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z pľzepisów ustawy z dnia 9 częrwca 2011 r. o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekst jedn. Dz. U.

z 2017 r. poz. 697) wynika, żc piccza zastępcza winna micć

charakteľ tymczasowy, z dąŻeniem do możliwie jak najszybszego powrotu dziecka do ľodziny
biologicznej , a jeŻe|ijest to niemozliwe, dąŻenie do adopcji dziecka'

AÍt. 47 ust. 6

i 7 ustawy

umieszczenia dzięcka

stanowi, Że w przypadku stwierdzenia ustania pÍzyczyny

w rodzinie

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka organizator

rodzinnej pieczy zastępczej informuje właściwysąd o możliwościpowrotu dziecka do jego
rodziny, załączając opinię gminy lub podmiotu pľowadzącego pracę

z

rodziną

i

opinię

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W pľzypadku nieprzekazania do sądu w terminie

l8 miesięcy od dnia

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej infoľmacji, o której mowa

wyżej, organizatot ľodzinnej pieczy zastępczej składa do właściwegosądu wniosek wraz

z

uzasadnieniem o wszczęcie

z

urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka

celem uregulowania jego sýuacji prawnej. Do wniosku organizator rodzinnej pieczy
zastępczej dołącza w szczegő|ności opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pľacę z rodziną

i opinię

ko

ordynatora

ro

dzinnej pieczy zastęp czej.

Analogiczny przepis został dodany do aľt. 100 ustawy o wspieraniu ľodziny i systemie

piczy zastępczej w zakresię instýucjonalnej pieczy zastępczej, który w ust. 4a stanowi,

Że dyľektor placówki
umieszczenia dziecka

opiekuńczo-wychowawczej

w

w

terminie 18 miesięcy od dnia

pieczy zastępczej składa do właściwegosądu wniosek wľaz

z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka
celem zbadania zaistnienia waľunków umożliwiających jego powľót do rodziny

a a

a
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albo umieszczenia go w rodzinie pľzysposabiającej' Do wniosku dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej dołącza opinię gminy lub podmiotu pľowadzącego pracę
z rodziną.

Celem powyŻszych przepisów jest pľzyśpieszeniepodejmowania rozstľzygnięć
w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, które przebywa w pieczy zastępczej.

Temin l8 miesięcy WZnacZa okres, w jakim powinno dojśćdo ostatecznego uľegulowania
sýuacji dziecka.

Z

informacji Najwyższej Izby Kontľoli o wynikach kontroli ,,Działania powiatów

w zakresie twoľzenia i wsparcia ľodzin zastępczych" z 23 lutego 2Ol7 rokul
Że w latach 2013

-

wynika,

2015 w skontrolowanych powiatach rodzinną pieczę zastępczą opuszczało

rocznie zaledwie około I4,0oÁ dzieci. Z tej grupy najwięcej

-

ponad 35oÁ stanowili pełnoletni

usamodzielnieni wychowankowie, Ż5oÁ dzieci' które wróciły do rodzin biologicznych, a I8oÁ
zostało adoptowanych. Podobne tendencje występowały w skali kľaju.
PovĺyŻsze oznacza, ze pobyt w pieczy w większości przypadków ma charakter stały'

Zgodnie

z

art. 58 ust.

4 ustawy o wspieľaniu rodziny

i

systemie pieczy zastępczej,

w ľodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia ľodzinnego umieszcza się
dziecko do czasu unoľmowania sýuacji dziecka, nie dłużejjednak niŻ na okľes czterech
miesięcy.

za

W

szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony'

zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do

8 miesięcy lub do

zakonczenia

postępowania sądowego o powľót dziecka do ľodziny biologicznej, adopcję, umieszczenie
w rodzinnej pieczy zastępczď1.

Tymczasem

z informacji NIK wynika, ze w powiatach objętych kontrolą czas pobýu

dzieci w pogotowiu ľodzinnym w ok. 50% przypadków wynosił ponad osiem miesięcy,
a w niektórych przypadkach nawet powyżej trzech lat. Baľdzo często dzieci w pogotowiach

ľodzinnych przebywają pľawie dwa lata, mimo Że rodzice biologiczni nie vłykazują
inicjatywy przejęcia opieki nad nimi. W tym czasie w natuľalny sposób nawiązują się więzi
między małoletnimi a rodzicami zastępczymi.

W

ocenie

NIK

wielomiesięczne pob}.ty dzieci

w

pogotowiu rodzinnym wynikały

najczęściejz przedłuŻających się postępowań sądowych, np. o pozbawienie rodziców władzy

rodzicielskiej.

w l0

powiatach (15%) Zwracano uwagę na brak współdziałania sądu

w spľawach związanych z rozwiązywaniem rodzin zastępczych po ustaniu przyczyn pobytu
https://www.nik.eov.p|/aktualnosci/nik-o-dzialaniach.powiatow-na-rzecz-tWQrZeni@
zastepczvch. htm
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dziecka

w pieczy - PCPR

infornrował sąd

o mozliwości powľotu dziecka do rodziców

biologiczny ch, podczas gdy sąd wy znaczał odległy termin posiedzenia'
Postępowania sądowe są długotrwałe, co nie pozwa|a na dotľzymywanie teľminów
zawaľtych w ustawie o wspieľaniu ľodziny i systemie pieczy zastępczej' Wg. ustaleń NIK,

pľoceduľy następujące

po

złoŻeníupÍzez oľganizatora

do właściwegosądu

wniosku

o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uľegulowania
j

ego sytuacj i prawnej' tľwaj ą niej ednokľotnie kilkanaście miesięcy.

PrzedłuŻające się postępowania sądowe regulujące sytuację dziecka działają

na niekorzyść dziecka. 'V{ydłuŻają czas pozostawania dzięcka w pieczy zastępczej, utľudniają

jego powrót do rodziny biologicznej albo zmniej szają jego szanse na adopcję. Powodują
równieŻ, Że rodzice ZasÍępczy nie są opiekunami prawnymi i nie mogą ľepľezentować, dziecka

przed różnymi instytucjami. Pľawnymi opiekunami nadal pozostają ľodzice biologiczni'
Utrudnia to spľawne działanie w istotnych sprawach dziecka, np. w sytuacji, gdy dziecko
umieszczonew pieczy wymaga diagnozy medycznej, specjalistycznegoleczęnia.

Mając na względzie powyŻsze, na podstawie art. 10a ustawy z 6 stycznia 2000 ľoku
o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz.

U' z 201] r. poz. 922), Rzecznik Praw Dziecka zwľaca się

z pľośbąo podjęcie działan w celu zagwarantowania spľawnego prowadzenia postępowań
o uľegulowanie

sytuacji dziecka oraz uwrażliwienie wszystkich sędziów orzekających

w sprawach rodzinnych

na teľenie Państwa Apelacji na problem ochľony dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej'
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