
Đľ'ľť'€:
l.:ł'LŁ\
.-.1:!Y r! t;

RZE,C ZP OS PO L I TA POLS KA
Rzecznik Praw Dziecka
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Zss.422.27 .2017.AT

Warszawa, 27 częrwca 2017 roku
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art. 32 ustawy z ďnia 9 czerwca 20ll r' o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz.U. z20|7 r' poz.697) stanowi, Że w przypadku niemożnoŚci zapewnienia

dziecku opieki i wychowaniaprzez rodziców dziecko obejmuje się pieczą zastępczą.

Norma ta ma charakter obligatoryjny.

Zgodnie z aft.33 wyŻej powołanej ustawy piecza zastępczazapewnia:

1) pracę z rodziną umozliwiającą powľót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe

dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku bľaku możliwości

przysposobienia dziecka - opiekę i wychowanie w śľodowisku zastępczym;

2) pĺzygotowanie dziecka do:

a) godnego' samodzielnego i odpowiedzialnego Życia,

b) pokonywania trudności zyciowych zgodnie z zasadami etyki,

c) nawiązywania i podtľzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych

kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania

straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

3) zaspokojenie potľzeb emocjonalnych dzieci, Ze szczególnym uwzględnieniem

potrzeb býowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-ľekreacyjnych.

Problematyka notmowana ww. ustawą ma swoje podstawy w Konwencji o prawach

dziecka oraz Konstýucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 72 ust' l i 2 stanowi,

ŻeRzeczpospolita Polska zapewnia ochronę pľaw dziecka. KaŻdy ma prawo Żądai,

od organów władzy publicznej ochĺony dziecka przed pľZemocą' okrucieństwem, wyzyskiem

i demoralizacją, a dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy

władz publicznych.
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PodkľeŚlić należy, Że pľawo do opieki przysługuje w równym stopniu małoletnim

matkom, jak i ich dzieciom.

Ustawa o wspieraniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje dwie formy

Sprawowania pieczy zastępczej - rodzinną i instýucjonalną. Formami rodzinnej pieczy

zastępczej są: rodzina zastępcza (spokľewni ona, niezawodowa, zawodowa w tym zawodowa

pełniąca funkcję pogotowia ľodzinnego i zawodowa specjalistyczna\ oraz rodzinny dom

dziecka. Instytucjonalna piecza zastępczajest spľawowana w foľmie: placówki opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-teľapeutycznej oraz interwencyjnego

ośľodka preadopcyjnego. Katalog form pieczy zastępczej przewiđzianych ustawą jest

zamknięty.

Z infoľmacji zgromadzonych pÍZeZ Rzecznika Praw Dziecka w ramach

podejmowanych inteľwencji wynika, Że zdarzď1ą się sýuacje, w któľych sądy opiekuńcze

umieszczają małoletnie matki pozbawione opieki ľodzicielskiej wraz z ich dzieimi w domach

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŻy.

Wskazać naleŻy, że domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąĘ nieĺaleŻą

do systemu pieczy zastępczej. Placówki te działają w innym systemie. podlegającym innemu

resoftowi (ministrowi polityki społecznej), mają inne cele, są prowadzone na innych zasadach

i z innymi Żrodłami flnansowanianizśrodki objęte systemem pieczy zastępczej.

Małoletnia matka i jej dziecko umieszczone w domu dla matek z małoletnimi dziećmi

i kobiet w ciąŻy pozostają poza systemem pieczy zastępczej.

Mając powyŻsze na uwadze , działając na podstawie art. l0a ustawy z 6 stycznia 2000

roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. ĺJ. z 2017 r. poz.922), zwracam się z uprzejmą prośbą

o podjęcie działafi w celu wyeliminowania wskazanych niepľawidłowości orazuwraŻliwienie

wszystkich sędziów orzekających w sprawach rodzinnych na teľenie Państwa Apelacji na

problem zapewnienia właściwej pieczy zastępczej dla małoletnich matek orazich dzieci.
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