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zyyTacam się o Pana w związku z sygnalizowanymi wątpliwościami środowisk

wykonujących orzeczenia w zakresie umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej. Osią

zgłaszanych problemów są w głównej mierze rozbieżności w interpretacji przepisów

dotyczących osób odpowiedzialnych i uprawnionych do dowiezienia dziecka do konkretnej

instytucji pieczy zastępczej, jak i kwestii finansowania tej czyimości. Przy czym dyskusja w

tym przedmiocie toczy się przede wszystkim w zakresie wykonywania orzeczeń sądu

o umieszczeniu w pieczy zastępcze) - zarówno tych kończących sprawę opiekuńczą, jak

i wydanych na podstawie przepisów o postępowaniu zabezpiecząjącym.

Problematyka związana z procedurą odbioru dziecka podlegającego władzy

rodzicielskiej lub pozostającego pod opieką uregulowana została w Kodeksie postępowania

cywilnego (art. 598” i nast.). Ponieważ niektóre z tych przepisów stosuje się odpowiednio do

sytuacji odbioru celem umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej pojawiają się przy ich

wykonywaniu wątpliwości interpretacyjne, które nie występują na gruncie procedury

odebrania dziecka do uprawnionego rodzica. Wspomniane problemy wiążą również z tym, że

wyżej wymieniona regulacja poprzestaje na określeniu procedur zawiązanych jedynie

z czyn1ością odebrania dziecka, a już nie ze sprecyzowaniem sposobu postępowania

w zakresie dowiezenia dziecka do wskazanej przez sąd form)” pieczy zastępczej.

Wobec powyższego. Rzecznikowi zgłoszone zostały następujące wątpliwości

- kto, w świetle przepisów o systemie pieczy zastępczej, jest osobą odpowiedzialną za

organizację (w tym finansowanie) odbioru i dowiezienia dziecka do odpowiedniej formy

pieczy zastępczej:
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- czy ww. osoba jest osobą uprawnioną do obecności przy dokonywanym przez

kuratora odebraniu dziecka, mając na względzie. że wnioskuje ona o zlecenie przez sąd

kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania dziecka (art. 59g6 k.p.c.) i jest obecna przy

czynności odebrania (art. 598v k.p.c.);

- czy ww. osoba uprawniona jest również odpowiedzialna za dowiezienie dziecka do

instytucji pieczy zastępczej i czy jednocześnie jest zobowiązana do towarzyszenia dziecku

w drodze do miejsca docelowego;

- czy osoba uprawniona może żądać pomocy Policji (analogicznie do uprawnień

kuratora w świetle art. 598”° k.p.c.) poprzez dowiezienie dziecka do odpowiedniej placówki
lub do rodziny zastępczej. w szczególności w sytuacji. gdy istnieje zagrożenie, że dziecko

może być agresywne dla siebie i otoczenia.

Oczywistym jest. że dla dziecka odbiór ze środowiska biologicznego jest momentem

krytycznym, naraża je na ogromny stres związany z utratą stalego kontaktu z rodzicami

i niepokój co do jego dalszych losów. Tym samym czynności powinny przebiegać w sposób

możliwie najmniej obciążający emocjonalnie. a dziecko winno być przekazane osobie
nieprzypadkowej, przygotowanej do wsparcia i potrafiącej zapewnić mu poczucie

bezpieczeństwa. Dlatego też kluczowe jest precyzyjne określenie osoby uprawnionej do
obecności przy czynności odebrania oraz towarzyszącej dziecku w drodze do nowego
miejsca.

Dodatkowo wskazuję, że w mojej ocenie bez wątpienia osoba taka powinna
legitymować się wysokimi kwalifikacjami w zakresie możliwości udzielenia wsparcia
i pomocy dziecku. Nadmieniam. że sygnalizowano wątpliwości, czy osobą towarzyszącą

dziecku w tych chwilach powinien być rodzie zastępczy lub wychowawca z placówki
opiekuńczo-wychowawczej. W uzasadnieniu podnoszono, że udział ww. osób może
negatywnie wpłynąć na relacje z rodziną biologiczną i utrudnić pracę w kierunku powrotu do
domu rodzinnego.

W świetle zgłaszanych powyższej niejasności. wskazuję, że istnienie jasnych
wytycznych uczyni te czynności transparentnyrni. pozwoli na precyzyjne określenie
podmiotów odpowiadających za dany etap oraz ułatwi właściwy przebieg tych czynności.
Wprawdzie kwestie finansowe z punktu widzenia zakresu działań Rzecznika są okolicznością
drugorzędną. niemniej jednak oczywistym jest, że wyjaśnienie nasuwających się wątpliwości
przełoży się na zagwarantowanie odpowiedniego zabezpieczenia sytuacji dzieci
umieszczanych w pieczy zastępczej.



Dodatkowo należy zasygnalizować przedstawiony Rzecznikowi problem w zakresie
sytuacji, kiedy w orzeczeniu sądowym nie ma określonego terminu, w jakim zobowiązany
powinien odprowadzić dziecko do wybranej formy pieczy zastępczej. Wskazywano. że
praktyką w takich przypadkach jest zobowiązywanie przez starostę (po wydaniu skierowania)
rodzica lub dotychczasowego opiekuna do dowiezienia dziecka do określonego miejsca.

Na mocy art. lOa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka
(Dz. U. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra o dokonanie analizy
przepisów o odebraniu osoby podlegąjącej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
pod kątem ich kompletności i ewentualnie podjęcie działań zmierzających do ich
uzupełnienia. Niezależnie od powyższego proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych
przez mnie problemów i wydanie wytycznych dla instytucji odpowiedzialnych za
wykonywanie postanowień o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, które uwzględnią
potrzeby małoletnich i dążyć będą do zapewnienia im odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa.
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