
 

 

 ZEW.43.8.2015.JK 
 (w odp. należy podać nr sprawy) 

 

INFORMACJA RZECZNIKA PRAW DZIECKA  

Z BADANIA SYTUACJI  

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ORAZ PRAWNEJ 

DZIECI W WIEKU 0-6 LAT 

PRZEBYWAJĄCYCH W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

 

I. Podstawy prawne podjętych czynności. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.  

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) w terminie od 7 lipca  

do 3 września 2014 r., z upoważnienia Rzecznika Praw Dziecka, przeprowadzono badanie 

stanu przestrzegania praw dziecka w 32 losowo wybranych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych z terenu całej Polski, w których przebywają dzieci w wieku 0-6 lat (dalej 

jako: placówki). 

Osoby dokonujące badania legitymowały się pisemnym upoważnieniem  

do jego przeprowadzenia, wystawionym przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.  

Badania dokonano z uwzględnieniem treści przepisów: 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 j.t.), zw. dalej: ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej; 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.  

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720), zw. dalej: 

rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej; 

 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 788 j.t.), zw. dalej: Kodeks rodzinny i opiekuńczy; 

 Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.). 

 

Warszawa, 25 maja 2015 r. 
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II. Cel badania 

Celem badania była diagnoza sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz prawnej dzieci 

w wieku 0-6 lat przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w konsekwencji 

stwierdzenie, czy prawa dziecka tych małoletnich są przestrzegane. Wnioski  

z przeprowadzonego badania zostaną przedstawione właściwym organom, odpowiedzialnym 

za organizację pieczy zastępczej.  

 

III. Obszary objęte badaniem 

1. Dane liczbowe. 

2. Sytuacja prawna dzieci. 

3. Współpraca placówek z sądem opiekuńczym w celu uregulowania sytuacji prawnej 

wychowanków. 

4. Współpraca placówek z ośrodkami adopcyjnymi. 

5. Działania placówek na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymania przez 

nich kontaktów z rodzicami. 

6. Stan przestrzegania praw dziecka. 

 

IV. Zakres czynności objętych badaniem 

1. Rozmowy z pracownikami placówek. 

2. Ogląd budynków i pomieszczeń. 

3. Wykonanie fotokopii wybranej dokumentacji dotyczącej dzieci. 

 

V. Wykaz badanych placówek  

 

L.p. Nazwa i adres placówki 

Termin 

przeprowadzenia 

czynności  

1. 

Wielofunkcyjna  

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wiosna"  

Krzydlina Mała 70,  

56-100 w Wołów 

07-07-2014 

2. 

Dom Małych Dzieci  

ul. Piastowska 12,  

59-400 w Jawor 

08-07-2014 
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3. 

Dom Dziecka dla Małych Dzieci 

ul. Drużynowa 3/5,  

94-226 w Łódź 

08-07-2014 

4. 

Dom Dziecka dla Małych Dzieci 

ul. Drużynowa 3/5,  

94-226 w Łódź 

09-07-2014 

5. 

Dom Dziecka "Nadzieja"  

ul. Jana III Sobieskiego 80,  

58-500 w Jelenia Góra 

09-07-2014 

6. 

Dom Dziecka dla Małych Dzieci 

ul. Drużynowa 3/5,  

94-226 w Łódź 

10-07-2014 

7. 

Dom Małego Dziecka 

 ul. Asnyka 13,  

58-301 w Wałbrzych 

10-07-2014 

8. 

Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i 

Rodzinie 

Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 3  

ul. Szczecińska 11,  

41-200 w Sosnowiec 

11-07-2014 

9. 

Dom Dziecka  

ul. Powstańców Śląskich 44,  

44-200 w Rybnik 

11-07-2014 

10. 

Dom Dziecka  

ul. Wysoka 24/26,  

97-300 w Piotrków Trybunalski 

15-07-2014 

11. 

Dom Dziecka nr 16  

ul. Międzyparkowa 5,  

00-208 w Warszawa 

21-07-2014 

12. 

Dom Dziecka nr 15 im. Ks.G.P. Baudouina 

ul. Nowogrodzka 75,  

02-018 w Warszawa 

22-07-2014 

13. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  

im. dr Ireny Białówny  

ul. 11 listopada 6,  

15-320 w Białystok 

31-07-2014 

14. 

Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek 

Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej  

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna nr 1  

ul. Jagiellońska 25,  

w Gliwice 

05-08-2014,  

06-08-2014 
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15. 

Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek 

Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej  

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna nr 1  

ul. Jagiellońska 25,  

w Gliwice 

05-08-2014,  

06-08-2014 

16. 

Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek 

Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej  

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna nr 1  

ul. Jagiellońska 25,  

w Gliwice 

05-08-2014,  

06-08-2014 

17. 

"Dom pod Kasztanami"  

Dom Dziecka  

ul. Daszyńskiego 10,  

08-110 w Siedlce 

11-08-2014 

18. 

Dom Dziecka  

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi  

ul. Klasyków 52/54,  

03-163 w Warszawa 

12-08-2014,  

29-08-2014 

19. 

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny  

"Koło" Dom Dzieci  

ul. Dalibora 1,  

01-439 w Warszawa 

13-08-2014 

20. 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

"Dziecięcy Dom" Placówka nr 1  

ul. Parkowa 2/4, 

0-031 w Wrocław 

21-08-2014,  

22-08-2014 

21. 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

"Dziecięcy Dom" Placówka nr 1  

ul. Parkowa 2/4, 

0-031 w Wrocław 

21-08-2014,  

22-08-2014 

22. 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

"Dziecięcy Dom" Placówka nr 1  

ul. Parkowa 2/4, 

0-031 w Wrocław 

21-08-2014,  

22-08-2014 

23. 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

"Dziecięcy Dom" Placówka nr 1  

ul. Parkowa 2/4, 

0-031 w Wrocław 

21-08-2014,  

22-08-2014 

24. 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  

"Dziecięcy Dom" Placówka nr 1  

ul. Parkowa 2/4, 

0-031 w Wrocław 

21-08-2014,  

22-08-2014 

25. 

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego - 

Placówka Socjalizacyjna  

ul. Mikołaja z Ryńska 8,  

86-300 w Grudziądz 

25-08-2014 
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26. 

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego - 

Placówka Socjalizacyjna  

ul. Mikołaja z Ryńska 8,  

86-300 w Grudziądz 

25-08-2014 

27. 

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

ul. Traugutta 5,  

85-122 w Bydgoszcz 

26-08-2014 

28. 

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

ul. Traugutta 5,  

85-122 w Bydgoszcz 

26-08-2014 

29. 

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. 

Jana Brzechwy  

al. Pod Kopcem 10A,  

30-544 w Kraków-Podgórze 

26-08-2014 

30. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4  

ul. Donimirskiego 4,  

87-100 w Toruń 

27-08-2014 

31. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Maluch"  

ul. Sielska 3,  

87-800 w Włocławek 

28-08-2014 

32. 

Dom Małych Dzieci im. Edmunda Bojanowskiego  

przez zg. Ss. Służebniczek  

ul. św. Kazimierza 1,  

42-200 w Częstochowa 

03-09-2014 

 

VI. Charakterystyka obszarów objętych badaniem.  

1) Dane liczbowe  

 

Zbadano 32 placówki, w których przebywają dzieci w wieku 0-6 lat. Liczba miejsc  

w tych placówkach wynosi 952. Natomiast w ww. miejscach opieki przebywało 1073 dzieci, 

tj. ok. 12% więcej niż liczba miejsc. 

W placówkach przebywało 783 dzieci w wieku 0-6 lat (tj. urodzonych w latach 2008-

2014 r.). Wśród nich było 544 dzieci w wieku 0-3 lat (tj. ok. 69%) oraz 239 dzieci w wieku  

4-6 lat (tj. ok. 31%).  

97 dzieci w wieku 0-6 lat (tj. ok. 12%) posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. 

Dzieci w wieku 0-6 lat stanowiły ok. 73% wszystkich dzieci przebywających  

w badanych placówkach.  
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2) Sytuacja prawna dzieci 

 

Podczas badania ustalono, że 242 dzieci przebywających w badanych placówkach 

posiada uregulowaną sytuację prawną. 

Podczas badania stanu przestrzegania praw dziecka w placówkach zbierano również 

informację na temat liczby dzieci zgłoszonych do przysposobienia w latach 2012-2014.  

Z analizy danych wynika, że w tym okresie zgłoszono do przysposobienia 1139 dzieci.  

W latach 2012-2014 zostało przysposobionych 779 dzieci. 

 

3) Współpraca placówek z sądem opiekuńczym w celu uregulowania sytuacji 

prawnej wychowanków 

 

Podczas badania stanu przestrzegania praw dziecka przeprowadzono między innymi 

rozmowy z pracownikami placówek na temat ich współpracy z sądem opiekuńczym w celu 

uregulowania sytuacji prawnej wychowanków.  

