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Szanowna Pani Minister 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają niepokojące sygnały o problemach w 
funkcjonowania pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19.

Sytuacja pandemii związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymaga 
od jednostek rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz służb społecznych 
niestandardowych działań. Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
374 ze zm.), a także innych aktów prawnych wydanych w związku z pandemią nie 
wstrzymały realizacji orzeczeń o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Oznacza to, że 
do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek wciąż trafiają dzieci, także                      
w trybie interwencyjnym, a jednostki pieczy realizują swoje zadania w normalnym trybie - 
oczywiście dostosowanym do obecnych warunków. Wprowadzenie od dnia 20 marca 2020 r. 
do odwołania stanu epidemii w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r. poz. 491) powoduje, że perspektywa ustabilizowania 
sytuacji jest niepewna i może się przedłużać.

Ogłoszony stan epidemii wywołuje liczne niepokoje w środowisku opiekunów 
zastępczych, którzy mają obawy związane z przyjmowania „nowych” dzieci do rodzin                                 
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i placówek, z uwagi na występujące realne zagrożenie zdrowotne ich jako opiekunów oraz 
wychowanków. Brak jest bowiem jakichkolwiek mechanizmów pozwalających na 
weryfikację, czy przyjmowane w stanie epidemii dzieci nie miały wcześniej kontaktu z 
osobami z grupy ryzyka. Niepokój potęguje okoliczność, że realizatorzy pieczy zastępczej 
nie zostali objęci żadnymi dodatkowymi rozwiązaniami systemowymi, ani nie sformułowano 
instrukcji oraz wytycznych dotyczących procedowania w sytuacji pandemii oraz 
zabezpieczenia osób przebywających w pieczy. 

Dobro dziecka jest nadrzędną zasadą wszystkich regulacji prawnych, a stan epidemii 
w żadnym razie nie może powodować, że w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, pozostanie 
ono bez wsparcia. Dlatego należy stworzyć takie procedury, aby jednostki pieczy zastępczej 
w ogłoszonym stanie epidemii mogły wykonywać swoje zadania w sposób jak najbardziej 
bezpieczny i niezakłócony.

W związku z opisaną sytuacją przedstawianą w skargach kierowanych do Rzecznika, 
zwracam się do Pani Minister na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.) o niezwłoczne podjęcie 
działań na rzecz wsparcia instytucji pieczy zastępczej i zabezpieczenia dobra dzieci.

Z wyrazami poważania

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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