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Odpowiadając na pismo dnia 28 października 2014 r., znak: ZEW/500/18-

3/2014/JK, w sprawie propozycji wprowadzenia do systemu prawnego obowiązkowego

Certyfkatzi jakości pracy placówki, dotyczącego funkcjonowania placówek instytucjonalnej

pieczy zastępczej oraz w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z Panem Ministrem w dniu

7 stycznia 2015 roku serdecznie dziękuję za przedstawioną przez Pana Ministra propozycję

wypracowania standardów pracy placówek opiekuńczo — wychowawczych, które w sposób

doskonalszy służyć mają respektowaniu praw dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Jednocześnie informuję, że ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.

1188) zwiększono uprawnienia kontrolne wojewody w zakresie pieczy zastępczej. Ponadto do

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

z 2013 r., poz. 135, z późn. zm.) wprowadzono przepis zawierający delegację do określenia

w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw rodziny organizacji i trybu

przeprowadzania kontroli przez wojewodę. Obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki

Społecznej trwają prace nad projektem tego rozporządzenia.

Dodatkowo w wyniku ostatniej nowelizacji dodano w ustawie o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej art.38b, który stanowi, że kontrolę nad placówkami opiekuńczo

wychowawczymi sprawuje zarząd powiatu, natomiast nad regionalnymi placówkami



opiekuńczo-terapeutycznymi oraz interwencyjnymi ośrodkami preadopcyjnymi — zarząd

województwa. Ustawodawca określił również uprawnienia przysługujące wymienionym

wyżej organom w związku z przeprowadzanym postępowaniem kontrolnym.

Wydaje się zatem, że istniejące obecnie rozwiązania prawne służące zapewnieniu

dzieciom umieszczonym w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej wiaściwej opieki

i wychowania, w połączeniu z efektami pracy zespołu roboczego do spraw opracowania

standardów instytucjonalnej pieczy zastępczej, który zamierza Pan Minister powołać,

przyczynią się do budowania bezpiecznej instytucjonalnej pieczy zastępczej. W pracach

zespołu weźmie udział Katarzyna Napiórkowska — Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny,

Pieczy Zastepczej i Adopcji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
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