
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Przemysława Błaszczyka i Bohdana Paszkowskiego 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z ujawnionym w ostatnim czasie skandalicznym, przestępczym traktowaniem podopiecznych 

przez jedną z łęczyckich zawodowych rodzin zastępczych oraz ze względu na to, iż proceder ten mógł trwać 

przez dłuższy czas – nie był to pierwszy przypadek, że wobec tej właśnie rodziny padły podejrzenia o niewła-

ściwe traktowanie umieszczonych u niej dzieci, bo informacje o biciu dzieci i ich zastraszaniu były zgłaszane 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy przez krewnych dzieci, a wcześniej doszło do odebra-

nia dzieci znajdujących się w tej rodzinie – proszę o wyjaśnienie następujących kwestii. 

Czy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity w DzU z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.), 

możliwe jest ponowne powierzenie sprawowania pieczy zastępczej rodzinie, wobec której sąd zadecydował o 

odebraniu znajdujących się u niej dzieci? 

Jeżeli w danym powiecie jest zbyt mało rodzin zastępczych, to jakie alternatywne rozwiązania może za-

stosować jednostka samorządu terytorialnego w celu zapewnienia dziecku pieczy zastępczej? 

Czy obowiązujące przepisy prawa formułują choćby minimalne wymogi w zakresie kompetencji, jakie ma 

posiadać osoba dokonująca oceny spełnienia przez kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej warun-

ków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej? W ust. 1 pkt 1 pojawia się wymóg dawania przez takie osoby rękojmi należytego 

sprawowania pieczy zastępczej, w ust. 1 pkt 7 – wymóg zapewnienia odpowiednich warunków bytowych i 

mieszkaniowych umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, istotny jest też waru-

nek posiadania przez taką osobę predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej. Wszystkie te 

wymogi są bardzo ogólnie określone, a tym samym trudne do obiektywnej oceny. 

Czy zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, jakie 

ma przedstawić kandydat do pełnienia tej funkcji, obejmują opinię lekarza psychiatry? 

Czy wobec posiadanych informacji o funkcjonowaniu w Polsce rodzinnej pieczy zastępczej określone 

ustawowo terminy dokonywania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz oceny 

samej rodziny zastępczej, w tym kolejnej oceny dokonywanej w razie wcześniejszej negatywnej oceny rodzi-

ny zastępczej, zostały właściwie określone i nie zachodzi uzasadniona potrzeba ich skrócenia, a tym samym 

zwiększenia kontroli w zakresie funkcjonowania systemu pieczy zastępczej? 

Na czym, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, powinna polegać merytoryczna ocena sytuacji 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i ocena rodziny zastępczej? Jaki powinien być jej zakres oraz 

przez kogo i w jaki sposób powinna być przeprowadzana, aby była jak najbardziej wiarygodna, obiektywna i 

umożliwiała jak najpełniejszą realizację zasady kierowania się dobrem dziecka? Czy osoby dokonujące oceny 

mogą bądź powinny zasięgać opinii najbliższych sąsiadów rodziny zastępczej co do sposobu jej funkcjono-

wania i wypełniania powierzonych jej funkcji? 

Czy osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji rodziny zastępczej mogą zostać skierowane przez orga-

nizatora rodzinnej pieczy zastępczej do specjalistycznej poradni zdrowia psychicznego? 

Czy kolejna negatywna ocena rodziny zastępczej stanowi podstawę do odebrania rodzinie zaświadczenia 

kwalifikacyjnego, wykreślenia jej z prowadzonego przez starostę rejestru danych o osobach zakwalifikowa-

nych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy pełniących funkcję rodziny zastępczej? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

Bohdan Paszkowski 

 


