po złoŻeniu przez kandydata dokumentów

wskazanych w art. 16l.2 oraz umoŻliwia mu udział w szkoleniu w terminie zgodnym

ze standaľdami pracy ośrodków adopcyjnych''.
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XV Nieuzasadniona wydaje się zmiana art. ll92 k.r.o. zmietzająca do wydłużenia do

l0 tygodni okľesu' w którym ľodzíce nie mogą vłyrazić zgody na przysposobienie

dziecka.

Przyjęte w tym pľzepisie obecne rozwíązanie koresponduje z wymaganiami

Euľopejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci7, w szczegőlności z art' 5 ust' 4,

zgodnie z którym nie moŹna uznać zgody matki na pľZysposobienie' jeŻeli została ona

wyraŻona przed upĘwem okľeślonego w ustawie okĺesu od urodzenia dziecka, nie

kĺótszego jednak niŻ sześć tygodni' albo jezeli ustawa takiego terminu nie przewiduje,

przed upĘwem czasLl, który zđaniem właścíwego organu jest niezbędny do

odzyskania ptzez kobietę stanu równowagi po urodzeniu dziecka.

ZwaĘć, naleĘ, że pľawo do wyľażenia zgody na adopcję jest osobistym pľawem

rodziców dziecka' niebędącym elemęntem ich władzy rodzicielskiej.8 Stanowi przď1avł

poszanowania autonomiczności podmiotów prawa ľodzinnego przy kształtowaniu

stosunków prawnych, które ich dotyczą'g

System pľawny stwarza warunki do podjęcia dojrzałych i przemyślanych decyzji

w sprawie przysposobienia. Słuzy temu między innymi: ustalenie teľminu, po upĘwie

którego rodzice dziecka mogą najwcześniej wrazić, zgodę na pľZysposobienie,

składanie oświadczeń przed' sądem opiekuńczym oraz szczegőlna ľegulacja odwołania

zgody.

Termin, w którym rodzice nie mogą wyrazić, zgođy 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 skuteczna i miała moc prawną, musi być, vłytaŻona pľzed sądem opiekuńczym.

Wstępne deklaracje i oświadczenia złoŻone w szpitalu nie mają mocy prawnej.

Art. 119l $ 1 k.r.o. przewiduje, Że zgoda rodziców na przysposobienie dzieckabez

wskazania osoby pľzysposabiającego (zgoda blankietowa) stanowi czynność

odwołalną. co następuj e przez złoŻenie przed sądem opiekuńczym oświadczenia, nie

pómiej niŻprzed wszczęciem Sprawy o przysposobienie.

Wyľażenie zgody na pľZysposobienie dziecka jest baľdzo trudną decyzją dla

ľodziców, podejmowaną w sposób świadomy i odpowiedzia|ny.

7 Europejska Konwencjao przysposobieniu dzieci, sporządzonaw Strasburgu dnia24 kwietnia 196'l r. (Dz. U
z 1999 r. Nr 99, poz. Il57)
8 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia l3 grudnia 1994 r.,Iil CZP 159/94
9 J. Panowicz-Lipska, Zgoda na przysposobienie, Ruch prcĺwniczy' ekonomiczny i socjologiczny, 1985 r., zesryt l
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NajwaŻniejsze z punktu widzenia dobra dzieckajest jak najszybsze ustalenie jego

sytuacji prawnej i skrócenie czasu ptzebywania poza rodziną. Wydłużenie do l0
tygodni okľesu, w którym rodzice nie mogą vĺyrazić, zgody na przysposobienie

dziecka, spowoduje przedłuŻenie czasu przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

co Z pewnością będzie miało negaýwny wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka.

Ptzy czym naleĘ również zwrőcić, uwagę, że w świetle statysĘk sądowych'

zmiany pľzepisu aľt. l l9l $ 1 k.ľ.o. Zapľoponowanego w projekcie nie wydają się być

konieczne. Z Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości publikowanego

przez Ministerstwo Spralviedliwości wynika' Źe w ostatnich latach Znacząco maleje

liczba przysposobień dzieci, na któľe ľodzice wcześniej vłytazili zgodęl0. W ľoku 20l7

przysposobienie, na które rodzice wcześniej wyrazili zgodę orzeczono wobec 253

dzieci, co stanowi 154 mniej pľzysposobienniz w ľoku 20Í6 (407) i prawie 2,5 rary

mniej takich przysposobienniz 20l5 ľoku (628).

