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Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 września 2014 r., znak: ZSRISOO/l 1/2014/MS,

w sprawie wątpliwości środowisk wykonujących orzeczenia w zakresie umieszczenia

małoletnich w pieczy zastępczej, uprzejmie informuję:

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

(Dz. U. z 2013 r.. poz. 135, z późn. zm.) nie reguluje procedury związanej z wykonywaniem

postanowień o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, w tym również sposobu

postępowania w zakresie jego dowiezienia do wskazanej przez sąd formy pieczy zastępczej.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości, pomocnym w ustaleniu

podmiotów uprawnionych do wykonania czynności odebrania i doprowadzenia małoletniego

do placówki opiekuńczo-wychowawczej może być przepis 267 Regulaminu urzędowania

sądów powszechnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 259), który w ust. 1 stanowi, że sąd po otrzymaniu

skierowania małoletniego do odpowiedniej placówki poleca doprowadzenie go zgodnie

ze skierowaniem. Z ust. 2 wynika, że doprowadzenie małoletniego sąd może zlecić rodzicom.

Na tym etapie postępowania dąży się do dobrowolnego wykonania postanowienia, poprzez

zgodne współdziałanie uprawnionego do odbioru dziecka i zobowiązanego do jego wydania.



Ustawodawca nie ingeruje w to postępowanie, gdyż wspomniane współdziałanie stanowi

najpełniejsze zabezpieczenie dobra dziecka.

Dopiero kiedy w wyznaczonym terminie dziecko nie przejdzie z pieczy zobowiązanego

pod pieczę uprawnionego, wówczas koniecznym staje się zastosowanie, na wniosek

uprawnionego, procedury przymusowego odebrania małoletniego. przewidzianej

w art. 5986 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego. Należy zaznaczyć, że przymusowe

odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką i oddanie jej

uprawnionemu może nastąpić tylko w obecności uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela

instytucji przez niego upoważnionej (art. 598v k.p.c.). Jeżeli żadna z tych osób nie stawi się

w terminie wyznaczonym przez kuratora sądowego, czynrość nie będzie dokonana.

Czynność przymusowego odebrania należy traktować jako ostateczność, a samo

zlecenie kuratorowi dotyczy wyłącznie technicznej czynności odebrania, a nie doprowadzenia

małoletniego do właściwej placówki. Doprowadzenia dokonuje natomiast osoba uprawniona,

której kurator przekazuje małoletniego po przeprowadzeniu zleconej mu czynności.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, przez użyte przez ustawodawcę w art. 598

k.p.c. pojęcie ..uprawnionego” należy rozumieć przedstawiciela ustawowego małoletniego

lub ustanowioną orzeczeniem sądu rodzinę zastępczą, a w przypadku wydania przez sąd

orzeczenia o umieszczeniu małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej —

przedstawiciela placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której małoletni został umieszczony

na podstawie wydanego skierowania.

Uznanie rodziny zastępczej za uprawnionego w kontekście wymienionego wyżej

art. 598 k.p.c. budzi wątpliwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z uwagi na to,

że rolą pieczy zastępczej jest umożliwienie powrotu dziecka do rodziny biologicznej. W tym

celu, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, rodzina zastępcza ma obowiązek umożliwić kontakt z rodzicami,

chyba że sąd postanowi inaczej. Uczestniczenie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej

w przymusowym odebraniu małoletniego od rodziców biologicznych, w tym również ich

bierna obecność, może stanowić poważną barierę w nawiązaniu poprawnych relacji pomiędzy

rodzicami zastępczymi i biologicznymi w okresie sprawowania pieczy zastępczej i tym samym

wpływać niekorzystnie na realizację obowiązku, o którym mowa wyżej. Powyższe argumenty

należy odnieść również do udziału prowadzącego rodzinny dom dziecka lub przedstawiciela

placówki opiekuńczo-wychowawczej. w której ma być umieszczone dziecko. w przymusowym

odebraniu dziecka.



Wobec powyższego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało

Ministerstwu Sprawiedliwości podjęcie tematu osób uczestniczących w przymusowym

odebraniu małoletniego od rodziców biologicznych w przypadku umieszczenia dziecka

w pieczy zastępczej, w celu rozważenia możliwości zmiany przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego w tym przedmiocie.

Ponadto w omawianym zakresie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło

zmianę do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks cywilny, ustawy —

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Zaproponowano, by osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, prowadzący rodzinny dom

dziecka lub przedstawiciele placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej nie uczestniczyli

w przymusowym odebraniu dziecka, a odebranie odbywało się przy udziale upoważnionych

przedstawicieli bądź to organizatora rodzinnej pieczy zastępczej bądź powiatowego centrum

pomocy rodzinie, bowiem osobiste uczestnictwo osób, które mają przejąć opiekę i wychowanie

nad dzieckiem może zniweczyć efekty przyszłej pracy zarówno z samym dzieckiem,

jak i zjego rodziną na rzecz powrotu dziecka i reintegracji rodziny.

Jednocześnie informuję, że zagadnienia dotyczące postępowania w przedmiocie

dowiezienia dziecka do wskazanej przez sąd formy pieczy zastępczej zostaną poddane analizie

podczas najbliższej nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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