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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Głównym założeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej było zmaksymalizowanie 

wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka, czyli rodziny. Jedne z najważniejszych zmian, które wprowa-
dziła nowa ustawa, to nowe formy pomocy dla rodzin biologicznych niewydolnych wychowawczo oraz nowe 
zasady zakładania i wynagradzania rodzin zastępczych. 

Okazało się jednak, że wdrożenie zapisów nowej ustawy nastręcza sporo trudności gminom, na które 
w związku z tym spadły nowe obowiązki, o czym poinformowało mnie Zrzeszenie Prezydentów, Burmi-
strzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Główne zarzuty gmin dotyczą tego, że ustawa imperatywnie 
narzuca powołanie nowych instytucji bez gwarancji odpowiednich środków na funkcjonowanie asystentów 
rodzinnych, poradnictwa specjalistycznego, placówek wsparcia dziennego, rodziny wspierającej, stawiając 
jednocześnie wysokie wymagania kwalifikacyjne, co wiąże się z wysokimi kosztami organizacji i działania 
tychże podmiotów. Nowa ustawa nie uwzględnia też sytuacji, że w niewielkich gminach może zaistnieć pro-
blem z dostępem do specjalistów z zakresu prawa, psychologii, negocjacji, coachingu, co znów zwiększa 
wydatki po stronie jednostek samorządowych. Dodatkowo gmina częściowo ponosi wydatki na utrzymanie 
dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, nie mając 
jednak wpływu na ich wysokość, ponieważ decyzję w tej sprawie podejmuje starostwo. 

Najpoważniejszy zarzut, na który zwracają uwagę gminy, dotyczy art. 197 ustawy, a mianowicie tego, że 
gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu 
realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, przy czym wysokość dotacji nie może 
przekroczyć 50% wydatków przeznaczonych na realizację zadania, nie ma więc pewności pozyskania środ-
ków na zupełnie nowe zadanie. 

Zwracam się z apelem o ponowne przeanalizowanie wyżej przedstawionych zapisów, by ułatwić funkcjo-
nowanie gminom oraz rodzinom, na których dobru i stabilizacji przede wszystkim nam zależy. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




