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Zadania administracji publicznej
w zakresie pieczy zastêpczej nad dzieckiem

1. Istota pieczy zastêpczej
Termin piecza w jêzyku polskim odnoszony jest do sprawowania opieki, dba³oci o kogo, troskliwoci. Pojêcie pieczy zastêpczej nad dzieckiem odnosi siê do sytuacji zastêpowania rodziców biologicznych w opiece nad dzieckiem. Piecza zastêpcza uto¿samiana jest ze
sprawowaniem opieki nad osob¹ ma³oletni¹ przez wyspecjalizowane instytucje, jest wykonywana przez osoby nie bêd¹ce rodzicami dziecka, w sytuacji gdy nie mo¿e ono przebywaæ
w rodzinie biologicznej. Podstaw¹ prawn¹ sprawowania pieczy zastêpczej jest orzeczenie
s¹du, ponadto opieka zastêpcza nad dzieæmi mo¿e byæ ustanowiona na wniosek rodziców
biologicznych. Instytucjami pieczy zastêpczej w Polsce s¹ placówki opiekuñczo-wychowawcze i rodziny zastêpcze. Regulacja prawna omawianej problematyki ³¹czy prawo rodzinne
z prawem administracyjnym. Podstawowymi ród³ami prawa s¹ tu kodeks rodzinny i opiekuñczy 1 oraz ustawa o pomocy spo³ecznej 2 (dalej u.p.s.).
Zastêpowanie rodziców z za³o¿enia ma charakter tymczasowy, po pierwsze dlatego, ¿e ma
ono zapewniæ dziecku opiekê i bezpieczeñstwo do czasu ustabilizowania sytuacji w jego
rodzinie naturalnej, po drugie czasowoæ okrelona jest osi¹gniêciem przez podopiecznego
pe³noletnoci. Przez d³ugie lata w Polsce obowi¹zywa³ model pieczy zastêpczej oparty na
trwa³ej izolacji dziecka od rodziny biologicznej. Dziecko umieszczane by³o na sta³e w rodzinie
zastêpczej lub placówce opiekuñczo-wychowawczej, w których koncentrowano siê g³ównie
na jego potrzebach zdrowotnych i edukacyjnych. Natomiast rodzice biologiczni pozostawieni byli bez pomocy socjalnej, terapeutycznej i pedagogicznej. W okresie PRL wiarê w kompetencje rodziców i przekonanie o ich koniecznej obecnoci w ¿yciu dziecka uwa¿ano za wyraz
zacofania pedagogicznego i psychologicznego. By³o to zgodne z panuj¹cym kolektywizmem
i centralizmem oraz ide¹ wy¿szoci pañstwa nad obywatelem, profesjonalisty nad jednostk¹
i rodzin¹, przewagi dominacji i kontroli nad s³u¿ebnoci¹ i pomocniczoci¹ 3 . Pod koniec lat
90. zaczêto wdra¿aæ reformê, w myl której piecza zastêpcza mia³a staæ siê uzupe³nieniem
i wsparciem opieki rodzicielskiej, a nie jej trwa³ym substytutem. Istotê reformy sprowadzano
do odchodzenia od systemu opieki nad dzieckiem na rzecz systemu pomocy dziecku i jego
rodzinie. Jak podkrela M. Andrzejewski, wspó³czenie nie nale¿y stawiaæ pytania, czy trzeba
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Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59 z pón. zm.
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wspieraæ rodzinê dotkniêt¹ kryzysem, a raczej jak to czyniæ? 4. W konsekwencji umieszczenie dziecka poza rodzin¹ biologiczn¹ sta³o siê jedn¹ z form wsparcia tej rodziny. Pobyt dziecka poza rodzin¹ ma byæ przejciowy i maj¹ mu towarzyszyæ dzia³ania reintegracyjne,
nakierowane na odbudowanie wiêzi emocjonalnych z rodzicami. W kontekcie tego za³o¿enia
nale¿y podkreliæ subsydiarny charakter pieczy zastêpczej, ustanawianej w sytuacji niemo¿liwoci przebywania dziecka w rodzinie naturalnej. Po rozwi¹zaniu kryzysu, ustabilizowaniu
sytuacji rodzinnej dziecko powinno powróciæ do swego naturalnego rodowiska. Dopiero
gdy oka¿e siê to niemo¿liwe, nale¿y mu stworzyæ stabilne warunki ¿ycia poza rodzin¹.
Okres sprawowania pieczy zastêpczej jest zró¿nicowany. Zale¿y on od sytuacji rodzinnej
dziecka, ale tak¿e od prawnego charakteru instytucji, w której ono przebywa, na przyk³ad
pobyt w placówce o charakterze interwencyjnym nie powinien przekraczaæ trzech miesiêcy,
a w rodzinie zastêpczej bêd¹cej pogotowiem opiekuñczym  jednego roku. Czêsto jednak
piecza zastêpcza charakteryzuje siê stabilnoci¹ i trwa³oci¹, dotyczy to zw³aszcza rodzin
zastêpczych spokrewnionych z dzieckiem. Maksymalny czas trwania pieczy wyznacza usamodzielnienie siê podopiecznego. Tymczasowoæ pieczy zastêpczej ma zatem charakter wzglêdny. Podstawow¹ ide¹ jest czasowe korzystanie z tej instytucji. Czêsto jednak powrót do
rodziny jest niemo¿liwy, miêdzy innymi dlatego, ¿e nie uda³o siê odbudowaæ wiêzi dziecka
z rodzicami. Wówczas rodziny zastêpcze czy placówki opiekuñczo-wychowawcze staj¹ siê
instytucjami trwa³ej opieki.
Podstaw¹ umieszczenia dziecka w instytucji pieczy zastêpczej jest sieroctwo oraz ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie rodziców w³adzy rodzicielskiej. Ponadto o umieszczeniu
w rodzinie zastêpczej lub placówce opiekuñczo-wychowawczej s¹d mo¿e zarz¹dziæ w ka¿dej
sytuacji zagro¿enia dobra dziecka (art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o.). Umieszczenie w instytucji pieczy
zastêpczej nastêpuje na podstawie orzeczenia s¹du, a ponadto w rodzinie zastêpczej (za zgod¹
rodziców) na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej miêdzy t¹ rodzin¹ a w³aciwym
starost¹. Zakres pieczy zastêpczej nie jest to¿samy z zakresem w³adzy rodzicielskiej. Sprowadza siê on g³ównie do bie¿¹cej opieki i wychowania. Zazwyczaj piecza nad dzieckiem sprawowana jest wspólnie przez jego rodziców i rodzinê zastêpcz¹ lub placówkê opiekuñczo-wychowawcz¹. Wiêkszoæ spraw dotycz¹cych kierowania dzieckiem i zarz¹dzanie jego maj¹tkiem pozostaje w gestii rodziców biologicznych. Instytucje pieczy zastêpczej maj¹ szersze
uprawnienia, gdy podstaw¹ umieszczenia w nich dziecka by³o orzeczenie o pozbawieniu
w³adzy rodzicielskiej. Wówczas s¹d ustanawia opiekuna prawnego dziecka, którym zwykle
s¹ rodzice zastêpczy, dalsi krewni lub pracownicy placówki opiekuñczo-wychowawczej.
