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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2015 r., znak: ZEW.422.2.2014.JK
dotyczące funkcjonowania w Polsce placówek resocjalizacji niedostosowanej społecznie
niemieckiej młodzieży uprzejmie informuję, że Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest
właściwy do podjęcia działań celem wyjaśnienia przedstawionego problemu.

Chciałbym jednocześnie wyjaśnić iż Minister Pracy i Polityki Społecznej
sprawuje nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy, które są państwową jednostką
wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym. OHP specjalizują się w pracy z młodzieżą ze środowisk ubogich i
zagrożonych marginalizacją, z trudnościami w szkole. OHP kierują do szkół swoich
podopiecznych, pomagają im wyszukać pracodawcę i podpisać umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego. Ponadto OHP zapewniają pomoc wychowawców, pedagogów
i doradców zawodowych, organizują czas wolny, oferują pośrednictwo pracy oraz inicjują
międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży

Ochotnicze Hufce Pracy w ramach działań na rzecz osób niepełnoletnich,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjują różnorodne programy o charakterze
opiekuńczo-wychowawczym oraz projekty poszerzaj ące ich kompetencje społeczne.
Realizując zadania z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży OHP współpracują
natomiast z licznymi organizacjami z państw europejskich, szczególnie z Niemiec. W ramach
wdrażanych wspólnie projektów młodzież niemiecka między innymi uczy się praktycznej
nauki zawodu w warsztatach szkoleniowych OHP. Odnosząc się do pozytywnych
doświadczeń OHP w zakresie tej współpracy w przeszłości, wspomnieć należy. że OHP
wspólnie z partnerską organizacją niemiecką Internationaler Bund prowadziły od 1996 roku
polsko - niemiecki ośrodek integracyjny w Gródku nad Dunajcem (obecne woj. małopolskie),
który przez wiele lat realizował zadania w zakresie reintegracji społecznej niewietkich grup
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z obydwu krajów. Praca pedagogiczna
prowadzona w ośrodku łączyła oddziaływania wychowawcze z programem praktycznej nauki
zawodu, gdyż ośrodek dysponował profesjonalnymi warsztatami szkolnymi, kształcąc
młodzież w takich zawodach, jak ślusarz, murarz i kucharz. Wspólnie opracowany program

SCP/7198 /20 15
ID: 01630300009591



pedagogiczny zakładał odizolowanie młodych ludzi od dotychczasowego, najczęściej
negatywnego, wpływu otoczenia społecznego, oferując im uczestnictwo w działaniach
sportowych i kulturalnych, jak również całodobową opiekę wychowawczą oraz pomoc
psychologiczną. Z inicjatywy strony niemieckiej placówka ta uległa w 2008 roku
rozwiązaniu, a obiekt - z uwagi na fakt, że nie spełniał warunków do utworzenia w nim innej,
lokalnej jednostki OHP - został przekazany miejscowej gminie. Od tej pory OHP nie realizują
podobnych działań.

O tych działaniach OHP został poinformowany w ubiegłym roku Minister
Sprawiedliwości pismem z dnia 21 marca 2014 r. znak: DRP-yIII-0700-9-2/AR/14
w odpowiedzi na pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2014 r. znak: DWOiP III
07 1-4/14/6 w sprawie udzielenia wyjaśnień w związku z interpelacją Pani Poseł Anny Fotygi
dotyczącej realizacji w Polsce przez niemieckie urzędy do spraw młodzieży programów
resocjalizacji trudnej niemieckiej młodzieży. W piśmie wyjaśniono też, iż Minister Pracy
i Polityki Społecznej nie dysponuje informacjami, które pozwoliłyby na udzielenie
odpowiedzi na pytania postawione w interpelacji.

Pragnę też poinformować, iż do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
należą sprawy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Jednym z działań podjętych
w celu zapobiegania nieuzasadnionemu umieszczaniu dzieci poza rodziną było przygotowanie
nowych rozwiązań prawnych zawartych w uchwalonej w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2012
r. Działania profilaktyczne podejmowane w ramach systemu wspierania rodziny mają
zapewnić rodzinie taką pomoc, aby wiej efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabrania
dziecka z rodziny lub zapewniony został szybki powrót do rodziny dziecku, które z uwagi na
jego dobro, okresowo musiało zostać umieszczone poza nią. Przepisy ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyły na gminy obowiązek prowadzenia pracy
z rodziną w jej środowisku. Ustawa ta zaproponowała szereg nowych narzędzi wsparcia
rodziny.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołała do życia
asystenta rodziny, który jest odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy
rodzinom mającym problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rolą
asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom
w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto
asystent rodziny wspiera aktywność społeczną i zawodową rodziny, motywuje jej członków
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do zadań asystenta należą także: motywowanie do
udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych
wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom,
w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, interwencje w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny, prowadzenie indywidualnych konsultacji
wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Dodatkowo zgodnie z art. 18 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem
w placówce wsparcia dziennego, która może być prowadzona w formie:

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;
2) specjalistycznej;

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

2



Ponadto rodzina przeżywaj ąca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy
współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka
pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu
środowiskowego.

