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Rzecznik Pľaw Dziecka zapoznał się
powiatów w zalłesie tworzenia
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Informacją o wynikach kontroli Dziąłania

wsparcia rodzin zastępczych' pľZeprowadzonej przez

Najwyzszą Izbę Kontľoli. Jej wyniki potwieľdzają obserwacje Rzecznika Praw Dzięcka

i

powinny być alarmujące dla wszystkich organów

i instýucji odpowiedzialnych

zaorganizację pieczy zastępczej w Polsce.

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny Zwraca uwagę' że niedopuszczalne jest
umieszczanie małych dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wbľew przepisom ustawy

zdnia9 czerwca20ll r. o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z2017 r.
poz' 697). Jak wynika z Informacji NIK, jednym z największych pľoblemów - co ľównięż

było wielokľotnię sygnalizowane juŻ przez Rzecznlka Pľaw Dziecka jest brak
vĺystarczającej |iczby rodzin zastępczych, w szczególności ľodzin zawodowych pełniących
funkcję pogotowia rodzinnego

i

rodzin specjalistycznych.

W

eťekcie małe dziecko

pozbawione opieki rodziny biologicznej może tľaťrćdo formy pieczy zastępczej, która nie
będzie w stanie zaspokoić jego indywidualnych potrzeb.

Najwyższa lzba Kontroli wskazała również, Że: najwięlĺsze problemy ałiqzane
z ustąnawianiem wystqpiły w przypadku ľodzin zastępczych spolĺrewnionych. Nie muszq one

spełniać u,szystkich wymogów ustawowych dotyczqcych rodzin zastępczych zawodowych
i niezawodowych. Nie dotyczy ich waľunek niekąralności za popełnienie przestępstwa z winy
umyślnej, bľak jest również obowiqzku uczestniczenia w szkoĺeniu. W opinii Rzecznika Praw

Dziecka niędostateczna weryťlkacja śľodowiskarodzinnego nie sptzyja dobru dziecka.
Rzecznik podkľeśla'Że przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu đzieckaw rodzinie
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Dziecka

Zastępczej spokrewnionej konieczna jest _ poza zachowaniem więzi ľodzinnych

-

ruetelna

ocena warunków opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających dziecku właściwyrozwőj.

Rzecznik Pľaw Dziecka podziela stanowisko NIK, Że wspólne zamieszkiwanie rodziny
zastępczej z rodzinq biologicznq,

ma destrukcyjny u,płW na funkcjonowanie

rodziny

zastępczej i dziecka z uwagi na to, iż faktyczna sytuacja dziecka nie zmienia się (rodzice

biologiczni mieszkajq razem z dzieckiem i dziadkami). Często tez nie daje możliu,ościdziecku
na zmianę środowiska i poznania innych, lepszych wzorców.

Kolejnym problemem jest organizacja

i

zabes wsparcia dla ľodzin zastępczych juŻ

funkcjonujących. Równiez NajwyŻsza lzba Kontroli dostľzegła trudnościw pozyskiwaniu

rodzin zastępczych niezawodowych

i

zawodowych, wynikający m.in. z niedostatecznego

wsparcia dla ľodziców zastępczych' Taki wniosek Rzecznik Praw Dziecka sformułował

w Informacji Rzecznika Pľaw Dziecka z badanią sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz
prawnej dzieci w wieku 0-10 ĺat pľzebyuajqcych
przekazanej Pani Minister

i

w

instytucjonalnej pieczy zastępczej,

12 stycznia 2017 r. Zarőwno Rzecznik Praw Dziecka jak

Najwyższa Izba Kontroli podkľeślająpotrzebę zapewnienia rodzinnym foľmom pieczy

zastępczej większego dostępu do specjalistów (pedagogów, psychologów

i teľapeutőw) oraz

|ęczenia specjalistycznego dla dzieci pozostających pod ich opieką'

Mając powyższe na uwadze na|eŻy stwierdzić, że sposób funkcjonowania rodzin
zastępczych oraz jakośćudzielanego

im wsparcia wymaga pilnych đziałafizaradczych.

obecny stan rzeczy powoduje, że rozwőj rodzinnych form pieczy zastępczej

następuj

wolno w stosunku do potrzeb w tym zakresie. Skutki braku właściwychdecyzji

i

e zbyt

działan ze

stľony dorosłych ponoszą dzieci.

W związku z povĺyŻszym, działając na podstawie art.
6 stycznia 2000 ľoku o Rzeczniku Pľaw Dzięcka (Dz. U.

z dnia
z pőŹn.

10 ust. 1 pkt 2 ustawy

z 2015 r. poz.

2086,

zm.), zwracam się do Pani Minister o przedstawienie wniosków sformułowanych przez

resort rodziny, pľacy i polityki społecznej po analizie wyŻej wskazanych wyników
kontroli NIK oraz pľopozycji działań, które będą słuŹyłypoprawie waľunków' w jakich
wychowują się dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Uprzejmie proszę równiez

o

przekazanie Rzecznikowi Praw Dziecka

szczegőłowych informacji na temat wyników działań, o których informowała Pani

Minister w piśmiez 27 lutego 2077 r', stanowiącym odpowiedż na wystąpienie generalne
Rzecznika Pľaw Dziecka dotyczące sýuacji małych dzieci pozostających w pieczy zastępczej.

W ww. odpowiedzi wskazano, Że na początku 2017 ľoku resort wystąpił do

2

powiatów

zjednorazowym badaniem statystycznym mającym

na celu

zdiagnozowanie stanu

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Ponadto poinformowano Rzecznika,

działanie

w

że podjęto

ramach Programu operacyjnego ýTiedza Edukacja Rozwój, polegające

na wypracowaniu narzędzi do badania ľentownościpolityki samorządów w obszarze pieczy
zastępczej. Zaplanowano takŻe pľZeprowadzenie pilotażowego badania wybranych powiatów

wraz Z pľopozycją zmian w tym zakresie

i

przygotowanie rekomendacji dla powiatów

nieobjętych pilotażem wÍaz Z planem niezbędnych szkoleń w zakľesie deinstytucjonalizacji
pieczy zastępczej dla władz samoľządów teľýorialnych.
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