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Odpowiadając na pismo znak ZEW/500/22-1/2013/ZA w sprawie skreślania

wychowanków z ewidencji placówek opiekuńczo—wychowawczych, uprzejni ie informuję.
że przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013. poz. 135, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 292, poz. 1720). które weszły w życie z dniem I stycznia 2012 r., nie regulują
trybu skreślania dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, Decyzję o zmianie miejsca
pobytu dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej do innej instytucji wychowawczej
podejmuje sąd na podstawie przepisów krio. Jak wynika z pisma Pana Rzecznika, obecnie
skreślenie

z

listy

wychowanka

placówki

opiekuńczo—wychowawczej

w

przypadku

umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, następuje na podstawie
postanowienia sądu.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej wprowadzone zostały rozwiązania zmierzające do uchylania
postanowień

o

umieszczeniu

dziecka w pieczy

zastępczej

w momencie

wydania

postanowienia o skierowaniu go do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Argumentem
na rzecz takiego rozwiązania było dobro pozostałych dzieci w placówkach. Jednakże, decyzją
Parlamentu, wynikającą m. in. z opinii Pana Rzecznika, jak również Ministerstwa Edukacji

Narodowej, rozwiązania te zostały usunięte. W ślad za tym sprawy finansowania zostały
uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania
i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku
socjoterapii (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz.1833 z późn. zm.) zgodnie z przepisami uchwalonej
9 czerwca 2011 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepis
rozporządzenia

zobowiązuje

całodobową

placówkę

opiekuńczo—wychowawczą

do zapewnienia nieletniemu wychowankowi tej placówki, podczas pobytu w ośrodku,
pokrycia kosztów wyżywienia oraz zaopatrzenia w odzież, obuwie, środki czystości i środki
higieny osobistej oraz leki, okulary, podręczniki i pomoce szkolne, a także kieszonkowe.
Wydaje się, że obecny stan prawny jasno precyzuje, iż dziecko pozbawione opieki
w rodzinie biologicznej, winno zostać umieszczone w pieczy zastępczej. Jeżeli, z uwagi
na problemy opiekuńczo-wychowawcze, zostaje ono skierowane do młodzieżowego ośrodka
wychowawczego, nie następuje jednoczesne uchylenie postanowienia o umieszczeniu
w pieczy zastępczej.
Mając na uwadze przytoczone przez Pana Rzecznika przykłady odmiennych
rozstrzygnięć w tej materii, uprzejmie informuję, że wystąpimy do dyrektorów placówek
opiekuńczo—wychowawczych za pośrednictwem wojewodów, przekazując im wskazówki

co do właściwego postępowania w podobnych przypadkach.
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Odpowiadając na pismo Pana Rzecznika z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie
uchylania przez sądy rodzinne postanowień o umieszczeniu małoletniego dziecka
w

pieczy

zastępczej,

z

powodu

równoczesnego

umieszczenia

dziecka

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na podstawie ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich i blokowania miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
pomimo braku zmiany ich sytuacji opiekuńczej, uprzejmie informuję, że do
wszystkich prezesów sądów okręgowych zostało przesłane pismo, w którym
Ministerstwo

Sprawiedliwości sygnalizuje podniesiony przez

Pana

Rzecznika

problem oraz zwraca się z prośbą o zbadanie jego skali i podjęcie stosownych
działań na podstawie art. 37

1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U. z 2013 r., poz.427-. jednolity tekst), a także przypomnienie sędziom
rodzinnym, że przesłanki do zmiany sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz
do przywrócenia władzy rodzicielskiej zawiera art. 109 kro i 111 kro.
Jednocześnie,

w

ramach

zewnętrznego

nadzoru

administracyjnego,

zobowiązano prezesów wszystkich sądów okręgowych do nadesłania w terminie do
dnia 05.11.2013 r. informacji, obejmującej okres od 01.01.2013 r. do 31.10.2013 r.
o ilości spraw w poszczególnych sądach rejonowych, w których;
1. wydano orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej, skutkujące zwolnieniem
małoletniego dziecka z palcówki opiekuńczo-wychowawczej, wyłącznie z powodu
jednoczesnego stosowania wobec niego środka wychowawczego w postaci

7

umieszczenia w młodzieżowym

ośrodku wychowawczym

albo

młodzieżowym

ośrodku socjoterapii,
2.

postępowanie

urn ieszczen ia

wykonawcze

małoletn iego

(opiekuńcze)
dziecka

umorzono

tytułem

wyłącznie

środka

z

powodu

wychowawczego

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
bez uprzedniego wydania orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej.
Wobec powyższego uprzejmie przesyłam do wiadomości Pana Rzecznika treść
pisma skierowanego do prezesów sądów okręgowych oraz uprzejmie informuję, że
pełna analiza w/w problemu zostanie przeprowadzona po uzyskaniu danych
z poszczególnych sądów, a następnie bezzwłocznie przekazana Panu Rzecznikowi.
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Załącznik:
-pismo skierowane do wszystkich prezesów sądów okręgowych