Należy zauważyć, że decyzja dotycząca wniosku o odebranie dziecka rodzinie
podjęta zostaje przez sąd w ostateczności i składa się na nią wiele przyczyn określających
całokształt sytuacji rodziny pochodzenia dziecka, w tym prawnie zasadna jest tylko jedna -

zagrożenie dobra dziecka.

Należy podkreślić, że państwo dostrzega różnorodne problemy rodzin
wychowujących dzieci i podejmuje cały wachlarz działań mających na celu poprawę ich
sytuacji, począwszy od sfery świadczeń rodzinnych, obszaru oddziaływań pomocy
społecznej, aktywizacji na rynku pracy, zróżnicowane formy wsparcia rodziny w środowisku
(między innymi asystent rodziny), w tym rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, aż po szerokie
spektrum służb kuratorskich. Pomimo wielu działań oferowanych rodzinom, dochodzi czasem
do sytuacji, że wspieranie rodziny, nawet w dłuższym przedziale czasowym, nie jest
wystarczająco skutecznym narzędziem oddziaływań i niestety konieczne jest podejmowanie
trudnych decyzji o umieszczeniu dziecka w systemie pieczy zastępczej. Ale nawet i wówczas
należy pamiętać, ze piecza zastępcza ma charakter czasowy i w czasie gdy dziecko w niej
przebywa istnieje obowiązek prowadzenia intensywnej pracy zarówno z rodziną, jak
i z dzieckiem na rzecz powrotu dziecka i pełnej reintegracji rodziny.

Piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny
lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku
możliwości przysposobienia dziecka - opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym
poprzez przygotowanie dziecka przede wszystkim do godnego, samodzielnego
i odpowiedzialnego życia.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu
dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego
i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym dokonuje się oceny sytuacji dziecka w celu:

1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;

2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną

3) modyfikowania planu pomocy dziecku;

4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną
umożliwiaj ącą przysposobienie;

5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
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6) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na
podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy
społecznej.

Placówki systemu pieczy zastępczej i rodzinne formy pieczy zastępczej nie należą
do obszaru resocjalizacji, tym niemniej przedstawiam poniżej regulacje ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej normujące sytuację małoletnich matek umieszczonych
w pieczy zastępczej. Przepisy powołanej ustawy zapewniają ochronę macierzyństwa
małoletnich wychowanek pieczy zastępczej.

W myśl przepisu art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) w rodzinie
zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności małoletnie matki
z dziećmi. Z kolei zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 i 2 ustawy w placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego
są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające
trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku
życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego
lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie
gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Mając na uwadze
powyższe oraz szczególną sytuację małoletniej matki umieszczonej w pieczy zastępczej
zasadne jest, aby mogła ona przebywać wraz z dzieckiem niezależnie od formy pieczy,
w której przebywa. Powołane wyżej przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej umożliwiają wspólne przebywanie w pieczy zastępczej małoletniej matki i jej
dziecka. Należy również wskazać, iż zgodnie z 18 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna
zapewnia małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę
psychologiczną i ginekologiczno-położniczą.

Z danych przekazanych przez urzędy wojewódzkie wynika, że małoletnie matki
przebywające z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mają zapewnione
odrębne pokoje wyposażone w sprzęt i akcesoria niezbędne do sprawowania bieżącej opieki
nad dzieckiem. Matki objęte są pomocą psychologiczną, pedagogiczn pielęgniarską oraz
wychowawczą. Ponadto podejmowane są działania polegające na przygotowaniu
wychowanek do przejęcia pełnej odpowiedzialności za dziecko po usamodzielnieniu się.
Realizowane są programy dla małoletnich matek mające na celu wsparcie emocjonalne oraz
kształcenie kompetencji opiekuńczych i wychowawczych, w tym zabaw stymulujących
rozwój dziecka. Zapewniane jest wsparcie w nauce idące w kierunku ukończenia szkoły oraz
przygotowaniu do samodzielności społecznej i życia w rodzinie, a także opieka nad dzieckiem
w czasie realizacji przez matkę obowiązku szkolnego lub nauki zawodu.

Małoletnim matkom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej oferowana jest
szeroko rozumiana pomoc specjalistyczna obejmująca m.in. opiekę koordynatora, a także
poradnictwo. Ponadto wypłacane są świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania oraz pomoc
jednorazowa na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka — wypłacane rodzinie zastępczej. Młode matki i ich dzieci objęte są opieką
pediatryczną i ginekologiczno-położniczą. Oferowana jest im pomoc w realizacji obowiązku
szkolnego oraz nauki zawodu, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Małoletnie matki
umieszczone z dziećmi w rodzinach zastępczych otrzymują również pomoc prawną
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w zakresie uregulowania sytuacji prawnej nowonarodzonego dziecka, ewentualnego ustalenia
ojcostwa czy alimentów. Niektóre ośrodki prowadzą także pracę z ojcami.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia
należy do zadań własnych powiatu. Do zadań własnych powiatu należy także finansowanie
pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym.

