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Pan
Wiadysiaw Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Spolecznej

zaniepokojony napływającymi do Rzecznika Praw Dziecka informacjami o trudnej

sytuacji małych dzieci przebywających w pieczy zastępczej zleciłem przeprowadzenie

badania stanu przestrzegania ich praw w 32 losowo wybranych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych z terenu całej Polski, w których przebywały dzieci w wieku 0-6 lat. Celem

powyższego badania była diagnoza ich sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz prawnej,

a w konsekwencji - stwierdzenie, czy są przestrzegane prawa dziecka wobec tych

małoletnich.

W wyniku badania ustalono, że liczba miejsc w ww. placówkach wynosiła 952,

a przebywało w nich 1073 dzieci. Oznacza to, że limit miejsc został przekroczony o ok. 12%.

Przede wszystkim niepokój Rzecznika Praw Dziecka budzi fakt, że dzieci w wieku 0-6 lat

stanowiły ok. 73% (783 dzieci) wszystkich podopiecznych badanych placówek. Świadczy to

o niewłaściwym realizowaniu przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 135.).

Podkreślić należy, że do końca 2015 roku w pieczy instytucjonalnej nie mogą być

umieszczane dzieci poniżej 7. roku życia, a od 2016 roku dzieci do 10. roku życia, chyba

że zajdą przewidziane ustawą wyjątki (m.in. gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka,

umieszczenie dotyczy rodzeństwa, bądź też ma na celu zapewnienie wspólnego pobytu

małoletnich rodziców z ich dziećmi).

Postanowienie Sądu o umieszczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej

nie jest realizacją jego prawa do pełnego i harmonijnego rozwoju, co gwarantuje

mu Konwencja o prawach dziecka. Z punktu widzenia potrzeb małego dziecka każdy dzień

• 25 lat Konwencji
o Prawach Dziecka



oczekiwania na wydanie przez Sąd postanowienia trwale stabilizującego jego sytuację

opiekuńczo-wychowawczą jest odroczeniem możliwości wychowania w środowisku

rodzinnym, w atmosferze szczęścia. miłości i zrozumienia, co stanowi dla niego największą

wartość.

W załączeniu przekazuję Informację Rzecznika Praw Dziecka z badania sytuacji

opiekuńczo-%ychowawczej oraz prawnej dzieci w wieku O-6 lat przebywających

w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz - na podstawie art. 1 Oa oraz art. 11 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 podjęcie działań zmierzających do zapewnienia pełnej realizacji

obowiązków nałożonych na organizatorów pieczy zastępczej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przestrzeganie przepisów tej ustawy

będzie miało znaczący wpływ na poprawę sytuacji małych dzieci pozostających w pieczy

zastępczej.

Zalącznik:
- Informacja Rzecznika Praw Dziecka z badania sytuacji opiekuńczo -%ychowawczej oraz
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