2. Instytucje pieczy zastêpczej
Do instytucji pieczy zastêpczej zaliczane s¹ rodziny zastêpcze i placówki opiekuñczo-wychowawcze. Ustawa o pomocy spo³ecznej preferuje umieszczenie dziecka w pierwszym
typie instytucji. Skierowanie dziecka do placówki powinno nast¹piæ, gdy nie ma mo¿liwoci
umieszczenia go w rodzinie zastêpczej. Podstawowym zadaniem rodziny zastêpczej jest zapewnienie dziecku faktycznej pieczy, gdy opieka nad dzieckiem przejciowo lub stale nie mo¿e byæ
sprawowana przez jego rodziców. Rodzina taka mo¿e byæ ustanowiona tak¿e dla dziecka niedo-
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M. A n d r z e j e w s k i, Wspó³praca s¹dów rodzinnych i instytucji pomocy spo³ecznej w umieszczaniu dzieci poza rodzin¹, Pañstwo i Prawo 2003, z. 9, s. 92.
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stosowanego spo³ecznie. Rodzina zastêpcza powinna zapewniæ dziecku: odpowiednie warunki
bytowe; mo¿liwoci rozwoju fizycznego, psychicznego i spo³ecznego; mo¿liwoci zaspokajania
indywidualnych potrzeb; mo¿liwoæ w³aciwej edukacji i rozwoju zainteresowañ; odpowiednie
warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego5. Prawne wiêzi dziecka z rodzin¹ zastêpcz¹ s¹ s³abe. Rodzina ta, jak wskazuje jej nazwa, zastêpuje tylko rodziców, nie zmienia to
jednak sytuacji rodzinno-prawnej dziecka. Rodzina zastêpcza pe³ni jedynie funkcjê opiekuna
dla umieszczonego w niej dziecka i nie mo¿e sprawowaæ nad nim w³adzy rodzicielskiej 6.
Funkcjonowanie rodzin zastêpczych jest poddane wnikliwej regulacji prawnej i systematycznej kontroli. Wyra¿a siê to przede wszystkim w kazuistycznym sformu³owaniu warunków,
jakie musi spe³niaæ osoba lub ma³¿eñstwo ubiegaj¹ce siê o status rodziny zastêpczej. Wród
wymagañ stawianych kandydatom wymienia siê miêdzy innymi: sta³e miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystanie z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich,
posiadanie nieograniczonej w³adzy rodzicielskiej, wywi¹zywanie siê z obowi¹zku ³o¿enia na
utrzymanie osoby najbli¿szej, wykazanie siê odpowiednim stanem zdrowia, warunkami mieszkaniowymi i ród³em utrzymania (art. 73 ust. 1 u.p.s.).
Rodziny zastêpcze dziel¹ siê na spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem. Ponadto
ustanowiono kategoriê rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, do których nale¿¹
rodziny wielodzietne, specjalistyczne i pe³ni¹ce funkcje pogotowia rodzinnego (art. 74 ust.1).
W rodzinach wielodzietnych umieszcza siê w tym samym czasie od trojga do szeciorga
dzieci lub liczne rodzeñstwa. Do rodzin specjalistycznych kierowane s¹ dzieci wymagaj¹ce
szczególnej opieki lub pielêgnacji z uwagi na stan zdrowia lub spo³eczne niedostosowanie.
W rodzinie takiej w tym samym czasie mo¿e wychowywaæ siê najwy¿ej troje dzieci. W pogotowiu rodzinnym umieszcza siê nie wiêcej ni¿ troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania ich sytuacji ¿yciowej. Przebywanie w pogotowiu rodzinnym nie mo¿e przekroczyæ
12 miesiêcy, w sytuacjach wyj¹tkowych 15 miesiêcy. Rodzina pe³ni¹ca funkcjê pogotowia
rodzinnego nie mo¿e odmówiæ przyjêcia dziecka w wieku do 10 lat doprowadzonego przez
policjê. Przyjêcie dziecka mo¿e nast¹piæ bez zgody jego opiekunów prawnych, je¿eli zagro¿one by³o ¿ycie lub zdrowie dziecka, w sytuacji gdy nie mo¿na ustaliæ to¿samoci jego rodziców lub miejsca ich pobytu oraz w przypadku porzucenia dziecka. O przyjêciu dziecka
doprowadzonego przez policjê pogotowie rodzinne powiadamia niezw³ocznie s¹d opiekuñczy i powiatowe centrum pomocy rodzinie. Przebywanie dziecka w pogotowiu ma jedynie
charakter przejciowy i trwa do czasu wydania orzeczenia przez s¹d.
Aktualnie w rodzinie zarówno spokrewnionej, jak i niespokrewnionej mo¿e przebywaæ
w tym samym czasie maksymalnie troje dzieci, wyj¹tkiem za od tej zasady mo¿e byæ jedynie
zakaz rozdzielania rodzeñstwa.
Poza rodzinami zastêpczymi pieczê zastêpcz¹ nad dzieckiem wykonuj¹ ca³odobowe placówki opiekuñczo-wychowawcze. Placówki s¹ jednostkami organizacyjnymi pomocy spo³ecznej, prowadzone s¹ przez gminê, powiat lub samorz¹d województwa. Ponadto wyró¿nia
siê niepubliczne placówki opiekuñczo-wychowawcze prowadzone przez podmioty prywatne.
Instytucjami pieczy zastêpczej s¹ jedynie placówki zapewniaj¹ce dziecku ca³odobow¹ opiekê, oprócz tych funkcjonuj¹ jeszcze placówki wsparcia dziennego, takie jak: ko³a zainteresowañ, kluby, ogniska wychowawcze, wietlice. Placówki wsparcia dziennego zajmuj¹ siê

5
Zob. M. S i t k o, Kszta³towanie siê modelu rodzin zastêpczych w Polsce, Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze,2001, nr 4, s. 34.
6
M. A n d r z e j e w s k i, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 90.
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wspieraniem rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, pomoc¹ rodzinie i dzieciom
sprawiaj¹cym problemy wychowawcze, zagro¿onym demoralizacj¹, przestêpczoci¹ lub uzale¿nieniami. Zapewniaj¹ one dzieciom pomoc w nauce, organizacjê czasu wolnego, rozwój
zainteresowañ, organizacjê zabaw i zajêæ sportowych, prowadz¹ te¿ sta³¹ pracê z rodzin¹
dziecka. Pobyt w placówkach wsparcia dziennego jest dobrowolny i nieodp³atny, a dzieci
przyjmowane s¹ bez skierowania. Dzieci przebywaj¹ w placówce kilka godzin dziennie, pozostaj¹c formalnie pod w³adz¹ rodziców biologicznych.
Instytucjami pieczy zastêpczej s¹ ca³odobowe placówki opiekuñczo-wychowawcze. Celem tych instytucji jest zapewnienie dziecku ca³odobowej, ci¹g³ej lub okresowej, opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbêdnych potrzeb bytowych, rozwojowych, emocjonalnych, spo³ecznych i religijnych, a tak¿e zapewnienie korzystania z przys³uguj¹cych wiadczeñ
zdrowotnych i kszta³cenia (art. 80 ust. 3 u.p.s.). Umieszczenie dziecka w placówce na pobyt
ca³odobowy jest traktowane jako rozwi¹zanie ostateczne. Dotyczy ono dzieci pozbawionych
czêciowo lub ca³kowicie opieki rodzicielskiej, wobec których wyczerpano mo¿liwoci udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastêpczej. Do placówek opiekuñczo-wychowawczych zapewniaj¹cych dziecku ca³odobow¹ opiekê ustawa o pomocy spo³ecznej zalicza placówki interwencyjne, rodzinne i socjalizacyjne.
