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W odpowiedzi na doniesienia mediów o zorganizowaniu niezwykłych „kolonii”  

w szpitalu psychiatrycznym w Krośnicach dla dzieci z domów dziecka (m.in. artykuł 

„Wakacje w szpitalu psychiatrycznym, Gazeta Wyborcza z 23 maja 2006 r., s.2 ) Rzecznik 

Praw Obywatelskich, poważnie zaniepokojony sygnalizowaną sprawą - na podstawie art. 9 

pkt 4 w  zw. z art. 12 pkt 1 ustawy o  RPO (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) - podjął 

ją z urzędu. Sprawa została zarejestrowana pod numerem RPO-533352/06 i przekazana 

do prowadzenia Elżbiecie Czyż, pracownikowi Zespołu XI Prawa Rodzinnego i Ochrony 

Praw Osób Niepełnosprawnych.  

Informacje zawarte w doniesieniach prasowych wymagały potwierdzenia. W tym celu 

Rzecznik zwrócił się do dyrektorów wydziałów polityki społecznej 16 urzędów 

wojewódzkich, będących organami nadzoru nad placówkami opiekuńczymi, z prośbą  

o informacje o  każdym dziecku z placówki opiekuńczej, przebywającym na oddziale 

psychiatrycznym w latach 2004 – 2006. Wydziały polityki społecznej sprawują nadzór  nad 

placówkami na mocy art. 22 pkt 8 i 8a oraz art. 87 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) i  § 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  

w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki....(Dz.U. z 

2005 r. Nr 214, poz. 1812). 

W odpowiedzi na wezwanie do Biura RPO napłynęła dokumentacja z 16 urzędów. Dane 

liczbowe w niej zawarte dotyczyły  316 placówek, w nich 1223 dzieci, z których 235 

przebywało w szpitalach wielokrotnie. Zebrane informacje odnosiły się do:  

1. wieku dziecka 

2. czasu pobytu dziecka w szpitalu i daty umieszczenia go w placówce 

3. przesłanki decyzji o umieszczeniu wychowanka w szpitalu psychiatrycznym oraz 

kopii skierowania 

4. kopii oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na skierowanie 

dziecka do szpitala psychiatrycznego lub stosownego postanowienia sądu rodzinnego   

5. w przypadku wychowanków 16-letnich kopii – do kopii ich oświadczenia, iż wyrażają 

zgodę na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym.  
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  Analizy danych dokonała Elżbieta Czyż  i  na jej podstawie przygotowała tekst 

załączonego niżej raportu i wypływających z niego wniosków. Sformułowane wnioski 

stanowiły podstawę  do wystąpienia do Ministra Polityki Społecznej Pani Anny Kalaty  

o podjęcie stosownych działań mających na celu zabezpieczenie na przyszłość dzieci  

z placówek opiekuńczych przed umieszczaniem w szpitalach psychiatrycznych. 

  

 


