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Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

w nawiązaniu do wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka z 23 lipca 2015 roku
w sprawie propozycji podjęcia kontroli w zakresie realizacji ustawowych obowiązków
nałożonych na organizatorów pieczy zastępczej ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej” oraz odpowiedzi Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 13 sierpnia 2015 roku
7
zwracam się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zakresu planowanych czynności kontrolnych
w poniżej wskazanym zakresie.
Zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
w przypadku nieprzekazania do sądu w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka
w pieczy zastępczej informacji o możliwości powrotu dziecka do jego rodziny, w sytuacji
stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka, organizator rodzinnej pieczy zastępczej składa do właściwego sądu wniosek
wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec
dziecka, celem uregulowania jego sytuacji prawnej. Do wniosku organizator rodzinnej pieczy
zastępczej dołącza w szczególności opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną
i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powyższy przepis, obowiązujący
od

19 września 2014 roku, ma na celu przyśpieszenie podejmowania rozstrzygnięć

w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, które w sposób trwały przebywa
w rodzinnej pieczy zastępczej.
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26 lai Konwencji
o Prawach Dziecka

roku o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz. U. z 2O5 r.. poz. 2086) zwracam się do Pana
Prezesa z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia przedmiotu kontroli w zakresie
wykonywan ja przez organizatorów rodzinnej
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w szczególności przestrzegania ustawowego terminu I 8 miesięcy.
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