Placówka interwencyjna ma zapewniæ dzieciom pozbawionym czêciowo lub ca³kowicie
opieki rodziców, znajduj¹cym siê w sytuacji kryzysowej, doran¹ (do trzech miesiêcy) ca³odobow¹ opiekê, kszta³cenie dostosowane do wieku i mo¿liwoci rozwojowych oraz opiekê
wychowawcz¹ do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastêpczej b¹d
adopcyjnej. Omawiane jednostki przyjmuj¹ dzieci w sytuacjach wymagaj¹cych natychmiastowego rozpoczêcia sprawowania opieki i wychowania. Do placówki interwencyjnej mog¹
byæ przyjmowane dzieci od 11. roku ¿ycia na podstawie rozstrzygniêcia s¹du opiekuñczego,
niezale¿nie od miejsca zamieszkania. Warto zaznaczyæ, ¿e analizowane instytucje mog¹ specjalizowaæ siê w opiece nad niemowlêtami oczekuj¹cymi na adopcjê. Placówka opiekuñczo-wychowawcza typu rodzinnego ma na celu zapewnienie dzieciom ca³kowicie lub czêciowo
pozbawionym opieki rodziców, które nie mog¹ byæ umieszczone w rodzinie zastêpczej lub
przysposabiaj¹cej, ca³odobow¹ opiekê i wychowanie w warunkach zbli¿onych do domu rodzinnego. Placówka rodzinna powinna tworzyæ jedn¹ wielodzietn¹ rodzinê dla dzieci, umo¿liwiaj¹c jednoczenie wspólne wychowanie i opiekê licznemu rodzeñstwu, stopniowo je
usamodzielniaj¹c. Ma zapewniæ kszta³cenie i wyrównywanie opónieñ szkolnych oraz umo¿liwiæ utrzymywanie kontaktu dziecka z rodzicami. Zadaniem placówki socjalizacyjnej jest zapewnienie ca³odobowej opieki i wychowania dzieciom ca³kowicie lub czêciowo pozbawionym
opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastêpczej. Jednostka ta
prowadzi zajêcia socjalizuj¹ce, korekcyjne, kompensacyjne, terapeutyczne rekompensuj¹ce
braki w wychowaniu w rodowisku rodzinnym oraz przygotowuje wychowanków do wype³niania ról spo³ecznych i ¿ycia w spo³eczeñstwie. Placówka ta musi podejmowaæ dzia³ania
w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiaj¹cej lub umieszczenia
w rodzinie zastêpczej. Placówka rodzinna organizuje te¿ dla swoich wychowanków ró¿ne
formy opieki w rodowisku, grupy usamodzielniaj¹ce oraz zajmuje siê nawi¹zywaniem kontaktów z rodzinami zaprzyjanionymi.
Warto zaznaczyæ, ¿e mimo klasyfikacji placówek ustawa o pomocy spo³ecznej dopuszcza
³¹czenie dzia³añ interwencyjnych, socjalizacyjnych i innych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w postaci placówki wielofunkcyjnej. Rozwi¹zanie to daje mo¿liwoci podmiotom prowadz¹cym placówkê na elastyczne dostosowanie siê do potrzeb i zwiêkszenie u¿ytecznoci
placówki.
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Ka¿da placówka ma obowi¹zek wspó³pracowaæ z rodzin¹ dziecka i przygotowywaæ podopiecznego do samodzielnej egzystencji. Realizuj¹c te zadania, powinna kierowaæ siê dobrem
dziecka i poszanowaniem jego praw, koniecznoci¹ wyrównania deficytów rozwojowych,
poszanowaniem praw rodziców oraz potrzeb¹ podtrzymywania wiêzi dziecka z rodzin¹. Co do
zasady, dziecko przebywa w placówce opiekuñczo-wychowawczej do chwili ustania przes³anek uzasadniaj¹cych jego pobyt i nie d³u¿ej ni¿ do momentu osi¹gniêcia pe³noletnoci.
Wyj¹tkowo pobyt mo¿e byæ przed³u¿ony do czasu ukoñczenia szko³y, w której wychowanek
rozpocz¹³ naukê przed ukoñczeniem 18. roku ¿ycia. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pobyt w placówce
powinien mieæ charakter przejciowy, a celem priorytetowym jest powrót dziecka do naturalnej rodziny. Tote¿ istnieje mo¿liwoæ zawarcia przez dyrektora placówki umowy z rodzicami
(opiekunami) dziecka okrelaj¹cej warunki okresowego powrotu dziecka do rodziny. W szczególnoci w umowie powinno siê znaleæ zobowi¹zanie do realizacji przez dziecko obowi¹zku
szkolnego oraz zobowi¹zanie dyrektora do wspó³pracy z rodzicami w sprawach opiekuñczo-wychowawczych w czasie okresowego przebywania dziecka poza placówk¹.
3. Obowi¹zki w³adz publicznych w sferze opieki nad rodzin¹ i dzieckiem
Instytucja pieczy zastêpczej jest czêci¹ prawnej problematyki opieki pañstwa nad rodzin¹ i dzieckiem. Pañstwo sprawuje tê opiekê poprzez instrumenty polityki spo³ecznej, regulacje z zakresu zabezpieczenia spo³ecznego oraz ochronê praw cz³owieka, w tym praw dziecka.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 71 nak³ada na pañstwo obowi¹zek uwzglêdnienia w polityce spo³ecznej i gospodarczej dobra rodziny. W³adze publiczne zobowi¹zane s¹
do objêcia szczególn¹ pomoc¹ rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej i spo³ecznej. Z obowi¹zkami tymi koresponduje zapewnienie przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ ochrony
praw dziecka. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy w³adz
publicznych (art. 72 ust. 2 Konstytucji RP). W wietle regulacji konstytucyjnych nale¿y
podkreliæ, ¿e dzieci, których rodzice nieprawid³owo realizuj¹ funkcje rodzicielskie, maj¹ prawo oczekiwaæ od pañstwa, ¿e za porednictwem wyspecjalizowanych instytucji zapewni im
ono opiekê i wychowanie, stosownie do ich potrzeb 7.
Pañstwo realizuje powy¿sze obowi¹zki przede wszystkim za porednictwem organów administracji publicznej i innych wyspecjalizowanych instytucji. Reaktywacja samorz¹du terytorialnego i reformy administracji terenowej wywar³y znacz¹cy wp³yw na nowy kszta³t opieki
nad dzieckiem i rodzin¹. Do drugiej po³owy lat 90. zadania w tej dziedzinie rozproszone by³y
miêdzy resortami edukacji, polityki spo³ecznej, zdrowia i sprawiedliwoci. Rozwi¹zaniom tym
brakowa³o jednolitej polityki i spójnoci dzia³añ oraz powi¹zania instytucjonalnej pomocy
dzieciom i rodzinom z lokalnym rodowiskiem spo³ecznym. Reformy administracji publicznej
w latach 90. sprawi³y, ¿e system opieki nad rodzin¹ i dzieckiem zosta³ podporz¹dkowany
resortowi pracy i polityki spo³ecznej i sta³ siê integraln¹ czêci¹ systemu pomocy spo³ecznej.
