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(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Stanisław Iwan)

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Proszę państwa, otwieram posiedzenie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Na obecnym posiedzeniu mamy za zadanie wysłuchać 

informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.

Chciałbym przywitać panią minister Elżbietę Seredyn, 
która będzie łaskawa zreferować nam to sprawozdanie. 
Towarzyszy pani pan Marcin Maksymiuk… A nie, przepra-
szam, to jest przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, 
występuje on jako ekspert. Pani minister towarzyszy pani 
Katarzyna Napiórkowska, o ile dobrze przeczytałem. Tak? To 
są przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Proszę państwa, bez zbędnej zwłoki przystąpimy do 
wysłuchania sprawozdania pani minister, a potem będziemy 
dyskutować na ten temat.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jest mi szczególnie miło, bo pierwszy raz w tak zacnym 

gremium mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z re-
alizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej za rok 2014. Na początku chcę wspomnieć, że 
jest to już kolejne, trzecie sprawozdanie z tejże ustawy, 
która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Jak państwo wiecie, 
przepisy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej zawarte w tejże ustawie kształtują szereg działań 
państwa wobec rodzin mających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W ostatecznym kształ-
cie… Nadrzędnym celem tejże ustawy jest zadbanie o to, 
żeby dzieci wychowujące się w tych rodzinach nie trafiły 
do systemu pieczy zastępczej, tylko pozostały w swoich 
biologicznych rodzinach.

Pozwolę sobie w skrócie omówić najważniejsze wnio-
ski dotyczące zadań realizowanych na szczeblu samorządu 
gminnego i powiatowego. Powiem również o środkach 

wydatkowanych przez samorządy łącznie, o środkach 
płynących z budżetu państwa będących wsparciem dla 
samorządów gminnych oraz o konkluzjach wynikających 
z całego sprawozdania.

Pierwsza kwestia. W 2014 r. funkcja asystenta rodziny 
działającego na poziomie samorządu gminnego była jesz-
cze funkcją fakultatywną, a mimo to samorządy gminne 
podejmowały trud zatrudniania asystentów. Okazuje się, 
że w tymże roku było zatrudnionych trzy tysiące trzystu 
asystentów rodziny. Wzrost tej liczby w stosunku do roku 
2013 określamy na poziomie 12%. W roku 2014 z usług 
asystentów rodziny skorzystało blisko trzydzieści osiem 
tysięcy rodzin, w tym ponad dwa tysiące trzysta rodzin, 
które zostały zobowiązane do pracy z asystentem rodziny 
przez sąd. Jeśli chodzi o tę kwestię, to obserwujemy znacz-
ny wzrost liczby tych rodzin. Jest to pierwszy pozytywny 
sygnał wskazujący na dobrą współpracę z sądami, które 
bardzo poważnie traktują funkcję asystenta rodziny i kierują 
do niego rodziny przeżywające kłopoty. Wzrost liczby tych 
rodzin określamy na poziomie 50%. Ponad 40% rodzin 
zakończyło pracę z asystentem z sukcesem.

Następna sprawa. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wzrost liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
czyli przyjaciół rodzin zastępczych funkcjonujących na 
poziomie samorządu powiatowego. W roku 2014 zatrudnio-
nych było tysiąc dziewięćdziesięciu dwóch koordynatorów, 
co stanowi wzrost liczby koordynatorów nawet o ponad 
14%. Pod ich opieką znalazły się dwadzieścia siedem tysię-
cy sześćset pięćdziesiąt dwie rodziny zastępcze i rodzinne 
domy dziecka, co stanowi wzrost liczby podmiotów ro-
dzinnej pieczy zastępczej o 70%.

