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kierując sią o prawa dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, poniżej

przedstawiam uwagi w zakresie działalności sądów rodzinnych wykonujących przepisy

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.

U. z 2013 r., poz. 1519 z późn. zm.).

Szczególne zaniepokojenie Rzecznika Praw Dziecka wzbudziła analiza danych

statystycznych w zakresie struktury wiekowej dzieci przebywających w instytucjonalnej

pieczy zastępczej. Zgodnie z Informacją Rady Ministrów1 w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych przebywało 2 380 małoletnich w wieku od O do 6 lat.

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).

Duża liczba małych dzieci przebywających - wbrew ogólnym zasadom - w tej formie

pieczy zastępczej, skłoniła mnie do dokonania pogłębionej analizy tego problemu. W związku

z powyższym zwróciłem się do woj ewodów o udzielenie szczegółowych informacji

w zakresie placówek i liczby umieszczonych w nich małoletnich. Zgodnie z przekazanymi

w marcu 2014 roku informacjami, w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 4 029

dzieci w wieku do 10. roku życia, w tym 1 769 dzieci wieku do 7. roku życia.

1 Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.);
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Mając na uwadze uzyskane dane, w okresie od 7 lipca do 3 września 2014 r.

przeprowadziłem badanie stanu przestrzegania praw dziecka w losowo wybranych

placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całej Polski. Czynności kontrolne objęły

łącznie 32 placówki, w których wówczas przebywało 783 dzieci w wieku 0-6 lat. Kontrola

zakładała zbadanie warunków, w jakich przebywają małoletni, dokonanie oceny zakresu

realizacji przez placówkę zadań związanych z pracą z rodziną biologiczną, ukierunkowanych

na powrót dziecka do środowiska rodzinnego lub gdy nie było to niemożliwe - uregulowanie

jego sytuacji prawnej w celu przysposobienia, a także zbadanie całokształtu sytuacji

opiekuńczo- wychowawczej dziecka i współpracy placówki z sądem.

Głównym wnioskiem, na który pragnę zwrócić szczególną uwagę Pana Ministra jest

fakt, że w większości umieszczenie dzieci poniżej 7. roku życia w pieczy instytucjonalnej

nastąpiło z naruszeniem przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

bowiem nie zachodził przewidziany przepisami „wyjątkowy przypadek”.

Nie wkraczając w niezależność sądu i niezawisłość sędziowską. w ocenie Rzecznika

Praw Dziecka niedopuszczalne jest akceptowanie praktyki orzeczniczej sądów naruszającej

przepisy ustawy oraz godzącej w prawa dzieci. Stan taki wymaga podjęcia natychmiastowych

działań zapobiegających.

Co więcej, podkreślenia wymaga, że za orzeczeniem o umieszczeniu

tzw. „,małego dziecka” w instytucjonalnej pieczy zastępczej nie idą czynności sądów

wskazujące na zainteresowanie dalszym losem tych dzieci i troskę, aby ich pobyt w placówce

był jak najkrótszy. Nie może budzić wątpliwości, że samo orzeczenie umieszczające dziecko

w instytucjonalnej pieczy zastępczej nie jest rozwiązaniem realizującym jego prawo do

pełnego i harmonijnego rozwoju, które gwarantuje Konwencja o prawach dziecka. Z punktu

widzenia małoletniego, każdy dzień oczekiwania na wydanie orzeczenia trwale

stabilizującego jego sytuację opiekuńczą-wychowawczą, jest pozbawianiem dziecka

możliwości wychowania w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości

i zrozumienia, co stanowi największą wartość.

Stojąc na straży m.in. wyżej wymienionego prawa, poniżej przedstawiam

zaobserwowane nieprawidłowości w działalności sądów dotyczących prowadzonych

postępowań wykonawczych w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej:

1. Niestosowanie przez sądy przepisu art. 109 4 Kodeksu rodzinnego

i opiekuńczego w zakresie informowania właściwej jednostki organizacyjnej

wspierania rodziny (tj. właściwego ośrodka pomocy społecznej) o wydanym



postanowieniu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i określania terminów

składania sprawozdań dotyczących sytuacji rodziny i udzielanej jej pomocy.