Nast¹pi³a d³ugo oczekiwana konsolidacja dzia³alnoci opiekuñczej nad dzieæmi z pomoc¹
rodzinie 8. Istotn¹ konsekwencj¹ tych zmian by³a nowelizacja ustawy z dnia 29 listopada

7

Por. S. N i t e c k i, Prawo do pomocy spo³ecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008,
s. 214; T. R o m m e r, Opieka nad rodzin¹ i dzieckiem w ustawie o pomocy spo³ecznej, Prawo Pracy
2002, nr 6, s. 17.
8
Zob. S. L e g a t, Rodziny zastêpcze a wybrane aspekty polityki spo³ecznej pañstw [w:] M. R a c ³ a w -
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1990 r. o pomocy spo³ecznej , polegaj¹ca na dodaniu nowego rozdzia³u zatytu³owanego opieka nad rodzin¹ i dzieckiem 10. Nowela okrela³a m.in. zasady i formy wspierania rodzin maj¹cych trudnoci w wype³nianiu swoich zadañ, zakres pomocy dziecku pozbawionemu czêciowo
lub ca³kowicie opieki rodzicielskiej i niedostosowanemu spo³ecznie oraz organizacjê, zasady
finansowania i nadzoru nad instytucjami opieki. Szczegó³owe kwestie unormowane zosta³y
w przepisach wykonawczych. Powy¿sze regulacje, rozszerzone i doprecyzowane w nowych
rozporz¹dzeniach, przejê³a obowi¹zuj¹ca aktualnie ustawa o pomocy spo³ecznej. Warto zaznaczyæ, ¿e unormowania powiêcone opiece nad dzieckiem i rodzin¹ zawarte s¹ nie tylko
w rozdziale stricte powiêconym tej problematyce, ale tak¿e w czêci dotycz¹cej wiadczeñ
oraz zadañ administracji publicznej. W ten sposób jasno i szczegó³owo okrelono obowi¹zki
pañstwa (samorz¹du terytorialnego) w tej sferze pomocy spo³ecznej.
Jak ju¿ wielokrotnie podkrelano, umieszczenie dziecka poza rodzin¹ naturaln¹ traktowane jest jako ostatecznoæ. W trudnych sytuacjach w³adze publiczne powinny udzieliæ pomocy rodzinie, by mog³a ona wype³niaæ przypisane jej funkcje. Chodzi tu nie tylko o wsparcie
finansowe, ale równie¿ o pomoc psychologiczno-pedagogiczn¹. Pañstwo udziela finansowej
pomocy rodzinie i dziecku g³ównie poprzez system wiadczeñ rodzinnych i alimentacyjnych,
ponadto rozbudowany katalog wiadczeñ materialnych i niematerialnych dla rodzin przewidziany zosta³ w ustawie o pomocy spo³ecznej. Jednym z najwa¿niejszych celów tej pomocy
jest niedopuszczenie do odizolowania dziecka od rodziny i umieszczenia go w instytucji
pieczy zastêpczej. Zgodnie z zasad¹ pomocniczoci g³ówny ciê¿ar realizacji zadañ z zakresu
opieki nad rodzin¹ i dzieckiem spoczywa na gminach i powiatach. Podstawowego wsparcia
dzieciom i rodzinom udzielaj¹ najmniejsze wspólnoty  gminy. Do ich zadañ nale¿y: tworzenie
gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin¹, do¿ywianie dzieci, prowadzenie i zapewniania miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. W ramach zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej gminy zajmuj¹ siê realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej maj¹cych na celu ochronê
poziomu ¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Ponadto rodzina mo¿e byæ adresatem innych wiadczeñ udzielanych przez organy gminy na
ogólnych zasadach. Wspieranie rodzin, w tym poszczególnych jej cz³onków, mo¿e polegaæ
na przyznaniu wiadczeñ pieniê¿nych, pomocy rzeczowej, us³ug opiekuñczych czy pracy
socjalnej. Je¿eli dorane wsparcie rodziny okazuje siê nieskuteczne lub niemo¿liwe, zw³aszcza
gdy zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka poza t¹ rodzin¹, to obowi¹zek udzielenia pomocy przejmuj¹ wyspecjalizowane instytucje, w tym s¹dy i administracja powiatowa.
Organy powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne s¹ g³ównymi wykonawcami zadañ
w zakresie ustanowienia pieczy zastêpczej nad dzieckiem. Do zadañ w³asnych powiatu w omawianej dziedzinie nale¿¹: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego;
organizowanie opieki w rodzinach zastêpczych i udzielanie im pomocy pieniê¿nej; organizo-

- M a r k o w s k a, S. L e g a t (red.), Opieka zastêpcza nad dzieckiem i m³odzie¿¹ od form instytucjonalnych do rodzinnych, Warszawa 2004, s. 15 i nast.; M. A r a c z e w s k a, Podstawy prawne organizowania
i funkcjonowania rodzin zastêpczych w Polsce [w:] M. R a c ³ a w - M a r k o w s k a, S. L e g a t (red.), op.
cit., s. 36.
9
Tekst jedn., Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414.
10
Ustawa z dnia z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Dz. U. Nr 19, poz. 238.
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wanie i prowadzenie orodków adopcyjno-opiekuñczych, placówek opiekuñczo-wychowawczych, w tym placówek wsparcia dziennego o zasiêgu ponadgminnym; tworzenie i wdra¿anie
programów pomocy dziecku i rodzinie; pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych i w rodzinach zastêpczych; udzielanie pomocy osobom opuszczaj¹cym rodziny zastêpcze i placówki opiekuñczo-wychowawcze; prowadzenie powiatowych
orodków wsparcia, w tym domów dla matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y (art. 19
u.p.s.). W ramach zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej powiaty zajmuj¹ siê
procedur¹ miêdzynarodowego przysposobienia dzieci, utrzymywaniem w ca³odobowych placówkach opiekuñczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców bêd¹cych ofiarami handlu ludmi, a tak¿e realizacj¹ zdañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej maj¹cych na celu miêdzy innymi ochronê poziomu ¿ycia rodziny.
Zadania samorz¹dowej administracji wojewódzkiej w omawianej dziedzinie s¹ raczej znikome. Rola samorz¹du województwa sprowadza siê do utrzymywania regionalnych placówek
opiekuñczo-wychowawczych oraz prowadzenia banku danych o wolnych miejscach w ca³odobowych placówkach opiekuñczo-wychowawczych funkcjonuj¹cych na obszarze danego
województwa. Ponadto samorz¹d realizuje zadania planistyczne, programowe i inspiratorskie.
Reprezentantem administracji rz¹dowej w terenie jest wojewoda. Zadania tego organu w omawianej dziedzinie maj¹ g³ównie charakter kontrolno-nadzorczy i koordynacyjny. Wojewoda
nadzoruje dzia³alnoæ samorz¹dowych jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, w tym
standardów opieki i wychowania, a tak¿e kontroluje placówki opiekuñczo-wychowawcze
prowadzone przez podmioty niepubliczne. Sprawuje nadzór pedagogiczny w odniesieniu do
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych i orodkach adopcyjno-opiekuñczych. Do zadañ wojewody nale¿y
równie¿: wydawanie i cofanie zezwoleñ na prowadzenie ca³odobowych placówek opiekuñczo-wychowawczych, prowadzenie rejestru placówek opiekuñczo-wychowawczych i orodków adopcyjno-opiekuñczych, a tak¿e wyznaczanie orodka prowadz¹cego bank danych
o dzieciach oczekuj¹cych na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pe³nienia
funkcji rodziny zastêpczej oraz o rodzinach zg³aszaj¹cych gotowoæ przysposobienia dziecka.