Ważna kwestia wynikająca z tego sprawozdania do-
tyczy oczywiście dzieci znajdujących się w kryzysowych 
sytuacjach, dla których ten system został stworzony. 
W roku 2014 liczba dzieci umieszczonych w pieczy za-
stępczej wyniosła ogółem siedemdziesiąt siedem tysięcy 
trzysta czterdzieścioro ośmioro wobec siedemdziesięciu 
ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciorga pięciorga 
w roku 2013. Czyli obserwujemy spadek liczby dzieci 
umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. Taki też był 
cel tejże ustawy. Chodziło o to, żeby maksymalnie wes-
przeć rodzinę biologiczną i pozwolić jej funkcjonować 
w swoich własnych ramach. W stosunku do roku 2013 
obserwujemy spadek tej liczby na poziomie 2%. Można 
powiedzieć, że nie jest to dużo, ale absolutnie cieszymy 
się z sukcesywnego osiągania celu, jest to bardzo ko-
rzystne dla rodzin.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 35)
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przedniego roku wzrosły o blisko 3%. Podobna sytuacja 
dotyczy dzieci umieszczonych w rodzinnych domach 
dziecka. Tam koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 
1 tysiąc 900 zł, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do 
roku poprzedniego; w roku 2013 był to koszt wynoszący 
1 tysiąc 847 zł. Wzrosły również wydatki na dziecko w pla-
cówkach opiekuńczo-wychowawczych. Średni miesięczny 
koszt utrzymania dziecka w placówce wyniósł 3 tysiące 
824 zł, czyli było to o 67 zł więcej niż w roku 2013.

Kolejna kwestia, o której chciałabym państwu po-
wiedzieć, to kwestia wydatków wiążących się ze świad-
czeniami dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastęp-
czej. Ustawa daje możliwość wydatkowania środków na 
przykład na kontynuowanie nauki czy na pomoc w uzy-
skaniu zatrudnienia, nawet zachęca do tego samorządy. 
W 2014 r. 94% wszystkich świadczeń dotyczyło właśnie 
kontynuowania nauki. Było niewiele form świadczeń 
służących pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, choć w sto-
sunku do roku 2013 liczba tych świadczeń i tak była 
zdecydowanie wyższa.

Jeśli chodzi o przysposobienia, czyli rozpoczęty pro-
ces adopcyjny, to niestety w roku 2014 zmniejszyła się 
liczba przysposobionych dzieci w stosunku do roku 2013. 
Niewiele się zmniejszyła, ale trzeba o tym powiedzieć. 
Nadal do najmniej licznej grupy dzieci przysposabianych 
należą dzieci, które skończyły dziesiąty rok życia, ale spa-
dek, o którym powiedziałam na początku, dotyczy liczby 
dzieci w przedziale wiekowym do czterech lat. W przyspo-
sobieniu międzynarodowym znalazło się dwieście dzie-
więćdziesięcioro czworo dzieci.

Teraz powiem kilka słów o wydatkach. Wszystkie 
wydatki poniesione w roku 2014 przede wszystkim przez 
samorządy powiatowe, ale także przez samorządy gminne, 
które są zobowiązane dopłacać do utrzymania w systemie 
pieczy zastępczej dziecka z terenu swojej gminy – w 2014 r. 
było to już 30% – wyniosły ogółem 2 miliardy 250 milio-
nów zł. Były one wyższe o 4% w stosunku do roku 2013. 
Jaki był podział środków przeznaczonych na poszczegól-
ne formy opieki? Na rodziny zastępcze została przezna-
czona kwota w wysokości 953 milionów 343 tysięcy zł, 
co oznacza wzrost o 6,5% w stosunku do roku 2013. Na 
placówki opiekuńczo-wychowawcze został przeznaczony 
ponad 1 miliard zł, środki zostały utrzymane na poziomie 
roku 2013. Z kolei na wspieranie rodzin przeznaczono 
122 miliony 500 tysięcy zł. W tym przypadku odnoto-
waliśmy znaczny wzrost środków, jest to wzrost o 36% 
w stosunku do roku 2013. Wiąże się to między innymi 
z zatrudnianiem asystentów, czyli szeroko rozumianym 
wsparciem rodziny.