Zgodnie z art. 145 ustawy, osoba usamodzielniana co najmniej rok przed
osiągnięciem przez nią pełnoletniości wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji
opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Opiekunem
usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępcz prowadząca rodzinny dom
dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum
pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej
placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba
wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego
centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie
pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Indywidualny program
usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem
usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą
pełnoletniości, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy
rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na
kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępcz rodzinny
dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-
terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie
w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1) przyznaje się pomoc na:

a) kontynuowanie nauki,

b) usamodzielnienie,

c) zagospodarowanie;

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,

b) zatrudnienia;

3) zapewnia się pomoc prawnąi psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się natomiast osobie usamodzielnianej, jeżeli
kontynuuje naukę:

1) wszkole;

2) w zakładzie kształcenia nauczycieli;

3) wuczelni;

4) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem
usamodzielnienia;

5) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
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Dodatkowo, kierując się dobrem dzieci pozbawionych wsparcia i pomocy rodziców
biologicznych poszerzono krąg wychowanków pieczy zastępczej, którzy mogą po uzyskaniu
pełnoletniości pozostać w dotychczasowym środowisku. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy,
osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać
w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-
wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom
dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25. roku życia, jeżeli:

1) uczy się:

a) w szkole,

b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c) w uczelni,

d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub

2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności i uczy się:

a) w szkole,

b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,

c) w uczelni,

d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem
usamodzielnienia,

e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Celem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej było wprowadzenie
rozbudowanego systemu profilaktyki oraz intensyfikacja działań na rzecz rodziny
wychowującej głównie małoletnie dzieci, przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci, nie zaś przeciwdziałanie zjawisku demoralizacji i resocjalizacji
wśród dzieci i młodzieży, czym zajmują się inne powołane do tego instytucje i organizacje
pracujące na rzecz dzieci. System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań
mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach
niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w sposób kompleksowy reguluje problematykę wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne skierowane do rodzin
zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności, zbudowanie mechanizmów pracy
z rodziną dziecka, organizację systemu pieczy zastępczej oraz problematykę usamodzielnień
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Wydaje się, iż w celu wyjaśnienia od podstaw omawianego problemu warto by
zwrócić się w pierwszej kolejności do strony niemieckiej, np. za pośrednictwem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o wyjaśnienie wątpliwości związanych z przebywaniem
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niedostosowanych społecznie młodych obywateli
niemieckich. Jak wynika z pisma Ministra Sprawiedliwości znak DWOiP-III-072-1/15 IZ
z dnia 13 stycznia 2015 r. wobec małoletnich obywateli Niemiec tylko w wyjątkowych
przypadkach może być świadczona pomoc wychowawcza za granicą. Zgodnie z niemieckim
Kodeksem Socjalnym, pomijając sytuacje, gdy rodzina zastępcza opiekująca się młodym
człowiekiem przeprowadzi się za granicę lub jest on oddawany pod opiekę krewnych,
umieszczanie za granicą możliwe jest wtedy gdy w kraju nie ma wyspecjalizowanego domu
(odbywa się to tylko za zgodą prawnego opiekuna dziecka). Można zatem postawić pytanie -
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czy organizacje niemieckie pośredniczące w lokowaniu w Polsce młodzieży wymagającej
resocjalizacji sprawdzają czy polskie domy, fundacje, stowarzyszenia, gdzie umieszczani są
małoletni spełniają warunki, które powinny spełniać domy, w których młodzież niemiecka
może być poddawana resocjalizacji.

Jak wynika z informacji podanych przez Ministra Sprawiedliwości małoletni
obywatele Niemiec przebywają w Polsce u krewnych lub w domach! instytucjach, które
podejmują dzial ania wychowawcze na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych
z organizacjami niemieckimi. Tym samym działania te pozostają w praktyce poza
wystarczającą kontrolą państwową, co może być niewłaściwe zarówno ze względu na dobro
samych młodych ludzi, nieotrzymuj ących odpowiedniej pomocy, jak również dobro
otoczenia, które może być narażone na zachowania przestępcze ze strony tych osób.

Jak zatem widać problem jest złożony, a dodatkowo kompetencje organów wladzy
odpowiedzialnych za edukację, wychowanie oraz resocjalizację dzieci i młodzieży
niedostosowanych społecznie są rozproszone pomiędzy różne podmioty.

W związku z powyższym być może należałoby rozważyć działania w celu
uregulowania omawianego problemu na gruncie prawa krajowego lub wspólnotowego, tak
aby istniały mechanizmy nadzorowania przez państwo Polskie przekazywania z innych
krajów do Polski młodzieży wymagającej resocjalizacji. Właściwym dla podjęcial
koordynacji tych działań wydaje się Minister Sprawiedliwości.
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