Podzia³ zadañ administracji publicznej w zakresie opieki nad rodzin¹ i dzieckiem opiera siê
na zasadzie pomocniczoci. W pierwszej kolejnoci wsparcia udziela gmina jako najmniejsza
i najbli¿sza rodzinie wspólnota. Pomoc gminy ma jednak charakter dorany. Gdy zachodzi
potrzeba udzielenia d³ugotrwa³ego i specjalistycznego wsparcia, a z takim mamy do czynienia
przy ustanowieniu pieczy zastêpczej, opiekê nad rodzin¹ i dzieckiem przejmuje powiat.
4. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastêpczej
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom czêciowo lub ca³kowicie pozbawionym opieki rodziców jest zadaniem powiatu. Katalog obowi¹zków administracji powiatowej w tym
zakresie jest z³o¿ony, niemniej najbardziej znacz¹c¹ kwesti¹ jest organizowanie i pokrywanie
kosztów opieki zastêpczej. Zadania powiatu w zakresie pieczy zastêpczej wykonuje starosta
oraz jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej, takie jak: powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki opiekuñczo-wychowawcze i orodki adopcyjno-opiekuñcze. Powiatowe centrum pomocy rodzinie jest samorz¹dow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ bêd¹c¹ aparatem
pomocniczym i wykonawczym organów administracji publicznej. W miecie na prawach powiatu zamiast centrum dzia³a miejski orodek pomocy spo³ecznej (który mo¿e nosiæ nazwê
miejskiego orodka pomocy rodzinie). Powiatowe centra pomocy rodzinie s¹ g³ównymi koor-
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dynatorami powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Instytucje te zajmuj¹ siê organizowaniem i prowadzeniem domów dziecka, placówek pogotowia opiekuñczego, domów pomocy spo³ecznej, orodków interwencji kryzysowej, orodków wsparcia,
mieszkañ chronionych, a tak¿e wykonywaniem innych zadañ zwi¹zanych z udzielaniem specjalistycznej pomocy dziecku i rodzinie 11. Kierownik centrum, na podstawie upowa¿nienia
starosty, mo¿e zawieraæ i rozwi¹zywaæ umowy cywilnoprawne z rodzinami zastêpczymi w
sprawach powierzenia dziecka. Starosta mo¿e samodzielnie wydawaæ decyzje i zawieraæ umowy z zakresu pomocy spo³ecznej, czêciej jednak korzysta z mo¿liwoci powierzenia tych
kompetencji kierownikowi powiatowego centrum pomocy rodzinie. Starosta jest równie¿ organem nadzoru wobec rodzin zastêpczych i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej, w praktyce jednak zadania te wykonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie.
Zadania powiatowej administracji publicznej w zakresie zapewnienia dziecku opieki zastêpczej mo¿na podzieliæ na kilka kategorii. Pierwsza zwi¹zana jest z przygotowaniem pieczy,
druga dotyczy pobytu dziecka w instytucji opieki zastêpczej, trzecia za odnosi siê do zakoñczenia pieczy. Zadania zaliczane do pierwszej grupy polegaj¹ przede wszystkim na przygotowaniu osób i rodzin do pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej. Powiaty za porednictwem
orodków adopcyjno-opiekuñczych prowadz¹ dzia³ania diagnostyczno-konsultacyjne maj¹ce na celu pozyskanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zg³aszaj¹cych gotowoæ pe³nienia
funkcji rodzin zastêpczych i prowadzenia rodzinnych placówek opiekuñczo-wychowawczych.
Kandydaci na rodzinê zastêpcz¹ musz¹ spe³niaæ ustawowe wymagania dotycz¹ce miêdzy
innymi odpowiedniego stanu zdrowia, korzystania z pe³ni praw, odpowiednich warunków
mieszkaniowych i sta³ego ród³a dochodu. Opiniê o spe³nieniu tych i innych warunków
wydaje orodek adopcyjno-opiekuñczy, a w powiatach, w których nie dzia³a ta instytucja 
powiatowe centrum pomocy rodzinie. Dodatkowe kompetencje przyznano organom powiatu
w odniesieniu do zawodowych rodzin zastêpczych niespokrewnionych z dzieckiem. Pe³nienie funkcji takiej rodziny ujmowane jest w kategoriê wykonywania specyficznej pracy, za
któr¹ pobiera siê wynagrodzenie. Podstaw¹ prawn¹ do faktycznego wykonywania funkcji
zawodowej rodziny zastêpczej niespokrewnionej z dzieckiem jest umowa zawierana przez tê
rodzinê z w³aciwym miejscowo starost¹. Z upowa¿nienia starosty umowê mo¿e zawieraæ
kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownik orodka pomocy spo³ecznej
w miecie na prawach powiatu. Wskazana czynnoæ jest umow¹ cywilnoprawn¹, do której
odpowiednie zastosowanie maj¹ przepisy dotycz¹ce umowy zlecenia.
Warto dodaæ, ¿e przygotowanie pieczy zastêpczej mo¿e tak¿e polegaæ na zorganizowaniu
ca³odobowych placówek opiekuñczo-wychowawczych, ich prowadzeniem zajmuj¹ siê powiaty, jednak¿e monitorowanie procesu uruchomienia placówki podlega wojewodzie. Ca³odobowe placówki opiekuñczo-wychowawcze mog¹ byæ prowadzone przez powiat, województwo
samorz¹dowe, kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe, organizacje spo³eczne, fundacje i stowarzyszenia. Zezwolenia na prowadzenie placówki wydaje wojewoda w³aciwy ze wzglêdu na miejsce
jej prowadzenia. Wydanie zezwolenia wymaga spe³nienia wielu warunków dotycz¹cych
w szczególnoci realizacji standardów opieki, wychowania i jakoci us³ug oraz zgromadzenia
odpowiedniej dokumentacji (tytu³ prawny do nieruchomoci, regulamin placówki, informacje
o sposobie finansowania placówki i inne)  art. 80a u.p.s.

11
Zob. W. M o r a w s k i, Zmiana instytucjonalna. Spo³eczeñstwo, gospodarka, polityka, Warszawa
1998, s. 17; R. S z a r e k, Powiatowe centra pomocy rodzinie, Wspólnota 2000, nr 12, s. 22.
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Druga kategoria obowi¹zków administracji publicznej w zakresie pieczy zastêpczej zwi¹zana jest z umieszczeniem i pobytem dziecka w rodzinie zastêpczej lub placówce opiekuñczo-wychowawczej. Jak ju¿ zaznaczono, organ administracji nie mo¿e dowolnie i bez uzasadnionych powodów ingerowaæ we w³adzê rodzicielsk¹ oraz decydowaæ o ustanowieniu pieczy
zastêpczej. Co do zasady, umieszczenie dziecka w instytucji opieki zastêpczej mo¿e nast¹piæ
na podstawie orzeczenia s¹du lub za zgod¹ rodziców, opiekunów prawnych dziecka. W przypadku pilnej koniecznoci dziecko, za zgod¹ rodziców, mo¿e zostaæ umieszczone w rodzinie
zastêpczej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej miêdzy t¹ rodzin¹ a w³aciwym
starost¹. Tryb umowny inicjowany jest przez rodziców dziecka lub samego ma³oletniego.
