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mając na względzie efektywność działań podjętych wobec sygnalizowanego moim

wystąpieniem generalnym z 20 maja 2013 roku problemu skreślania z list w placówkach

opiekuńczo - wychowawczych dzieci umieszczonych w Młodzieżowych Ośrodkach

Wychowawczych, zwracam się do Panów Ministrów z prośbą o podjęcie stosownych kroków

celem uświadomienia i wyjaśnienia odpowiednio Sądom Rodzinnym i władzom powiatów

potrzeby objęcia systemem pieczy zastępczej dzieci, które pozbawione są opieki

rodzicielskiej, a jednocześnie ze względu na swoje schorzenia przebywają pod opieką

zakładów opiekuńczo — leczniczych, zakładów opiekuńczo — pielęgnacyjnych dla dzieci

i zakładów rehabilitacji leczniczej.

Zadaniem ww. zakładów jest okresowe objęcie całodobową opieką pielęgnacyjną,

rehabilitacyjną oraz kontynuacja leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych, którzy

przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania. leczenia operacyjnego

lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji

w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność fizyczną,

brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej,

potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, powinni przebywać w zakładzie

opiekuńczym.



Szczegółowy tryb kierowania do zakładów opiekuńczo — leczniczych i zakładów

opiekuńczo — pielęgnacyjnych osób (w tym chorych dzieci) regulują przepisy rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku (Dz.U. 2012 poz. 731).

W praktyce do dziecięcych zakładów tego typu, najczęściej trafiają małoletni którzy

wymagają całodobowej specjalistycznej opieki medycznej, karmienia dojelitowego,

pielęgnacji codziennej z koniecznością stosowania pieluch jednorazowego użytku, stałej

rehabilitacji, wspomagania oddychania, oczyszczaiia dróg oddechowych oraz stałego

monitorowania ich procesów życiowych. Nierzadko mali podopieczni zakładów są to dzieci

porzucone tuż po urodzeniu lub małoletni pochodzący z rodzin niewydolnych wychowawczo,

często ze środowisk borykających się z uzależnieniami lub obciążonych chorobami

psychicznymi.

Ww. zakłady nie zostały jednak określone jako jedna z form pieczy zastępczej, które

wyraźnie sprecyzowała ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887). Tym niemiej finansowanie tzw. kosztów

hotelowych pobytu dzieci, które są pozbawione opieki rodzicielskiej a wymagają skorzystania

z usług zakładów zostało sprzężone z systemem pieczy zastępczej poprzez nowelizację

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135) oraz ww. ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „miesięcznq

opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, ajeżeli kształci

się dalej — do ukończenia 26. roku życia, przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń

całodobowych, ustała się w wysokości odpowiadającej 200% najniższej emerytury, z tym że

opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu na osobę

w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W przypadku dziecka

umieszczonego w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 200% najniższej emerytury „„ zaś art. 18

ust. 3 dodaje, że opłatę, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, w przypadku dziecka

umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej — ponosi starosta,

a w instytucjonalnej pieczy zastępczej — ponosi placówka opiekuńczo-wychowawcza,

regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna albo interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

Z zebranych przez Rzecznika informacji z 6 zakładów opiekuńczo — leczniczych

wynika, że mimo zmiany wskazanych przepisów, wiele dzieci, których rodzice są pozbawieni

władzy rodzicielskiej, przebywa w tego typu placówkach i brak jest orzeczenia sądowego



umieszczającego je w jednej z form pieczy zastępczej wskazanych w ustawie o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Mimo złożenia przez opiekunów prawnych dzieci

właściwie sformułowanego wniosku do sądu opiekuńczego zmierzającego do objęcia ich

systemem pieczy zastępczej, wobec małoletnich orzeczone zostaje wyłącznie umieszczenie

w Zakładzie Opiekuńczo — Leczniczym lub Zakładzie Opiekuńczo — Pielęgnacyjnym.

Uzasadniając tak zredagowane postanowienia sądy często wskazują, że ustanowienie opieki

prawnej jest wystarczającym zabezpieczeniem pieczy dziecka. Zdarza się jednak, że nawet

w przypadku wydania postanowienia zapewniającego pieczę zastępczą dziecku

przebywającemu w zakładzie opiekuńczo — leczniczym lub zakładzie opiekuńczo —

pielęgnacyj nym, nierzadko ze strony starostów czy organizatorów pieczy zastępczej napotyka

się na trudności w realizowaniu dyspozycji tych postanowień.

