
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

W oparciu o przepis art. 71 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, DzU z 2000 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm., wnoszę o objęcie kontrolą 

działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy w zakresie prawidłowości organizowania opieki 

w rodzinach zastępczych przez tę jednostkę. 

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznik podej-

muje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, za-

niedbaniem oraz innym złym traktowaniem. 

W ostatnim czasie opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o przestępczym traktowaniu przez jedną z łęczyc-

kich rodzin zastępczych powierzonych jej podopiecznych. Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców 

Łęczycy oraz krewnych byłych podopiecznych tejże rodziny ustaliłem, że PCPR w Łęczycy był już wcześniej 

informowany o stosowaniu przez tę rodzinę przemocy fizycznej i psychicznej jako metod wychowawczych. Około 

2008 r. postanowiono o odebraniu tej rodzinie umieszczonych tam dzieci. Niestety podjęte wówczas działania 

okazały się zupełnie bezskuteczne, skoro dana rodzina dalej pełniła pieczę zastępczą, a zaledwie po kilku latach 

doszło do ujawnienia kolejnych przestępczych działań podejmowanych wobec powierzonych jej dzieci.  

Zwraca uwagę fakt, jakże skutecznie musiały być zastraszane dzieci, skoro przez długi czas, bo od 2012 r., 

w milczeniu znosiły ból i upokarzanie stosowane wobec każdego z nich oraz ich najbliższych, ich rodzeństwa. 

Jak stanowi przepis art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 135 z późn. zm., rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową 

opiekę i wychowanie, w szczególności traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości oso-

bowej. Łęczycka rodzina z pewnością nie realizowała należycie swoich zadań i ustawowych celów. 

Niewiarygodny wydaje się być fakt braku reakcji najbliższej społeczności sąsiedzkiej i brak jakichkolwiek po-

dejrzeń osób, które z założenia, na co dzień działając w imieniu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, posiada-

jąc odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje, powinny opiekować się rodziną, pomagać jej, ale jednocześnie ją 

nadzorować i kontrolować. 

Wyjaśnienia wymaga także to, czy do PCPR w Łęczycy docierały jakiekolwiek informacje o niewłaściwym 

wypełnianiu przez rodzinę zastępczą swej roli, a jeśli tak, to jakie czynności zostały podjęte w tej sprawie. 

W niniejszej sprawie organizator rodzinnej pieczy zastępczej, PCPR w Łęczycy, zawiódł. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łęczycy, choćby nieumyślnie, dopuściło do sytuacji ciężkiego naruszania podstawowych 

praw dziecka, prawa do życia i ochrony zdrowia. 

Prokuratura Rejonowa w Łęczycy prowadzi śledztwo przeciwko osobom sprawującym jako zawodowa rodzina 

zastępcza pieczę nad pięciorgiem rodzeństwa; osobom tym postawiono zarzuty fizycznego i psychicznego znęca-

nia się nad podopiecznymi oraz zarzut wykorzystywania seksualnego dzieci. Ponadto Prokuratura Rejonowa 

w Łowiczu prowadzi śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków w zakresie sprawowania nadzoru nad rodzi-

ną zastępczą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy. 

Ujawnione dotychczas okoliczności popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich podopiecznych wskazują 

na szczególne okrucieństwo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. 

Objęcie PCPR w Łęczycy kontrolą jest niezbędne również po to, aby w przyszłości kolejnym dzieciom znajdu-

jącym się w szczególnej sytuacji – pozbawionym opieki i wychowania rodziców – zapewnić ochronę przed prze-

mocą, okrucieństwem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem dzieci przez „rodziców za-

stępczych”. 

Wobec tego wnoszę o zbadanie sprawy, zażądanie wyjaśnień i informacji oraz o podjęcie dalszych działań nie-

zbędnych do ochrony praw dzieci objętych pieczą zastępczą. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 

 