Pojêcie pilnej koniecznoci pozostawiono ocenie starosty. Pomocne w jego interpretacji
mog¹ byæ przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, zw³aszcza dotycz¹ce zagro¿enia
dobra dziecka oraz odnosz¹ce siê do modyfikacji w³adzy rodzicielskiej. Je¿eli starosta nie
stwierdzi przes³anek do umieszczenia dziecka w rodzinie zstêpczej, to odmawia zawarcia umowy. Pozostaje wówczas jedynie s¹dowy tryb skierowania dziecka do takiej rodziny. O zawartej umowie starosta zawiadamia s¹d. Ten nastêpnie wydaje orzeczenie o umieszczeniu dziecka
w rodzinie zastêpczej, które z dniem uprawomocnienia zastêpuje umowê. Je¿eli nie jest mo¿liwe umieszczenie dziecka w rodzinie zastêpczej, w³aciwy powiat ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania ma³oletniego kieruje go do placówki opiekuñczo-wychowawczej. Szczegó³owo
tryb kierowania do placówki okrelaj¹ przepisy wykonawcze 12. Decyzjê o skierowaniu dziecka do placówki wydaje starosta lub kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie, na
podstawie orzeczenia s¹du lub wniosku rodziców dziecka. Je¿eli powiat nie mo¿e wystawiæ
skierowania z powodu braku miejsc lub braku placówki okrelonego typu na jego terenie, to
zwraca siê o takie skierowanie do innego powiatu w granicach województwa. W szczególnych sytuacjach przyjêcie do placówki mo¿e nast¹piæ bez skierowania, bez orzeczenia s¹du
i bez zgody rodziców dziecka. Dotyczy to dzieci poni¿ej 13. roku ¿ycia wymagaj¹cych zapewnienia natychmiastowej opieki (w przypadku porzucenia dziecka, zagro¿enia jego ¿ycia lub
zdrowia) oraz niemowl¹t kierowanych do adopcji. O przyjêciu dziecka bez skierowania dyrektor placówki niezw³ocznie powiadamia s¹d i powiatowe centrum pomocy rodzinie. Obowi¹zkiem centrum jest podjêcie niezbêdnych dzia³añ zmierzaj¹cych do uregulowania sytuacji
dziecka. Powiatowe centrum pomocy rodzinie zobowi¹zane jest równie¿ do przekazania rodzinie zastêpczej lub placówce opiekuñczo-wychowawczej dokumentacji dotycz¹cej dziecka,
w szczególnoci: odpisu aktu urodzenia podopiecznego, dokumentów o stanie jego zdrowia,
dokumentów szkolnych (wiadectwa, karty szczepieñ).
Umieszczenie dziecka w instytucji pieczy zastêpczej nak³ada na administracjê powiatow¹
kolejne zadania. Powiat zobowi¹zany jest do ponoszenia kosztów pieczy zastêpczej. Wyra¿a
siê to w przyznawaniu pomocy pieniê¿nej rodzinom zastêpczym oraz wynagrodzenia zawodowym rodzinom zastêpczym niespokrewnionym z dzieckiem. Starosta w³aciwy ze wzglêdu
na miejsce zamieszkania rodziny zastêpczej udziela tej rodzinie pomocy pieniê¿nej w wysokoci 40% kwoty bazowej  aktualnie 1647 z³  pomniejszonej o kwotê odpowiadaj¹c¹ 50%
dochodu tego dziecka, nie mniej jednak ni¿ 10% kwoty bazowej. Starosta mo¿e przyznaæ
pomoc w wiêkszym wymiarze, jeli wymaga tego wiek lub stan zdrowia dziecka albo jego
spo³eczne niedostosowanie. Ponadto w zakresie kompetencji starosty le¿y przyznanie jedno-
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Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie
placówek opiekuñczo-wychowawczych, Dz. U. Nr 201, poz. 1455.
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razowego wiadczenia pieniê¿nego na pokrycie niezbêdnych wydatków zwi¹zanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastêpczej, a tak¿e udzielenie dodatkowej pomocy
finansowej i rzeczowej na pokrycie skutków zdarzenia losowego (art. 78 ust. 7a, 7b u.p.s.).
Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastêpcza otrzymuje dodatkowo na ka¿de umieszczone
w niej dziecko 164,7 z³. Organ przyznaj¹cy wiadczenie powinien kontrolowaæ jego wykorzystanie, co koresponduje z obowi¹zkiem wspó³dzia³ania rodziny zastêpczej z powiatowym
centrum pomocy rodzinie. Marnotrawienie wiadczeñ lub wykorzystywanie ich niezgodnie
z przeznaczeniem powinno sk³aniaæ do zastanowienia, czy rodzina zastêpcza wype³nia przypisane jej funkcje i czy nie zachodz¹ przes³anki do jej rozwi¹zania lub rozwi¹zania umowy
z zawodow¹ rodzin¹ zastêpcz¹ niespokrewnion¹ z dzieckiem. Powiaty ponosz¹ te¿ koszty
prowadzenia placówek opiekuñczo-wychowawczych oraz wydatki na utrzymanie ich podopiecznych.
Zorganizowaniem opieki zastêpczej zajmuje siê powiat w³aciwy ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania dziecka. Do jego obowi¹zków nale¿y te¿ zorganizowanie opieki poza w³asnym
terenem dzia³ania. W tym celu konieczne jest nawi¹zanie wspó³pracy z innymi jednostkami
samorz¹du terytorialnego. Powiat oraz województwo samorz¹dowe, które dysponuj¹ miejscem w placówce opiekuñczo-wychowawczej, nie mog¹ odmówiæ przyjêcia dziecka. Podobny obowi¹zek dotyczy przyjêcia dziecka do rodziny zastêpczej dzia³aj¹cej na terenie innego
powiatu ni¿ miejsce zamieszkania dziecka. Koszty zwi¹zane z utrzymaniem dziecka w rodzinie
zastêpczej i placówce opiekuñczo-wychowawczej ponosi powiat w³aciwy ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem go do placówki lub rodziny. Je¿eli dziecko
zostanie umieszczone w opiece zastêpczej na terenie innego powiatu, wówczas powiat w³aciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania dziecka zobowi¹zany jest do zwrotu wydatków
zwi¹zanych z utrzymaniem dziecka.
Analizuj¹c zobowi¹zania finansowe administracji powiatowej zwi¹zane z piecz¹ zastêpcz¹,
nie mo¿na pomin¹æ obowi¹zków rodziców biologicznych. W pierwszej kolejnoci to oni s¹
zobowi¹zani do ponoszenia op³at na utrzymanie dziecka w rodzinie zastêpczej lub placówce
opiekuñczo-wychowawczej. Mamy tu do czynienia ze swoistym wyrazem realizacji obowi¹zku alimentacyjnego, bez wzglêdu na trudnoci w kszta³towaniu osobistych relacji rodziców
z dzieæmi 13. W praktyce jednak rodzice biologiczni rzadko wywi¹zuj¹ siê ze swoich obowi¹zków, a koszty utrzymania dzieci ponosi powiat. Niemniej z przedmiotowymi obowi¹zkami
rodziców zwi¹zane s¹ kolejne zadania organów administracji publicznej. Ustalenie wysokoci
op³aty nastêpuje bowiem w drodze decyzji starosty w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w opiece zastêpczej. Starosta, ustalaj¹c wysokoæ
op³aty, uwzglêdnia sytuacjê rodzinn¹, zdrowotn¹, dochodow¹ i maj¹tkow¹ rodziców dziecka,
a to ³¹czy siê z koniecznoci¹ przeprowadzenia rodzinnego wywiadu rodowiskowego. Organy powiatu mog¹ stosowaæ zwolnienia z op³at, jak równie¿ odstêpowaæ od ich ustalania.