Jak wyglądał podział środków z budżetu państwa na 
realizację czy wsparcie zadań, które są obowiązkiem sa-
morządów gminnych i powiatowych? W roku 2014 wydat-
kowano 111 milionów zł, z tego… Oczywiście jesteśmy 
zobowiązani do wspierania zadania spoczywającego na 
marszałku województwa, jakim jest prowadzenie ośrodków 
adopcyjnych. Wraz ze środkami z budżetów wojewodów 
kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 29 milionów zł. 
Blisko 60 milionów zł zostało scedowane na wspieranie 
rodziny poprzez dofinansowanie zadań jednostek samorzą-
du terytorialnego związanych z powoływaniem stanowisk 

Jeśli chodzi o instytucjonalne formy pieczy zastęp-
czej, to są one zdecydowanie mniej wykorzystywane do 
realizacji potrzeb dzieci. W roku 2014 liczba placówek 
opiekuńczo-wychowawczych zwiększyła się w stosunku 
do roku 2013 o dziewięćdziesiąt cztery placówki, co daje 
dowód na to, że samorządy powiatowe prowadzące placów-
ki opiekuńczo-wychowawcze przygotowują się do spełnie-
nia standardu, jaki ma być osiągnięty w 2020 r. Placówka 
opiekuńczo-wychowawcza będzie miała służyć starszym 
dzieciom, w wieku powyżej dziesiątego roku życia, będzie 
mogło przebywać w niej maksymalnie piętnaścioro wycho-
wanków. Duże placówki już teraz przechodzą reorganizację 
właśnie w celu osiągnięcia tego standardu. Wniosek płyną-
cy ze sprawozdania: o dziewięćdziesiąt cztery zwiększyła 
się liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, w liczbie 
tej zawiera się piętnaście nowych placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, 
czyli w stosunku do roku 2013 przybyło placówek specja-
listycznych, które służą sytuacjom kryzysowym.

Kolejna istotna kwestia w systemie pieczy zastępczej 
to kwestia rodzinnych form pieczy zastępczej, których 
liczba spadła w stosunku do roku 2013. W większości 
był to spadek liczby rodzin zastępczych spokrewnionych 
z dzieckiem i liczby rodzin niezawodowych. W przypadku 
części rodzin spadek ten może wynikać z przekształceń 
wewnątrz pieczy rodzinnej. W 2014 r. nastąpił bowiem 
wzrost liczby rodzinnych domów dziecka o 20%. Oznacza 
to, że rodziny zastępcze przechodzą reorganizację, tworząc 
rodzinne domy dziecka, co jest wpisane w filozofię i cel 
przedmiotowej ustawy.

Kolejny wniosek płynący ze sprawozdania za rok 2014. 
Zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w placów-
kach instytucjonalnej pieczy zastępczej. W tym przypadku 
też osiągnęliśmy cel, który postawiliśmy sobie na początku 
drogi. Dziecko przebywa maksymalnie długo w rodzinie 
biologicznej, a gdy przychodzi kryzys i dziecko musi zna-
leźć się w systemie pieczy zastępczej, to umieszcza się je 
w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków rodzin-
nych. Ta informacja mówi o tym, że cel został osiągnięty. 
Na koniec grudnia 2014 r. w placówkach instytucjonalnej 
pieczy zastępczej przebywało łącznie ponad dziewiętna-
ście tysięcy dzieci. Oznacza to, że w placówkach tych 
było o czterysta ośmioro dzieci mniej niż w roku 2013. 
Czyli dzieci trafiają do rodzin spokrewnionych albo do 
rodzinnych domów dziecka, które tworzą się w wyniku 
przekształceń rodzin zastępczych.

Ważna kwestia, która pojawiła się w roku 2014, została 
zaobserwowana i zanotowana, dotyczy systemu pieczy 
zastępczej na szczeblu samorządu wojewódzkiego. W tym 
przypadku też obserwujemy bardzo duży rozwój systemu. 
Chodzi o regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 
czyli placówki dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, które często decyzją sądu trafiały do zakładów 
opieki leczniczej. Dziś mają one swoje miejsce. W roku 
2014 powstały trzy kolejne, nowe placówki w systemie 
pieczy zastępczej, które służą dzieciom z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi.

