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podstawowe prawo dziecka:podstawowe prawo dziecka:p pp p

PRAWO DO WYCHOWANIA PRAWO DO WYCHOWANIA 
W RODZINIEW RODZINIEW RODZINIEW RODZINIE



Akty prawne:Akty prawne:Akty prawne:Akty prawne:

Konwencja o prawach dzieckaKonwencja o prawach dziecka
Rezolucja R (77) 33 Komitetu Ministrów RadyRezolucja R (77) 33 Komitetu Ministrów RadyRezolucja R (77) 33 Komitetu Ministrów Rady Rezolucja R (77) 33 Komitetu Ministrów Rady 
EuropyEuropy
K j R li j P l ki jK j R li j P l ki jKonstytucja Rzeczypospolitej PolskiejKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Kodeks rodzinny i opiekuńczyKodeks rodzinny i opiekuńczyy p yy p y
inneinne



Zasady :Zasady :Zasady :Zasady :

prawo do własnej rodziny naturalnej prawo do własnej rodziny naturalnej 
prawo do pomocy ze strony państwaprawo do pomocy ze strony państwaprawo do pomocy ze strony państwaprawo do pomocy ze strony państwa
subsydiarnośćsubsydiarność
instrumenty pomocy instrumenty pomocy 

–– priorytetem środowisko rodzinnepriorytetem środowisko rodzinne–– priorytetem środowisko rodzinne priorytetem środowisko rodzinne 



Instrumenty prawneInstrumenty prawneInstrumenty prawne Instrumenty prawne 
w dyspozycji sądu opiekuńczego:w dyspozycji sądu opiekuńczego:y p y j ą p gy p y j ą p g

Orzekanie o zakresie władzy rodzicielskiej:Orzekanie o zakresie władzy rodzicielskiej:Orzekanie o zakresie władzy rodzicielskiej:Orzekanie o zakresie władzy rodzicielskiej:
pozbawieniepozbawienie
zawieszeniezawieszenie
ograniczenieograniczenieograniczenieograniczenie



Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ograniczenie władzy rodzicielskiej 
środki z art. 109 środki z art. 109 k.r.ok.r.o.:.:

zobowiązanie do określonego postępowania zobowiązanie do określonego postępowania 
(np. podjęcie terapii) i kontrola jego wykonania(np. podjęcie terapii) i kontrola jego wykonania(np. podjęcie terapii) i kontrola jego wykonania(np. podjęcie terapii) i kontrola jego wykonania
określone czynności tylko za zezwoleniem sądu określone czynności tylko za zezwoleniem sądu 
stały nadzór kuratora sądowegostały nadzór kuratora sądowego
skierowanie dziecka do organizacji lub instytucjiskierowanie dziecka do organizacji lub instytucjiskierowanie dziecka do organizacji lub instytucji skierowanie dziecka do organizacji lub instytucji 
(piecza częściowa)(piecza częściowa)
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo 
w placówce opiekuńczow placówce opiekuńczo--wychowawczejwychowawczejp pp p y jy j



cel nadrzędny: cel nadrzędny: ę yę y

merytorycznie słuszne orzeczenie merytorycznie słuszne orzeczenie 
j k jk ót ij k jk ót iw jak najkrótszym czasie w jak najkrótszym czasie 



Problemy dostrzegane przez RPOProblemy dostrzegane przez RPOy g py g p

ddproceduraprocedura

treść rozstrzygnięcia (zasadność)treść rozstrzygnięcia (zasadność)



proceduraproceduraproceduraprocedura

przewlekłość postępowaniaprzewlekłość postępowania
udział biegłychudział biegłychudział biegłychudział biegłych
postępowanie zabezpieczającepostępowanie zabezpieczające

niejawnośćniejawność
przewlekłość przewlekłość utrwalenie utrwalenie zaspokojeniezaspokojeniepp p jp j

wykonanie orzeczeń sąduwykonanie orzeczeń sądu
h i k li?h i k li?mechanizmy kontroli?mechanizmy kontroli?

brak skutecznych sankcji (art. 1050 k.p.c.)brak skutecznych sankcji (art. 1050 k.p.c.)



trafność (zasadność) rozstrzygnięciatrafność (zasadność) rozstrzygnięciatrafność (zasadność) rozstrzygnięciatrafność (zasadność) rozstrzygnięcia

ogólna przesłanka „dobra dziecka” a szeroki ogólna przesłanka „dobra dziecka” a szeroki 
wachlarz środków wachlarz środków 
kryteria stosowania poszczególnych środkówkryteria stosowania poszczególnych środków

k l i d iók l i d iówyszkolenie sędziów wyszkolenie sędziów 
nadmierne stosowanie izolacji nadmierne stosowanie izolacji –– przyczyny? przyczyny? jj p y y yp y y y

nieskuteczność innych zarządzeń? nieskuteczność innych zarządzeń? 
bl d i k ibl d i k iproblem z nadzorowaniem wykonaniaproblem z nadzorowaniem wykonania

niedostatek koordynacji i współpracy różnych służbniedostatek koordynacji i współpracy różnych służb



Działania RPODziałania RPODziałania RPODziałania RPO

postulowanie zmian legislacyjnychpostulowanie zmian legislacyjnych
interwencje na rzecz nowelizacji interwencje na rzecz nowelizacji k.r.ok.r.o..j jj j
niejawność postępowania zabezpieczającego niejawność postępowania zabezpieczającego 

i d ń hi d ń hprzystępowanie do postępowań w sprawach przystępowanie do postępowań w sprawach 
indywidualnychindywidualnych
dążenie do zmiany praktykidążenie do zmiany praktyki

wprowadzenie szkoleń dla sędziów rodzinnychwprowadzenie szkoleń dla sędziów rodzinnychwprowadzenie szkoleń dla sędziów rodzinnychwprowadzenie szkoleń dla sędziów rodzinnych
wzmocnienie aparatu wykonawczegowzmocnienie aparatu wykonawczego
ustalenie priorytetów państwa w zakresie opieki nad ustalenie priorytetów państwa w zakresie opieki nad 
dzieckiem i rodziną dzieckiem i rodziną 
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