Warunki czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at zwi¹zanych z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastêpczej i placówce opiekuñczo-wychowawczej okrela rada powiatu w drodze uchwa³y. Z³agodzenie obci¹¿eñ rodziców mo¿e nast¹piæ zarówno w pierwszej
decyzji wydanej w sprawie, jak i po wydaniu tego rozstrzygniêcia. Jeli obni¿ono op³atê lub
zaniechano jej pobierania, a sytuacja dochodowa lub osobista rodziców uleg³a poprawie,
starosta mo¿e zmieniæ lub uchyliæ decyzjê (art. 106 ust. 5 w zwi¹zku z art. 79 i 81 u.p.s.).

13
W. M a c i e j k o [w:] W. M a c i e j k o, P. Z a b o r n i a k, Ustawa o pomocy spo³ecznej. Komentarz,
Warszawa 2008, s. 343.
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Nale¿y dodaæ, ¿e rezygnacja z finansowego obci¹¿ania rodziców wymaga du¿ej rozwagi,
pochopne zwolnienie z op³at mo¿e spowodowaæ utratê poczucia odpowiedzialnoci rodziców za dziecko, natomiast zbytnie ich obci¹¿enie mo¿e zniechêcaæ do wspó³pracy z instytucjami pomocy spo³ecznej i podejmowania dzia³añ umo¿liwiaj¹cych powrót dziecka do naturalnej
rodziny. Dlatego te¿ korzystanie przez starostê ze wskazanych uprawnieñ powinno poprzedzaæ solidne rozeznanie sytuacji rodziców biologicznych, czêsto te¿ na³o¿enie niskiej, a nawet symbolicznej op³aty mo¿e przynieæ po¿¹dany efekt.
Pobyt dziecka w instytucji pieczy zastêpczej jest monitorowany przez powiatowe centrum
pomocy rodzinie. Centrum oraz orodek adopcyjno-opiekuñczy udzielaj¹ wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom zastêpczym, zajmuj¹ siê poradnictwem oraz terapi¹ rodzinn¹
dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych. Ponadto
centrum pomocy rodzinie gromadzi informacje o dzieciach umieszczonych w rodzinach zastêpczych, w szczególnoci na temat ich stanu zdrowia, postêpów w nauce, trudnoci opiekuñczo-wychowawczych. Centrum dba te¿ o podtrzymywanie wiêzi emocjonalnych dziecka
z jego biologicznymi rodzicami i osobami bliskimi. Przedstawiciele powiatowego centrum pomocy rodzinie i orodka adopcyjno-opiekuñczego wchodz¹ w sk³ad sta³ego zespo³u do spraw
okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w ca³odobowej placówce opiekuñczo-wychowawczej. Zespó³ dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu ustalenia jego
sytuacji rodzinnej, oceny metod pracy z dzieckiem, oceny jego stanu zdrowia i aktualnych
potrzeb oraz okrelenia zasadnoci pobytu w placówce. Powiatowe centrum pomocy rodzinie wspó³pracuje z s¹dem opiekuñczym i kuratorem s¹dowym, w szczególnoci informuje s¹d
(przynajmniej raz w roku) o ca³okszta³cie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastêpczej, o sytuacji jego rodziny naturalnej oraz o ustaniu przyczyn objêcia dziecka
opiek¹ zastêpcz¹ i mo¿liwociach powrotu do rodziny naturalnej. Jednym z zadañ centrum
jest przedk³adanie s¹dowi  co najmniej raz w roku  wykazu rodzin zastêpczych niespokrewnionych z dzieckiem i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem. Wspó³praca centrów
z s¹dami jest w wielu przypadkach niezadowalaj¹ca, brakuje otwartoci i bezporednich kontaktów miêdzy pracownikami socjalnymi a sêdziami.
Kontrolowanie pobytu dziecka przez administracjê powiatow¹ ma na celu ochronê dobra
dziecka i sprawdzanie, czy rodzina zastêpcza prawid³owo wype³nia na³o¿one na ni¹ zadania.
Negatywna ocena zawodowych rodzin zastêpczych mo¿e spowodowaæ rozwi¹zanie umowy
zawartej miêdzy t¹ rodzin¹ a starost¹. O niewywi¹zywaniu siê rodziny zastêpczej z zadañ, jak
równie¿ o zaprzestaniu spe³niania przes³anek do pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej starosta
zawiadamia s¹d. Te okolicznoci uprawniaj¹ starostê do natychmiastowego rozwi¹zania umowy
z rodzin¹. Nale¿y podkreliæ, ¿e mimo zaistnienia okrelonych okolicznoci starosta nie musi
rozwi¹zywaæ umowy w omawianym trybie. Skorzystanie z tego uprawnienia wymaga rozwagi
i dog³êbnej analizy przes³anek uzasadniaj¹cych rozwi¹zanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ich ocena powinna mieæ na wzglêdzie nade wszystko dobro dzieci umieszczonych
w rodzinie zastêpczej. Dzieciom z takiej rodziny nale¿y zapewniæ te¿ inn¹ opiekê. Obowi¹zek
ten ci¹¿y na starocie powiatu, w którym dziecko zamieszkiwa³o przed skierowaniem do
rodziny zastêpczej.
Trzecia kategoria zadañ administracji powiatowej aktualizuje siê z chwil¹ zakoñczenia
pieczy zastêpczej. Obowi¹zkiem w³adz publicznych jest udzielenie wsparcia osobom pe³noletnim, wychowankom rodzin zastêpczych i placówek opiekuñczo-wychowawczych. Co do
zasady, piecza zastêpcza koñczy siê z chwil¹ osi¹gniêcia pe³noletnoci przez podopiecznego,
ale jego pobyt w rodzinie zastêpczej lub placówce opiekuñczo-wychowawczej mo¿e byæ
przed³u¿ony do ukoñczenia szko³y, w której nauka zosta³a rozpoczêta przed osi¹gniêciem
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pe³noletnoci. Osobom opuszczaj¹cym instytucje pieczy zastêpczej przys³uguj¹ w ramach
pomocy spo³ecznej wiadczenia na usamodzielnienie. O pomoc mog¹ ubiegaæ siê osoby,
które osi¹gnê³y pe³noletnoæ w rodzinie zastêpczej oraz placówce opiekuñczo-wychowawczej typu rodzinnego i socjalizacyjnego i objête by³y piecz¹ zastêpcz¹ co najmniej rok. Celem
wsparcia jest ¿yciowe usamodzielnienie podopiecznego, jego integracja ze rodowiskiem.