Xu. Rzecznik Praw Dziecka pľoponuje uzupełnienie dotychczasowego przepisu 585 k.p.c.

o przepis dotyczący wskazania we wniosku do sądu ośrodka adopcyjnego

dokonującego dobru kandydatów na rodziców adopcyjnych do dziecka

i monitorującego kontakt rodzin z dzieckięm. Pozwoli to na wyeliminowanie coÍaz

częstszych praktyk poszukiwania dziecka przez kandydatów z pominięciem ośľodka

adopcyjnego. Pľowadzi to do sytuacji, Że w sprawie o przysposobienie jednego

dziecka wpĘwa do sądu kilka wniosków, co skutkuje wielomiesięcznym

postępowaniem sądo!\Ym, a małe dziecko pozostaje pÍzez wiele miesięcy w pieczy

zastępczď1.

Proponuj e się następuj ące bľzemiennie przepisu:

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

ośrodek adopcyjny, w którym objęľy był postępowaniem adopcyjnym, ośrodek, który

dokonał doboru pľzysposabiającego do wskazanego we wniosku dziecka, o którym

mowa w ustawie z dnia 9 czewvca 20II r. o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z 2017 Í. poz' 697, 1292 i 2Żl1) oraz wskazuje czy odbył kontakt

z dzieckiem w obecności pracownika ośrodka adopcyjnego.''

10 https://isws.ms.gov.pl/pl lbaza-staĘsĘczna/opracowania-wieloletnie/
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XVII

XVIII

Konieczne jest dopľecyzowanie przepisu art. 586 k.p.c. poptzez dodanie s 4

w brzmieniu:

,,Przed wydaniem orzeczenia Sąd opiekuńczy występuje o opinię do ośľodka

adopcyjnego, który dokonał kwalifikacji dziecka do przysposobienia, a w razie

potľzeby uzasadnionej dobľem dziecka moŻe takŻe zasięgnąć, opinii innej

specj alistycznej placówki.''

Powyższe dopľecyzowanie przepisu pozwoli na ujednolicenie praktyki

i wskazanie' iz opinię wydawać zawszę będzie ośrodek adopcyjny' który dokonał

kwalifikacji dziecka do przysposobienia i jednocześnie dokonał doboľu ľodziców

adopcyjnych dla dziecka. Ponadto proponowany pľzepis jest spójny z przepisem art.

585 $ 2k.p.c. oľaz proponowanym brzmieniem art. 585 $ 2l k.p.c.

Pľoponowana nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza zmiany w zakľesie prawa do

urlopu na warunkach urlopu macieľzyńskiego pľzysługującego ľodzicom adopcyjnym.

Aktualnie prawo to przysługuje ľodzicom adopcyjnym'ktőrry przysposabiają dziecko

w wieku do 7. roku Ęcia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję

oodľoczeniu obowiązku szkolnego' nie dłuzej niż do ukończenia przez nie 10. roku

Ęcia' Zmiana art. l83 k'p. polega na dodaniu pľzepisu mówiącego o tym, że

pracownik, który pÍZyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego

z wnioskiem o wszczęcie postępowania w spľawie przysposobienia dziecka ma pľawo

do urlopu na waľunkach uľlopu macierzyńskiego w wymiarze:

l) 10 tygodni - w przypadku dziecka w wieku powyżej 7. ľoku Ęcia,
a w pÍzypadku dziecka, wobec któľego podjęto decyzję o odľoczeniu obowiązku

szkolnego - w wieku powyżej 10. roku Ącia, nie dłuzej niz do ukończenia przez

dziecko 12. ľoku Ęcia.
2) 5 tygodni - w przypadku dziecka w wieku powyżej 12. ľoku Ęcia.
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka jedną z ptzycryn bľaku ľodzin, które

