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

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku ze skierowaną na moje ręce interwencją dyrekcji Domu Dziecka „Ochronka” imienia świętego 

Brata Alberta w Stalowej Woli zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości prawnych 
dotyczących funkcjonowania placówek opiekuńczych oraz działających przy tych placówkach mieszkań 
usamodzielnienia. 

Powstanie przy domu dziecka „Ochronka” mieszkań usamodzielnienia miało na celu zwiększenie do 
czterdziestu liczby miejsc w placówce (trzydzieści w domu dziecka, dziesięć w mieszkaniach usamodzielnie-
nia). Głównym celem funkcjonowania mieszkań usamodzielnienia jest wszechstronne przygotowanie wy-
chowanków do samodzielnego dorosłego życia, tak aby w chwili opuszczenia placówki umieli ocenić swoją 
wartość i mogli bez większych obaw rozpocząć życie na własny rachunek. Ani obecnie obowiązująca ustawa 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU z dnia 21 lipca 2011 r.), ani 
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pie-
czy zastępczej nie przynoszą odpowiedzi na pytanie: co dalej z mieszkaniami usamodzielnienia? Mowa jest 
jedynie o tym, że do końca grudnia 2012 r. w placówkach opiekuńczych ma przebywać nie więcej niż trzy-
dzieścioro dzieci. 

Aktualnie w Domu Dziecka „Ochronka” imienia świętego Brata Alberta w Stalowej Woli przebywa łącz-
nie czterdzieścioro dwoje dzieci w wieku od siedmiu do dwudziestu lat (w domu dziecka jest ich trzydzie-
ścioro jeden, a w mieszkaniach usamodzielnienia – jedenaścioro). Z pewnością do końca grudnia br. liczba ta 
nie ulegnie zmniejszeniu. Dzięki wysiłkowi dyrekcji, władz lokalnych i osób dobrej woli dom dziecka 
„Ochronka”, działając w obecnej formie, doskonale spełnia swoją rolę i przygotowany jest do przyjęcia 
czterdzieściorga dwojga dzieci i stworzenia im możliwości rozwoju intelektualnego, osobowościowego oraz 
zapewnienia dobrych warunków lokalowych. 

W przypadku domu dziecka „Ochronka” ograniczanie liczby przyjętych dzieci z czterdzieściorga dwojga 
do trzydzieściorga nie wydaje się zasadne pod jakimkolwiek względem, a przede wszystkim chodzi o to, że 
opieką zostanie objęta mniejsza liczba potrzebujących dzieci. Dyrekcja placówki boryka się z dużym proble-
mem i nie wie, jak rozwiązać trudną sytuację i jak interpretować prawo. 

Podając za przykład ten konkretny przypadek, chciałabym zwrócić uwagę na nielogiczność zapisów 
prawnych ograniczających możliwości przyjmowania dzieci do placówek wychowawczych w sytuacji, gdy te 
mają możliwości lokalowe pozwalające na przyjęcie większej liczby wychowanków. Skoro dana placówka 
posiada właściwe warunki do opieki nad dziećmi, jest wystarczająco duża i przestronna, to w sytuacji, gdy są 
osoby potrzebujące, nie powinno być ustawowych ograniczeń co do liczby wychowanków. To dyrekcja pla-
cówki wraz z organem prowadzącym powinna decydować o tym, ilu wychowanków jest w stanie przyjąć i 
właściwie się nimi opiekować. Placówki takie jak dom dziecka „Ochronka” w Stalowej Woli spełniają swoją 
rolę i winny być wspierane zarówno przez władze centralne, jak i samorządowe. Szczególnie w obecnych 
czasach, kiedy bardzo wiele dzieci z racji biedy i patologii nie znajduje właściwej opieki w miejscu zamiesz-
kania. Dzieci młodsze z uregulowaną sytuacją prawną mają jeszcze szansę na adopcję lub znalezienie rodziny 
zastępczej, ale te starsze są skazane na przebywanie w domu dziecka. Ograniczenie liczby przyjęć nieko-
rzystnie odbije się na sytuacji konkretnych nieprzyjętych dzieci, które stracą możliwość usamodzielnienia i 
szanse na godne życie. W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie i o rozwianie wątpli-
wości prawnych dotyczących placówek opiekuńczych. 

Czy zgodnie z prawem, które będzie obowiązywało od grudnia 2012 r., dzieci przebywające w mieszka-
niach usamodzielnienia będą wliczane do całkowitej liczby wychowanków korzystających z domu dziecka? 
Jeżeli tak, to czy w takiej sytuacji można w miejsce mieszkań usamodzielnienia utworzyć nową placówkę na 
czternaścioro dzieci, zgodnie z art. 106 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU z dnia 
21.07. 2011 r.) i pozostawić drugą placówkę na trzydzieścioro dzieci − obowiązują stare przepisy − oraz cen-
trum opieki nad dzieckiem do obsługi tych placówek? 
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