Z obserwacji Rzecznika wynika, że rola sądu w trakcie postępowania wykonawczego

ogranicza się najczęściej do przyjmowania okresowych ocen sytuacji dziecka

umieszczonego w pieczy zastępczej. Tymczasem sąd powinien być zainteresowany

szerszym rozpoznaniem sytuacji rodziny biologicznej dziecka, by móc sprawnie

uregulować jego sytuację, w przypadku, gdy nie zaobserwuje on zmian służących

powrotowi dziecka do rodziny biologicznej. Rodzina powinna mieć świadomość, że

sąd będzie rozliczał ją z działań podjętych celem odzyskania pieczy nad dzieckiem.

Konieczne jest zatem nakładanie przez sąd konkretnych zobowiązań na rodziców

w orzeczeniu kończącym postępowanie.

2. Sposób prowadzenia sądowych postępowań rozpoznawczych i wykonawczych.

W ocenie Rzecznika sąd powinien monitorować działania instytucji zajmujących się

sprawami dziecka i jego środowiska rodzinnego tak. aby w sposób kompleksowy

i adekwatny do sytuacji oceniać efekty realizowanej przez te instytucje pracy

z rodziną. Tymczasem widoczny jest brak czynności sądu w zakresie pozyskiwania

wiedzy na temat całokształtu sytuacji małoletniego i jego biologicznej rodziny.

Powoduje to wielomiesięczne a nawet wieloletnie odraczanie dalszych decyzji co do

losów dziecka. Często wykazanie pozornego zainteresowania przez rodziców,

powoduje brak rozstrzygnięć w sprawach dziecka. Należy również zwrócić uwagę na

przypadki nienależytego przygotowania sędziów do prowadzenia postępowania,

np. wydawanie zarządzeń dotyczących zwrócenia się o informacje w zakresie

funkcjonowania rodziców do właściwego ośrodka pomocy społecznej dopiero po

pierwszej rozprawie, na którą czeka się kilka miesięcy.

3. Brak reakcji sądów na wnioski wynikające z okresowej oceny sytuacji dzieci.

Zgodnie z założeniami systemu pieczy zastępczej, okresowa ocena sytuacji dziecka

jest kluczowym elementem do podjęcia przez sąd dalszych decyzji względem

małoletniego oraz jego rodziny. Tymczasem instytucje zobowiązane

do przedstawiania informacji o całokształcie sytLlacji dziecka umieszczonego w pieczy

zastępczej często bezskutecznie ponawiają wnioski o wszczęcie postępowania

o uregulowanie sytuacji małoletniego. Niejednokrotnie zmuszone są np. do

występowania do prokuratora albo Rzecznika Praw Dziecka celem zainicjowania

postępowań w tym zakresie. Wskazać należy również na konieczność realizowania



o poinformowanie o podjętych czynnościach

obowiązku uczestnictwa sądu w posiedzeniu zespołu dokonującego okresowej oceny

sytuacji dziecka.

Mając na względzie rolę sądu opiekuńczego. którego działania powinny koncentrować

się na zapewnieniu prawa dziecka do wychowania w prawidłowo funkcjonującej rodzinie,

a także niewłaściwe stosowanie przez sądy przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej, na podstawie art. Oa ust. I ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku

Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra o podjęcie

działań. w tym także legislacyjnych, celem zapewnienia polskim dzieciom skutecznej

realizacji wymienionych w piśmie praw dziecka.

Jednocześnie proszę Pana Ministra

i ich wynikach.

Załącznik:

- Informacja Rzecznika Praw Dziecka z badania sytuacji opiekuńczo — wychowawczej oraz

prawnej dzieci w wieku O-6 lat przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.