chciĄby stworzyć nolvy dom dla dzieci starszych, jest niedostateczna pomoc

państwa w zakľesie wsparcia rodziny adopcyjnej w pieľwszym okľesie adaptacji

dziecka w nowym śľodowisku ľodzinnym. Jednym z narzędzi pomocy powinno być

przyznanie ľodzicom adopcyjnym uprawnienia do urlopu na warunkach urlopu

macierzyńskiego -bez względu na wiek adoptowanego dziecka.
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Istotą uľlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest nie tylko sprawowanie

funkcji opiekuńczych w stosunku do dziecka, które takiej opieki ze względu na wiek

wymaga' ale takŻe budowanie więzi dzieckazrodzicami adopcyjnymi. To budowanie

więzi' zvvłaszcza w przypadku dzieci starszych, jest trudniejsze i wymaga więcej pracy

oÍaz zaangaŻowania ze strony ľodziców adopcyjnych niz w przypadku dzieci małych.

Podkľeślić naleĘ, Że najwaŻniejsze są potľzeby dziecka adoptowanego. Zaspokojenie

tych potrzeb wymaga od rodziców adopcyjnych znacznego zaangaŻowania z uwagi na

trudną przeszłość, i bolesne doświadczenia doznane przez dziecko. Pľzejmując opiekę

nad dzieckiem juŻ częściowo ukształtowanym. ľodzicom adopcyjnym naleĄ

zapewnić, czas na zidentyfikowanie potrzeb dziecka i wejście w nową rolę.

Prz1znď1ąc rodzicom adopcyjnym uľlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

umozliwimy im stałą opiekę, co pomoże dziecku w nawiązaniu prawidłowych ľelacji

w nowej ľodzinię, sprry j ać, b ę dzie el iminowaniu tľaumaty czny ch pľzeĘ ć,, nadrab ianiu

opiekuńczo-wyc howaw cry ch oraz emocj onalnych zaniedb an.

Podkľeślić na|eĘ. ze w innych kĺajach Europy rodzice adopcyjni korzystają na

równi zrodzicami biologicznymi z upľawnienia do urlopu na zasadach urlopu

macierzyńskiego' Wiek dziecka nie ma wpĘwu na uprawienie - świadczenie

przysługuje w stosunku do dziecka ponizej l8. roku Ęcia.
Z Ęch względów w pełni uzasadniona jest zmiana przepisu aľt. 183 Kodeksu

pracy i przyznanie upľawnienia do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

ľodzicom adopcyjnym, niezaleŻnie od wieku dziecka. Uczyni to zadość,

spľawiedliwości społecznej, będzie wyrównywać SZanSe dzieci starszych na

wychowanie w środowisku rodzinnym.

Powyższe Rzecznik Praw Dziecka postulował między innymi w wystąpieniu

z 70 maja 2017 rokull kieľowanym do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oľaz

wwystąpienil z 13 grudnia 2017 rokul2 kierowanym do Minister Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej.

Na przestľzeni ostatnich lat Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie zulracał uwagę -
zarowno w wystąpieniach generalnych, jak i w przedstawianych Sejmowi i Senatowi

Uwagach o stanie przestrzegania praw dziecka - na problem bľaku na|eŻytej

11 Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z I0 maja 20l7 roku (znak: ZSR.422.8.Ż017 .MK)
12 Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z l3 grudnia2017 roku (znak: ZsR.422.8.20l7.MK)

XIX.
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reprezentacji dziecka w Spľawach opiekuńczych, w tym w spľawach o pozbawienie

władzy rodzic ielskiej .

NaleĄ zauvłaĄć,, Że Sądy opiekuńcze ingerują w stosunki i relacje

wewnątrzľodzinne' Są to sprawy tľudne, gdyŻ zazwyczaj dochoďzi do nich w wyniku

głębokiego konfliktu pomiędzy ľodzicami' ktőry znajduje odzwierciedlenie w sytuacji

opiekuńczo-wychowawczej dziecka' Całe postępowanie opiekuńcze poświęcone jest

osobom' ktőre z ľacji między innymi wieku, nie są w stanie same bronić swych praw,

dlatego na|eĄ zapewnić im możliwie jak najbardziej profesjonalną repľezentację.

