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Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

ponownie

zwracam

się

do

Pana

do obowiązujących przepisów regulujących

Ministra

z

funkcjonowanie

wnioskiem

o

wprowadzenie

placówek. w których przebywają

dzieci. a które podlegają resortowi pracy i polityki społecznej. Certyfka1u jakości

pracy

placówki, o co zwracałem się już do Pana Ministra w wystąpieniu generalnym z 25 kwietnia
2014

r.
W ostatnim roku znacznie wzrosła liczba spraw zgłaszanych do Rzecznika Praw

Dziecka dotyczących naruszenia prawa dziecka do harmonijnego rozwoju, dostosowanego
do jego potrzeb i możliwości, a także prawa do ochrony przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania. Analiza
rozpoznawanych przez Rzecznika skarg skłania mnie do ponownego skierowania propozycji
dotyczącej rozwiązań systemowych w zakresie wychowania dzieci i młodzieży oraz
zapewnienia im właściwej opieki oraz wsparcia.
Pomimo wprowadzonych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (w tym w zakresie kontroli dokonywanych przez Wojewodę

w

placówkach

opiekuńczo-wychowawczych) nadal jestem zdania, że narzędziem, które umożliwiłoby
skuteczne podniesienie jakości działań na rzecz dzieci byłby Ceriyj9kai jakości pracy
placówki.

Tym bardziej.

że przepisy ustawy

o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej

nie określają częstotliwości ww. kontroli.
Wprowadzenie

ww.

rozwiązania

służyłoby standaryzacji pracy placówek oraz

wyznaczało kierunek niezbędnych zmian w ich funkcjonowaniu. Certyfikat dawałby zatem

25 tar Konwencji
o Prawach D7iecka

jasne wytyczne, jak powinna ona funkcjonować. aby w jak najpełniejszym zakresie służyć
swoim wychowankom.
Jednocześnie

—

co również istotne, Ceiiyfikat byłby wyrazem uznania i docenienia

zaangażowania jej pracowników. a jednocześnie asumptem do jeszcze większego z ich strony
wysiłku wkładanego w poprawę warunków pobytu dzieci w placówkach.
Reasumując, uważam, że Cer!yf7kat jakości pracy placówki jest szansą na podniesienie
jakości pracy miejsc pobytu dzieci oraz standardów opieki i wychowania, a co za tym idzie
—

zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju i bezpieczeństwa.
Powohijąc się zatem na upoważnienie Rzecznika Praw Dziecka do podejmowania

działań w interesie dzieci. na podstawie art. 11 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69 z późn.zm.), zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie
możliwości wprowadzenia do systemu prawnego obowiązkowego okresowego certyfikatu
jakości pracy placówki, systematycznie odnawianego przez niezależny organ powołany przez
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i przyznawanego każdej placówce
podległej Pana resortowi.
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