wiadczenia obejmuj¹: pracê socjaln¹, pomoc pieniê¿n¹ na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych14, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomoc na zagospodarowanie  w formie rzeczowej. wiadczenia
przys³uguj¹ osobie usamodzielnianej, jeli umieszczenie w rodzinie zastêpczej lub skierowanie
na pobyt ca³odobowy do placówki opiekuñczo-wychowawczej nast¹pi³o na podstawie orzeczenia s¹du. Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowi¹zanie siê osoby usamodzielnianej do
realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem
usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Przyznawanie pomocy na usamodzielnienie oraz wspieranie procesu integracji ze rodowiskiem osób opuszczaj¹cych rodziny zastêpcze i placówki opiekuñczo-wychowawcze jest
zadaniem powiatu. Pomocy pieniê¿nej na usamodzielnienie i pomocy pieniê¿nej na kontynuowanie nauki udziela starosta powiatu w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastêpczej lub skierowaniem do placówki. Pomocy
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkania chronionego,
w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta
w³aciwy ze wzglêdu na miejsce osiedlenia siê osoby usamodzielnianej (art. 90 ust. 1 i 2
u.p.s.). Je¿eli po opuszczeniu instytucji osoba powraca do powiatu, na którego obszarze
mieszka³a przed skierowaniem do placówki, to udzieleniem pomocy na usamodzielnienie zajmuje siê wy³¹cznie starosta tego powiatu. W przeciwnym wypadku dochodzi do podzia³u
zadañ miêdzy tym starost¹ a starost¹ w³aciwym ze wzglêdu na nowe miejsce osiedlenia.
Pierwszy z organów udziela pomocy pieniê¿nej, drugi niepieniê¿nej. Wniosek o przyznanie
pomocy pieniê¿nej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana sk³ada do starosty za porednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie, w³aciwego ze wzglêdu na miejsce jej zamieszkania, przed umieszczeniem w rodzinie zastêpczej lub
skierowaniem do placówki. Kierownik rozpatruje wniosek w porozumieniu z opiekunem usamodzielnienia. Starosta, do którego wp³yn¹³ wniosek, informuje starostê, na którego obszarze dzia³ania chce siê osiedliæ osoba usamodzielniana, o tym zamiarze oraz przesy³a mu kopiê
programu usamodzielnienia i informacje o opiekunie. Starostowie powiatów cile wspó³pracuj¹ ze sob¹ w dalszym procesie usamodzielnienia tej osoby. Szerzej zagadnienia te normuje
rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie 15.
5. Zakoñczenie
Piecza zastêpcza, mimo cis³ego zwi¹zku z prawem rodzinnym, jest obszarem aktywnoci
administracji publicznej. Jej zwi¹zek z administracj¹ ma charakter zarówno podmiotowy, jak

14

s. 81.

15

Zob. A. K w a k, Z opieki zastêpczej w doros³e ¿ycie. Za³o¿enia a rzeczywistoæ, Warszawa 2006,
Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45.
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i przedmiotowy. Roztoczenie pieczy nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców jest obowi¹zkiem w³adz publicznych. Zadania w tej sferze ustawodawca powierza s¹dom i administracji publicznej  g³ównie organom samorz¹du powiatowego. Zadania w omawianej dziedzinie
s¹ zró¿nicowane i dotycz¹ ustanawiania instytucji opieki zastêpczej, umieszczania dzieci w rodzinach zastêpczych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych, monitorowania pobytu dzieci
w tych instytucjach, ponoszenia kosztów utrzymania dziecka  w tym wyp³acania wiadczeñ
rodzinom zastêpczym, przyznawania pomocy na usamodzielnienie, a tak¿e udzielania wsparcia rodzinom biologicznym, z których dzieci umieszczono w zastêpczych formach opieki.
Zadania publiczne wykonywane s¹ g³ównie przez starostê i wspomagaj¹cy go aparat pomocniczo-wykonawczy. W sferze pieczy zastêpczej administracja pos³uguje siê zró¿nicowanymi
formami dzia³añ  bez w¹tpienia podstawow¹ i najczêciej stosowan¹ form¹ jest decyzja
administracyjna. W drodze decyzji przyznawane s¹ wiadczenia dla rodzin zastêpczych i osób
usamodzielnianych, wydawane s¹ zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuñczo-wychowawczej oraz ustalane s¹ op³aty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucji pieczy zastêpczej. Organy administracji pos³uguj¹ siê te¿ umow¹ cywilnoprawn¹ wykorzystywan¹ np. do ustanowienia rodziny zastêpczej. Rodzajem umowy jest tak¿e kontrakt socjalny,
który mo¿e okrelaæ zasady wspó³pracy rodziny biologicznej z instytucj¹ pomocy spo³ecznej
w czasie trwania pieczy zastêpczej nad dzieckiem. Ponadto organy administracji wykonuj¹
wiele dzia³añ faktycznych, w tym czynnoci materialno-technicznych i dzia³añ spo³eczno-organizatorskich 16. Przejawem tych prawnych form dzia³alnoci administracji jest praca socjalna, poradnictwo, prowadzenie terapii czy organizowanie szkoleñ dla rodzin zastêpczych.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat da³ siê zaobserwowaæ znaczny postêp w kszta³towaniu
modelu pieczy zastêpczej w Polsce. Nale¿y tu wskazaæ przede wszystkim na zmiany organizacyjno-prawne, rozwój form pomocy dla rodziny i dziecka oraz zaostrzenie kontroli nad instytucjami pieczy zastêpczej. Realizacja zadañ publicznych w omawianej dziedzinie jest trudna,
przede wszystkim z powodu koniecznoci wkraczania w sprawy emocjonalne i próby godzenia dobra dziecka z mo¿liwociami organizacyjno-finansowymi pañstwa (samorz¹du terytorialnego). Niew¹tpliwie wsparciem administracji publicznej by³by rozwój rodzinnych form
opieki nad dzieckiem (rodziny zastêpcze i rodzinne placówki opiekuñczo-wychowawcze), które w Polsce wci¹¿ nie ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Konieczne jest równie¿ zacienienie wspó³pracy miêdzy s¹dami a jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej.
SUMMARY
Assignments of public administration
in the field of foster care
The issue of foster care is one of the fields of both family and administration law.
Establishing care of a child devoid of parental care belongs to public authorities. These
assignments are entrusted by the legislator to courts and public administration 
mainly to county authorities.

16

Zob. szerzej J. Z i m m e r m a n n, Prawo administracyjne, Zakamycze 2006, s. 354; B. J a w o r s k a - D ê b s k a [w:] Z. D u n i e w s k a, B. J a w o r s k a - D ê b s k a, R. M i c h a l s k a - B a d z i a k,
E. O l e j n i c z a k - S z a ³ o w s k a, M. S t a h l, Prawo administracyjne, pojêcia, instytucje, zasady w teorii
i orzecznictwie, Warszawa 2000, s. 364367.
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The aim of the article is to present duties of public administration in the field of
foster care. Public authorities tasks have been presented in the light of legal institution
characteristics of foster care, i.e. foster families and educational care centres. The main
burden of fulfilling family and child care tasks is placed on the county. Foster care
duties are performed by the head of the county with the help of such specialised
institutions as county family support care centre as well as adoption and care centre.
At present the issue of foster care is closely connected with public institutions acting
to support natural families endangered by isolation from other children and families
whose children have been placed in foster families or orphanages. Foster care is established only when a child cannot stay with their natural family. The article presents
categories of public administration assignments by at first preparing foster care institutions for fulfilling statutory functions, next placing a child in a foster family and
educational care centre and finally becoming self-dependent of those who leave foster
care institutions. Tasks fulfilment is presented in the context of legal forms of functioning of public administration.
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