We wspólnym wystąpieniu Rzeczn1ka Praw Dziecka i Rzecznika Pľaw

obywatelskichz27 częrwca 2016 rokul3 zwľócono uwagę' Że pozycja pľawna dziecka

w postępowaniu cywilnym przedstawia się analogicznie do pozycji dziecka

w postępowaniu kaľnym, zatem ľównież w Spľawach cywilnych, w Ęm ľodzinnych

i opiekuńczych' zarówno procesowych, jak i nieprocesowych, Żadnę z rodzicőw nie

moŹe reprezentować dziecka, jeśli w sprawie, w któľej występują jako strony lub

uczestnicy postępowania rodzice i dzieci, może dojść do sprzeczności interesów

międry nimi. Wtedy nacze|ny interes dziecka wyklucza dopuszczalność

reprezentowania go przez któregokolwiek z rodziców. W każdej sprawie, w której

jako strony lub uczestnicy występują rodzice i dzieci, sąd ma obowiązek badać, czy

nie zachodzi hipotetyczna moŻliwość kolizji inteľesów między nimi. W razie takiej

moŻliwośc i Żadne z rodzicőw nie może repľezentow ać, dziecka przed sądem.

Co do zasady sąd rodzinny zurzędu dba o dobro dziecka. NaleĄ jednak zwrócić

uwagę' Że w postępowaniu przed sądem obowiązuje zasada ľeprezentacji inteľesów'

a takiej dziecko jest pozbawione. To właśnie repľezentacja procesowa interesów

wszystkich uczestników postępowania zapewnia bezstronne i obiektywne zbadanie

Sprawy przez sąd. Zatem sam nakaz dbania pÍzez sąd opiekunczy _ zurzędu - o dobro

dziecka nie może zastąpić potrzeby właściwej reprezentacji małoletniego.

Analiza Spľaw zgłaszanych Rzecznikowi Praw Dziecka uprawnia do stwieľdzenia,

Że bardzo często skonfliktowani rodzice (a tym baľdziej rodzicę niewydolni

wychowawczo) nie są w stanie wybrać najlepszy dla dziecka waľiant sprawowania

opieki. Nie potľafią takŻe oddzielić własnych potrzeb emocjonalnych od potrzeb

dziecka, a właśnie potrzeby dziecka w postępowaniu opiekuńczym muszą mieć

pľiorytet.

13 25R.422.23.20 I 6.MD; IV .7 021 172.20 I 6. BB
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od ponad l5 lat Polska jest stroną Europejskiej Konwencji o wykonywaniu pľaw

dzieci, która gwarantuje dzieciom Szereg pľaw procesowych w ľamach postępowań

w sprawach rodzinnych. Zgodnie z art. I ust. 2 Konwencji, jej celem jest promowanie

- dla dobra dzieci - ich praw, przyznanie dzieciom pľaw pľocesowych oraz ułatwienie

ich wykonywania poprzez zapewnienie, Że dzieci, osobiście a|bo za pośrednictwem

innych osób lub instytucji, będą infoľmowane i uprawnione do uczestniczenia

w doĘczących ich postępowaniaclr przed organem sądor,vym. W art. 4 i 9 Konwencja

przewiduje prawo dziecka do ustanowienia przez sąd specjalnego przedstawiciela,

ľepľezentującego jego interesy w sytuacji, gdy rodzice nie mogą reprezentować

dziecka ze względu na konflikt interesów porniędzy nimi a dzieckiem'

W ocenie Rzecznika, właściwą realizację uprawnień procesowych dziecka

stanowiłoby przyznanie mu statusu uczestnika postępowania w ľozumieniu aľt. 510

k.p..., gdyż jest to podstawowa foľma reprezentacji interesu prawnego. Nawet jeśli

ustawodawca nie przyznaje dziecku statusu uczestnika w rozumieniu art. 510 k.p.c.,

to zobowiązany jest zapewnić mu ochľonę pľawną Za pomocą innych instrumentów.

