
 

 

 

NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej 

Data posiedzenia: 22 września 2015 r. 

Nr posiedzenia: 295 

  

 

Posiedzeniu przewodniczył: zastępca przewodniczącego komisji Stanisław Iwan. 

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

2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 1033). 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Witold Gintowt 

-Dziewałtowski, Stanisław Iwan, Maria Koc, Zbigniew Meres, 

Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janina 

Sagatowska, Janusz Sepioł, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn, 

 naczelnik Wydziału w Departamencie Polityki Rodzinnej 

Katarzyna Napiórkowska, 

 Związek Powiatów Polskich: 

 ekspert Marcin Maksymiuk. 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn 

poinformowała, że obecna informacja o realizacji ustawy stanowi trzecią już analizę jej 

stosowania. Przypomniała, że system pieczy zastępczej kształtuje szereg działań państwa 

wobec rodziny, a nadrzędnym celem ustawy jest maksymalne wsparcie rodziny biologicznej, 

tak aby dzieci w niej pozostały. Wiceminister Seredyn dodała, że funkcja asystenta rodziny 

w roku 2014 była jeszcze fakultatywna. W stosunku do roku 2013 odnotowano wzrost 

zatrudnienia asystentów rodziny. Ponad 40% rodzin zakończyło pracę z asystentem, 

osiągając cel, tj. dzieci pozostały w rodzinie biologicznej. Uwagę należy zwrócić na wzrost 

liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W 2014 r. nastąpił również wzrost liczby 

rodzinnych domów dziecka – na koniec 2014 r. funkcjonowało ich 395, co stanowi wzrost 

o 20%. Rodzinne domy dziecka stanowią obecnie 10% w strukturze podmiotów rodzinnej 

pieczy zastępczej. Odnotowano również spadek liczby dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej – w 2014 r. wyniosła ona ogółem 77 348 dzieci. W 2014 r. wzrosły wydatki gmin 

na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Należy zauważyć wzrost 

wydatków na zawodowe formy pieczy zastępczej, w tym wydatków na wynagrodzenia 

rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Średni miesięczny koszt 

utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wynosił w 2014 r. ok. 969 zł, w rodzinie 

zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka – 1 900 zł, a średni miesięczny koszt 

utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – ok. 3 824 zł. 
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W dyskusji ekspert Związku Powiatów Polskich Marcin Maksymiuk zaapelował o większe 

wsparcie finansowe dla samorządów. Senatorowie pytali, co jest przyczyną spadku liczby 

dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz z jakich powodów dzieci tam trafiają. 

Wiceminister Seredyn wyjaśniła, że zadziałała instytucja asystenta, który pracuje z całą 

rodziną, przyczynił się do tego również niż demograficzny, a także dezinstytucjonalizacja, tj. 

przekształcanie się rodzin zastępczych w rodzinne domy dziecka, co usprawnia ich 

funkcjonowanie. Głównym powodem umieszczania dzieci w systemie pieczy zastępczej są 

uzależnienia rodziców, ich bezradność i nieudolność wychowawcza. Wiceminister 

podkreśliła, że często konsekwencją nieudolności jest bieda. Senator Stanisław Iwan 

wspomniał o raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK), która zasadniczo pozytywnie oceniła 

kontrolę nt. funkcjonowania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w województwie 

podlaskim. NIK wnosi o rozważenie opracowania standardów wykonywania zadań przez 

koordynatorów. 

Konkluzja: Komisja zapoznała się z „Informacją Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 

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