Należy wskazać, że konieczność formalnego umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej

ma na celu m. in. zapewnienie środków finansowych umożtiwiających objęcie właściwą

opieką dziecka przez ww. zakłady. Złagodzi to dotychczasowe dysproporcje w świadczeniach

przeznaczonych na pokrycie tzw. kosztów utrzymania między zdrowymi dziećmi

pozbawionymi opieki rodzicielskiej a tymi ciężko chorymi przebywającymi pod opieką

omawianych placówek. Dodatkowo należy pamiętać, że objęcie pieczą zastępczą dzieci

przebywających w ww. zakładach niesie również mile korzyści wynikające ze sposobu

organizacji systemu pieczy zastępczej. Pozwolą one na systemowe monitorowanie sytuacji

dzieci i zobligują do dostosowywania podejmowanych działań do ich potrzeb, np. poprzez

umożliwianie dziecku korzystania z „przepusteklurlopowania” u rodziny zastępczej, czy

przeniesienie do pieczy wraz z poprawą stanu zdrowia, wnioskowanie o zmianę typu

placówki np. na Dom Pomocy Społecznej, występowanie o alimenty, zgłaszanie dzieci

z uregulowaną sytuacją prawną do adopcji.

Mając na względzie treść art. 20 Konwencji o prawach dziecka, który podkreśla

konieczność zapewnienia specjalnej ochrony ze strony Państwa dzieciom pozbawionym

czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego, na mocy art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.), zwracam

się o podjęcie odpowiednich działań eliminujących podniesiony problem.
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Odpowiadąjąc na pismo z dnia 19 grudnia 2013 r.. znak: ZSR!500!17/2013/MS.

w sprawie objęcia systemem pieczy zastępczej dzieci, które są pozbawione opieki rodziców.

a jednocześnie ze względu na swoje schorzenia przebywają w zakładach opiekuńczo-

leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakladach rehabilitacji leczniczej,

uprzejmie informuję:

Obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej prowadzone są analizy dotyczące

problemu dzieci przebywąj ących w zakładach opiekuńczo-leczniczych. zakladach

pielęgnacyjno-opiekuńczych lub zakładach rehabilitacji leczniczej. pozbawionych opieki

rodziców biologicznych. Analizując koncepcję umieszczania tych dzieci w pieczy zastępczej.

z jednej strony uwzględnia się problem blokowania miejsc w rodzinach zastępczych,

rodzinnych domach dziecka oraz placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej. z drugiej zaś

— stworzenie możliwości urlopowania dzieci z wymienionych wyżej zakładów do osób bądź

placówek sprawujących pi cezę zastępczą.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie posada informacji o liczbie przypadków

niewykonania przez powiat postanowienia sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej dziecka,

które przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym



lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, a także nie dysponuje danymi o wszystkich powiatach

które nie wykonują obowiązku finansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy

zastępczej w wymienionych wyżej zakładach. Jednocześnie zapewniam, że każdorazowo,

w przypadku zgłoszenia do Ministerstwa takiej sytuacji, jest ona dogłębnie analizowana,

a właściwy starosta powiatu zostaje pouczony o spoczywąjących na nim obowiązkach.
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W nawiązaniu do pisma Pana Rzecznika z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

potrzeby objęcia systemem pieczy zastępczej dzieci, których rodziców pozbawiono

władzy rodzicielskiej i które ze względu na swoje schorzenia przebywają pod opieką

zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla dzieci

i zakładów rehabilitacji leczniczej, uprzejmie informuję, że co do zasady podzielam

wyrażony przez Pana pogląd.

W istocie zgodnie z art.109 kro, podstawową przesłanką do umieszczenia

małoletnich dzieci w pieczy zastępczej jest zagrożenie ich dobra. Wobec tego przede

wszystkim okoliczności faktyczne decydują o podjęciu w tym zakresie działań przez

sąd.

Przepis art. 112 kro nakłada natomiast na sąd obowiązek umieszczenia

dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli dziecko pozostaje poza rodziną i nie jest

przysposobione, bez względu na to czy podlega opiece prawnej czy nie.

Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach przewidzianych w tytule

II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego („Pokrewieństwo i powinowactwo”), gdy

zachodzi prawny po temu powód (art. 145 kro). Zatem przesłanką jej ustanowienia

jest z kolei zaistnienie określonego stanu prawnego, także wtedy, gdy równocześnie

nie występują okoliczności świadczące o zagrożeniu dobra dziecka (np. przejęcie
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i prawidłowe wykonywanie pieczy faktycznej nad dzieckiem przez jego krewnych

w sytuacji śmierci rodziców).

Instytucja opieki prawnej jest odmienna od instytucji umieszczeniem dziecka

w pieczy zastępczej, nawet jeśli obowiązki i uprawnienia opiekuna prawnego

pokrywają się w znacznej mierze z zakresem zadań należącym do pieczy zastępczej.

Należy zatem uznać, że w świetle powołanych przepisów nie jest uprawnione

utożsamianie obu tych instytucji I traktowanie opieki prawnej jako alternatywy dla

pieczy zastępczej.

