
NOTATKA  

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 15 stycznia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 211 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan.  

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 

2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 712). 

2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 

2013 r.” (druk senacki nr 755). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Stanisław Iwan, Izabela Kloc, 

Maria Koc, Andrzej Matusiewicz, Zbigniew Meres, Ireneusz 

Niewiarowski, Jarosław Obremski, Andrzej Pająk, Jadwiga 

Rotnicka, Janina Sagatowska, Krzysztof Słoń; 

 

 
 goście: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn, 

 dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Janina Szumlicz, 

 zastępca dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej Olgierd 

Podgórski, 

 starszy specjalista w Departamencie Polityki Senioralnej 

Jakub Borkowski, 

 Związek Powiatów Polskich: 

 ekspert Jarosław Komża. 

 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Informację o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn. Jest to druga informacja dotycząca realizacji 

ustawy w kolejnym roku. Wiceminister przypomniała, że ustawa składa się z trzech 

modułów. Pierwszy dotyczy profilaktyki, czyli wspierania rodziny. Na najważniejsze 

elementy systemu profilaktyki składają się placówki wsparcia dziennego oraz asystent 

rodziny. Na koniec 2013 r. było zatrudnionych już ponad trzy tysiące asystentów rodziny, 

czyli o ponad 30% więcej niż w 2012 r. Drugi moduł ustawy dotyczy pieczy zastępczej 

organizowanej przez samorząd powiatowy. Podstawowym celem, który towarzyszył 

wprowadzeniu ustawy, była zmiana struktury pieczy zastępczej, polegająca na zwiększaniu 

liczby rodzinnych form opieki przy jednoczesnym zmniejszaniu form instytucjonalnych. 
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Około 75% dzieci jest objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej, reszta przebywa 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2013 r. liczba podmiotów, które sprawują 

rodzinną pieczę zastępczą, wzrosła o sto dziewięćdziesiąt jeden. Ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła instytucję koordynatora, która od 

1 stycznia 2015 r. podobnie jak instytucja asystenta rodzinnego, będzie obowiązkowa. 

Wiceminister dodała, że nowelizacja ustawy z 2014 r. wzmocniła nadzór nad pieczą 

zastępczą oraz zmniejszyła o połowę liczbę rodzin, będących pod opieką jednego 

asystenta. 

W dyskusji senatorowie pytali o sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz o liczbę ośrodków 

adopcyjnych. Wiceminister poinformowała, że sytuacja dzieci chorych jest trudniejsza. 

Zajmują się nimi np. rodziny specjalistyczne, gdyż nie ma wielu chętnych, by podjąć się  

adopcji dzieci przewlekle chorych. Wiceminister poinformowała komisję o modelowym 

rozwiązaniu, jakim są regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przeznaczone dla 

dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych porzuconych przez własnych rodziców. 

Prowadzą je samorządy województwa, obecnie w Polsce jest 5 placówek tego typu.  

Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w MPiPS Olgierd Podgórski, przedstawiając 

sytuację ośrodków adopcyjnych, wyjaśnił, że w porównaniu do 2012 r. liczba tych 

ośrodków nie zmieniła się, wzrosła natomiast liczba przeprowadzonych postępowań 

adopcyjnych. 

 

Konkluzja:  

 

Komisja zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. 

 

Ad 2. 

 

Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 w 2013 r. przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

Elżbieta Seredyn. Ustawa weszła w życie w kwietniu 2011 r. i wprowadziła trzy nowe 

formy opieki nad dzieckiem: klub dziecięcy, dziennego opiekuna i nianię. Wiceminister 

wspomniała o nowelizacji ustawy z lipca 2013 r., w której najważniejszymi zmianami było 

zmniejszenie wkładu własnego gminy z 50% do 20% w zakresie kosztów realizacji zadania 

wymaganego przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i 

funkcjonowanie instytucji opieki oraz rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą 

ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie instytucji opieki, 

o podmioty niepubliczne.  

Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w MPiPS Janina Szumlicz dodała, że żłobki 

i inne formy opieki nad dzieckiem to dziedzina, która najbardziej ucierpiała na skutek 

przemian transformacyjnych. Liczba miejsc opieki nad dziećmi jest związana z rynkiem 

pracy. Największe zapotrzebowanie zgłaszane jest w gminach województwa 

mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego.  

Podczas dyskusji senator Krzysztof Słoń zapytał o resortowy program „Maluch” 

przeznaczony na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3. Dodał, że ministerstwo zapewniło, iż w 2015 r. będzie miała miejsce 

kolejna edycja programu, a w budżecie na ten cel zagwarantowano więcej środków. 

Senator interesował się też różnicą przeciętnych miesięcznych kosztów ponoszonych przez 

gminę i rodziców związanych z uczestnictwem dzieci w zajęciach organizowanych przez 

kluby dziecięce. Dyrektor Szumlicz wyjaśniła, że większość klubów dziecięcych 

prowadzona jest przez prywatne podmioty, dlatego koszty są zróżnicowane. Senatorowie 

poruszyli także temat niedostatecznej liczby żłobków. W odpowiedzi wiceminister 

poinformowała, że rząd zakłada, że w 2020 r. 33% dzieci znajdzie miejsce w żłobkach. 

 

Konkluzja:  

 

Komisja zapoznała się, ze „Sprawozdaniem Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2013 r.”. 
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Opracowano w BPS 

 