W przypadku dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską, 

pracownicy placówek nawiązują kontakt z rodzicami biologicznymi i podejmują z nimi 

współpracę, w celu powrotu dziecka do domu rodzinnego (opis współpracy z rodziną 

biologiczną w kolejnym podrozdziale). Ponadto placówki kierują do sądów wnioski  

o pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców dzieci. 

W sytuacji pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, placówka kieruje do sądu 

wniosek o ustanowienie dla dziecka opiekuna prawnego. Najczęściej opiekunami prawnymi 

dzieci są pracownicy placówek. Kolejno, po uregulowaniu sytuacji prawnej dziecka jest ono 

zgłaszane do przysposobienia (opis współpracy z ośrodkami adopcyjnymi w kolejnym 

podrozdziale).  

W tym miejscu zaznaczyć należy, że pracownicy placówek zgłaszali osobom 

dokonującym badania uwagę na problem związany ze zbyt długim oczekiwaniem  

na wyznaczanie terminów rozpraw w sądach, a także na nieustanawianie opiekuna prawnego 

w terminie 7 dni, tj. zgodnie z art. 149 § 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

Oprócz wyżej wymienionych działań placówek, sporządzają one dla sądów opinie  

o sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci, ich kontaktach z rodziną biologiczną, rodziną 

zastępczą oraz adopcyjną. Ponadto placówki zapraszają sędziów rodzinnych zarówno  
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na spotkania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, jak i na wizytacje  

do placówek. 

 

4) Współpraca z ośrodkami adopcyjnymi 

 

Współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych z ośrodkami adopcyjnymi polega 

w szczególności na przekazywaniu do ośrodków adopcyjnych kart kwalifikacyjnych dzieci, 

które mają uregulowaną sytuację prawną. Przekazując karty kwalifikacyjne, placówki 

podejmują działania w zakresie łączenia rodzeństwa. Ponadto pracownicy placówek biorą 

udział w pracach komisji kwalifikacyjnej ośrodków adopcyjnych.  

W przypadku, kiedy pojawiają się kandydaci na rodziców adopcyjnych oraz wywiąże 

się pomiędzy nimi, a dzieckiem więź, placówka wnioskuje do sądu o zmianę miejsca pobytu 

dziecka na miejsce zamieszkania rodziców adopcyjnych. Wtedy też pracownicy placówek 

przeprowadzają wizyty w rodzinach preadopcyjnych. Z zebranych informacji wynika, że sądy 

niezasadnie określają zbyt długie okresy osobistej styczności przysposabiającego  

z przysposabianym, a także pojawiają się trudności w ustaleniu terminu na wyrażenie zgody 

przez rodzica na przysposobienie swego dziecka w przyszłości. 

W części placówek utworzono specjalne pokoje, w których przez okres kilku dni 

mogą przebywać i nocować rodziny adopcyjne z dziećmi. Jednocześnie rodzice adopcyjni 

mogą liczyć na wsparcie pracowników placówki.  

 

5) Działania placówek na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymania 

przez nich kontaktów z rodzicami 

 

Po umieszczeniu dziecka w placówce następuje rozpoznanie jego sytuacji rodzinnej 

oraz przyczyn umieszczenia w placówce. Podczas pierwszego spotkania z rodzicami, 

informuje się ich o godzinach odwiedzin dzieci. 

Placówki podpisują z rodzicami biologicznymi tzw. „kontrakty”, w których rodzice 

zobowiązują się między innymi do odwiedzin dziecka oraz poprawy swojej sytuacji życiowej 

i bytowej, a w przypadku rodziców z uzależnieniem – do leczenia. Specjaliści z placówek 

pracują z rodzicami w zakresie nauki prawidłowego zajmowania się dzieckiem i opieki nad 

nim. Rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologiczne pracowników placówek. Pracownicy 

pomagają również rodzicom w podjęciu terapii, sporządzaniu pism i wniosków, a także 
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mobilizują do podjęcia pracy zawodowej. Przed lub w trakcie urlopowania dziecka, 

pracownicy placówek przeprowadzają wizytacje w ich domu rodzinnym. Celem tych działań 

jest sprawdzenie warunków pobytu dzieci.  

Rodzice zapraszani są na uroczystości organizowane w placówce. W wyjątkowych 

sytuacjach udostępniany jest rodzicom pokój do spania.  

W sytuacji, w której rodzeństwo przebywa w różnych placówkach bądź różnych 

formach pieczy zastępczej – podejmowane są działania w celu utrzymania więzi pomiędzy 

dziećmi. 