Kierując się powyzszym, Rzecznicy zwrÓcili się do Ministra Spľawiedliwości

z prośbą o roz:waŻenie wpľowadzenia w postępowaniach opiekuńczych' w których

rozstrzyga się o opiece rodzicielskiej i relacjach pomiędzy rodzicami a dzieć,mi,

insĘtucji kuratora, który repľezentowałby inteľes dziecka w postępowaniu sądowym.

Jednocześnie Rzecznicy podkľeślili, że aby kurator gwaľantował dziecku

pľofesjonalną ľepľęZentację naleĄ okľeślić waľunki, jakie musi spełnić taka osoba,

m.in. w zakľesie merytorycznych kompetencji, odpowiednich dla repľezentacji oraz

ochrony dobra i interesu małoletniego. Adwokaci i ľadcowie prawni niewątpliwie

posiadają najlepsze przygotowanie merytoryczne i warsztatowe do występowania

przed sądem.

Nadal pozostają aktualnę postulaty Rzecznika dotyczące:

1) Íozszerzenia katalogu Spraw' w których działa kurator kolizyjny na Spľawy

doĘczące pozbawienia' ograniczenia lub za'wieszenia władzy rodzicielskiej,

atakże sprawy doýczące kontaktów (przynajmniej do Spraw' w których zdaniem

sądu zaistniało realne zagroŻenie dobra dziecka przez działania, z:właszcza

procesowe, rodzica);

2) przyznania dzieciom praw pľocesowych;
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3) przyznania dzieciom pľawa do doľadawa pľawnego i do reprezentacji prawnej

w postępowaniach. w których istnieje lub moŻe zaistnieć konflikt między

interesem dziecka a inteľesem ľodziców lub innych zaangaŻowanych stron.

W tym wypadku nie chodzi o insĘtucję kuľatora, niejako .,obiektywizującego"

dobro dziecka, ale o poľadnictwo prawne i profesjonalną ľeprezentację

pľocesową'

Mając powyższe na względzie, działając na podstawĺe aľt. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 11

ustawy z dnia 6 sĘcznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz.922),

proszę o uwzględnienie w toku prac legislacyjnych zgloszonych przez Rzecznika Pľaw

Dziecka uwag i propozycji.

Jednoczęśnie na|eĘ wskazać,, Że Rzecznik z zadowoleniem pÍZyjął uwzględnienie części

uwag (zgłoszonych w wystąpieniu RPD, kieľowanym do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej z 9 |ipca 20l8 rokula), dotyczących między innymi: zagwarantowania dzieciom

przyjaznych warunków wysłuchania podczas przeprowadzania indywidualnych rozmów

z dziećmi: doprecyzowania przepisów przewidujących pomoc wychowankom opuszczającym

pieczę zastępczą w uzyskaniu warunków mieszkaniowych i zatrudnienia; doprecyzowania

terminu, po którym oľganizator pieczy zasÍępczej, w pľzypadku, gdy nie ustaĘ pÍzycryny

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczĄ, występuje do sądu z wnioskiem o wszczęcie

postępowania o uregulowanie sytuacji prawnej dziecka; pozostawienia w dotychczasowym

brzmieniu aľt. l09 $ Ż pkt 5 i art' l12lk.r.o. W ostatecznej weľsji projektu ustawy,

skierowanej pÍzez Radę Ministrów do Sejmu, w pełni uwzględniono również postulat

Rzecznika Pľaw Dziecka (zgłoszony w wystąpieniu do Ministra Rodziny' Pracy i Polityki

Społecznej z 13 sierpnia2018 
'.''), 

aby cudzoziemcom korzystającym ze zgođy na pobyt ze

względów humanitarnych (dzieciom i osobom sprar'vującym nad nimi pieczę) prryznać, dostęp

do wszystkich instrumentów pomocowych przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny

l systemte prcczy zastępcze1 q-

t4 2sPt.420.2.2018.MK
ts ZsM.422.2.2018.AC
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