Zatem umieszczenie małoletniego dziecka w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym, zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym dla dzieci i zakładzie rehabilitacji

leczniczej nie jest jednoznaczne z umieszczeniem w pieczy zastępczej. Nie daje też

podstaw do wydania postanowienia o odmowie umieszczenia dziecka w pieczy

zastępczej, jeśli spełnione są przesłanki z art.1124 kro. Podobnie, w sytuacji dziecka

już umieszczonego w jednej z w/w placówek leczniczych - sam fakt pobytu w niej

dziecka nie jest wystarczającą przesłanką do zmiany postanowienia w przedmiocie

umieszczenia w pieczy zastępczej w sposób skutkujący „zwolnieniem” dziecka z tej

pieczy.

Nie bez znaczenia pozostaje też odmienna (zazwyczaj lepsza) sytuacja

socjalna dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej od sytuacji dziecka

podlegającego tylko opiece prawnej i konieczność zapewnienie środków

finansowych, umożliwiających objęcie właściwą opieką dziecka przez placówki

lecznicze.

Mając powyższe na uwadze, do wszystkich prezesów sądów okręgowych

zostało przesłane pismo, w którym Ministerstwo Sprawiedliwości sygnalizuje

podniesiony przez Pana problem oraz w trybie art. 37f I ustawy Prawo o ustroju

sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 427- jednolity tekst), zwraca się

z prośbą o zbadanie jego skali i podjęcie stosownych działań, a także przypomnienie

sędziom rodzinnym, że zgodnie z art.1 I2 kro dziecko umieszcza się w pieczy

zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny

albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.

Jednocześnie, zwrócono się o nadesłanie w terminie do dnia 15.03.2014 r. do

Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o podjętych czynnościach nadzorczych oraz

działaniach w celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.
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Wobec powyższego uprzejmie informuję, że o wynikach przeprowadzonej

analizy zostanie Pan niezwłocznie powiadomiony.

Ponadto Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Ministerstwa Sprawiedliwości w piśmie z dnia 3 lipca 2013 r. (sygn. DSO-070-49/13),

skierowanym do prezesów sądów apelacyjnych zasygnalizował potrzebę zwrócenia

szczególnej uwagi w trakcie zaplanowanych czynności nadzorczych na kwestie

związane z ustanowieniem instytucjonalnej pieczy zastępczej w aspekcie formy jej

sprawowania. .-)
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W ślad za pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 03.02.2014 r.

w sprawie potrzeby objęcia systemem pieczy zastępczej dzieci, których rodziców

pozbawiono władzy rodzicielskiej i które ze względu na swoje schorzenia przebywają

pod opieką zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów opiekuńczo-pielęgnacyjnych

dla dzieci i zakładów rehabilitacji leczniczej, uprzejmie przedstawiam analizę

informacji nadesłanych przez wszystkich prezesów sądów okręgowych

w przedmiotowym zakresie:

1. w wyniku czynności nadzorczych podjętych przez prezesów sądów okręgowych

ustalono, że w skali całego kraju wystąpiło 80 przypadków (na obszarze działalności

18 sądów okręgowych), w których małoletnie dzieci umieszczone w zakładach

opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych dla dzieci

i zakładach rehabilitacji leczniczej oraz domach pomocy społecznej, dla których

ustanowiono opiekuna prawnego, nie były jednocześnie umieszczone w pieczy

zastępczej. Przy tym należy wskazać, że na obszarze działalności 27 sądów

okręgowych nie odnotowano żadnych spraw tego rodzaju,

2. we wszystkich sprawach, w których ujawniono .iieprawidłowości prezesi sądów

okręgowych w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością

sądów powszechnych zlecili sędziom podjęcie czynności zmierzających do ich

wyeliminowania,



3. o treści pisma Pana Rzecznika z dnia 19.12.2013 r. oraz pisma Ministerstwa

Sprawiedliwości z dnia 03.02.2014 r. prezesi sądów okręgowych poinformowali

sędziów wizytatorów do spraw rodzinnych, przewodniczących wydziałów rodzinnych

oraz sędziów rodzinnych. Przedstawiony przez Pana Rzecznika problem stał się

również przedmiotem lustracji problemowych w wydziałach rodzinnych oraz narad

i szkoleń sędziów rodzinnych, w szczególności w celu usunięcia stwierdzonych

uchybień oraz wyeliminowania możliwości ich powstania w przyszłości,

4. należy dodać, że prezesi sądów okręgowych wskazali na poważny problem

dotyczący wykonywania orzeczeń o umieszczeniu w pieczy zastępczej,

spowodowany niewystarczającą ilością miejsc w rodzinach zastępczych

i specjalistycznych placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Braki te prowadzą

do stanu, w którym orzeczenie o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie jest

zrealizowane przez długi czas, na co sędzia rodzinny nie ma żadnego wpływu.

Wobec powyższego należy uznać, że podjęte przez prezesów sądów

okręgowych działania pozwalają na wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie dziękuję za zwrócenie uwagi na ten ważki problem i wyrażam

przekonanie, że wspólnie podjęte przez Pana Rzecznika i Departament Wykonania

Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości działania przyniosły zamierzony

i oczekiwany rezultat, czyli zapewnienie jeszcze lepszej realizacji obowiązujących

przepisów i ochrony praw małoletn ich.
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