W przypadku dzieci powracających do domów rodzinnych, rodzicom oferuje  

się pomoc specjalistów, z której mogą korzystać po opuszczeniu przez dziecko placówki,  

jak również wsparcie rzeczowe dla dziecka.  

Natomiast w sytuacji braku współpracy z rodzicami lub brak kontaktu, placówki 

sporządzają wniosek do sądu o pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej.  

 

6) Stan przestrzegania praw dziecka 

 

Po dokonaniu diagnozy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej i prawnej dzieci Rzecznik 

Praw Dziecka podjął 541 spraw dotyczących dzieci w wieku 0-6 lat oraz 52 sprawy dotyczące 

dzieci powyżej 6. roku życia. Podstawą do podjęcia ww. spraw była konieczność ustalenia 

przyczyn braku uregulowania sytuacji prawnej dzieci.  

Ponadto Rzecznik Praw Dziecka dostrzegł konieczność niezwłocznego uregulowania 

sytuacji dzieci, biorąc pod uwagę w szczególności ich wiek, i przystąpił do 25 postępowań 

toczących się przed sądami opiekuńczymi.  

Zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 231 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, w okresie 4 lat od wejścia w życie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. od 1 stycznia 2012 r.) mogą być 

umieszczane dzieci powyżej 7. roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej tego wieku jest 

możliwe, na podstawie art. 95 powyższej ustawy, w przypadku, gdy w danej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec dziecka oraz w innych 

wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka  

lub dotyczy to rodzeństwa. Podkreślić zatem należy, że zamysłem ustawodawcy było 

umieszczanie małych dzieci (tj. poniżej 7. roku życia) w rodzinnej pieczy zastępczej,  
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a jedynie w szczególnych przypadkach umieszczanie ich w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. Duża liczba dzieci w wieku 0-6 lat umieszczonych w placówkach może 

świadczyć o niewłaściwym realizowaniu przepisów ww. ustawy. 

 

VII. Wnioski: 

1) Informacje przekazane przez pracowników placówek wskazują na: 

a) zbyt długie oczekiwanie na wyznaczenie terminów rozpraw w sądach 

opiekuńczych; 

b) pojawiające się trudności w ustaleniu terminu w sądach opiekuńczych  

na wyrażenie zgody przez rodziców na przysposobienie dziecka w przyszłości; 

c) nieprzestrzeganie przez sądy opiekuńcze terminu określonego w art. 149 § 4 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

d) określanie przez sądy opiekuńcze zbyt długich okresów osobistej styczności 

przysposabiającego z przysposabianym, określonych w art. 1201 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego. 

 

2) Analiza indywidualnych spraw dotyczących dziecka podjętych przez Rzecznika Praw 

Dziecka po przeprowadzonym badaniu wskazuje na problem: 

 

a) przewlekłości postępowań sądowych rozpoznawczych, jak i wykonawczych 

mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej dzieci; 

b) niestosowanie przez sądy opiekuńcze przepisu art. 109 § 4 Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego w zakresie informowania właściwej jednostki organizacyjnej 

wspierania rodziny (tj. właściwego ośrodka pomocy społecznej) o wydanym 

postanowieniu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i określania 

terminów składania sprawozdań dotyczących sytuacji rodziny i udzielanej jej 

pomocy; 

c) niewłaściwej współpracy sądów opiekuńczych z jednostkami świadczącymi 

pomoc rodzinie i dziecku; 

d) braku reakcji sądów opiekuńczych na wnioski wynikające z okresowej oceny 

sytuacji dzieci; 

e) zbyt dużej liczby dzieci przebywających w placówkach w stosunku do miejsc  

w placówkach; 
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f) możliwości niewłaściwego realizowania przepisów ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej dotyczących umieszczania dzieci poniżej 7. roku 

życia w placówkach; 

g) małej liczby przysposobień dzieci z niepełnosprawnością. Konieczne jest 

wdrożenie programów zwiększających szansę tych dzieci na adopcję.  

 

Informacje o wynikach badania sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden 

przekazano Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, drugi – Ministrowi Sprawiedliwości,  

zaś trzeci egzemplarz pozostawiono w dokumentacji Rzecznika Praw Dziecka. 

 

 

Informację przygotowała: 

Joanna Kuźmińska  – referent prawny w Zespole ds. Edukacji i Wychowania w Biurze 

Rzecznika Praw Dziecka 

 