Jakie były wyliczone przez nas średnie koszty utrzy-
mania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014? 
Plasowały się one na poziomie 969 zł. W stosunku do po-
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Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Dziękuję bardzo.
Moje pierwsze pytanie zostało uprzedzone. Chciałbym 

zapytać o opinię dotyczącą realizacji ustawy przez jed-
nostki samorządu terytorialnego, które tak naprawdę są 
wykonawcami wszystkich działań wymienionych w usta-
wie i odpowiadają za sprawowanie pieczy zastępczej. Jak 
spojrzałem na statystyki, to zobaczyłem, że maleje liczba 
podmiotów sprawujących pieczę zastępczą i liczba dzieci 
przebywających na przykład w rodzinach zastępczych. 
Chciałbym zapytać, jaka jest przyczyna. Czy chodzi tylko 
o niż demograficzny, czy są jakieś inne przyczyny? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest bardziej porządkowe. Przyznam 
się, że nie bardzo rozumiem… Na stronie 20 w tabeli nr 9 
są podane informacje dotyczące świadczeń pokrywających 
koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastępczej niezawodowej i spokrewnionej. W trzeciej 
rubryce znajduje się informacja, że minimalna wysokość 
świadczenia wynosi 660 zł, z kolei przeciętna wysokość 
świadczenia wynosi 656 zł. O ile wiem, jest to absolutnie 
nielogiczne. No nie wiem… Jeżeli minimalna wysokość 
wynosi 660 zł, to przeciętna wysokość nie może być niż-
sza niż 660 zł.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To samo dotyczy… Nie może. Może być taka sama 

wysokość, co jest nieprawdopodobne, ale nie może być 
niższa. To samo dotyczy również pktu 2, w którym jest 
informacja, że minimalna wysokość świadczenia wynosi 
1 tysiąc zł, a średnia 960 zł. Jest to pewnego rodzaju cud, 
w matematyce cuda są pożądane, ale zawsze trzeba je tłu-
maczyć. Zatem słucham.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:

Dziękuję bardzo.
Ja odpowiem na pierwsze pytanie, a moja koleżanka, 

Katarzyna Napiórkowska, to uzupełni, bo jest autorem tego 
sprawozdania.

Pan senator zapytał, dlaczego maleje liczba dzieci 
w systemie pieczy zastępczej. Generalnie cel był taki, 
żeby ubywało dzieci w systemie pieczy zastępczej, to jest 
dowód naszych działań. Po pierwsze, zatrudniliśmy asy-
stentów rodziny, którzy mieli sprawić, żeby dzieci zostały 
w domu biologicznym. Po to pracujemy nad całą rodziną, 
żeby dziecko nie trafiło do systemu pieczy zastępczej. 
Jak państwu mówiłam, zatrudnienie trzech tysięcy trzystu 
asystentów w dwóch i pół tysiąca gminach jest właśnie 
mierzalnym sukcesem tego rozwiązania prawnego. To po 
pierwsze. Po drugie, oczywiście jest niż demograficzny, 
o którym należy wspomnieć. Po trzecie, trwa proces de-

asystenta rodziny. 3 miliony zł przeznaczono na finansowa-
nie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, 
a ponad 21 milionów zł zostało skierowane na wsparcie 
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Pozwolę sobie sformułować kilka uwag. Nowelizacja 
ustawy z ubiegłego roku wprowadza dodatkowe mechani-
zmy kontrolne na poziomie działań wojewodów. Niestety 
nie udało nam się wyasygnować środków na wsparcie 
tego – jak się okazuje – bardzo istotnego zadania. Dlatego 
prosiłabym państwa senatorów o wsparcie tego wniosku. 
Powiem to, co jest najistotniejsze: można sądzić, że z roku 
na rok założone cele postawione przed tym bardzo ważnym 
aktem prawnym są osiągane z coraz lepszym skutkiem. 
Bardzo fajnie, że są środki, którymi dysponuje minister 
pracy i polityki społecznej. Dzięki nim może on wspie-
rać samorządy gminne, a przede wszystkim powiatowe 
w realizacji i tak bardzo kosztownego zadania. Skupiając 
się na tym bardzo ważnym elemencie, o którym mówię, 
czyli funkcji asystenta rodziny, postulujemy o to, żeby tych 
pieniędzy było więcej, jeśli jest to możliwe. Przypomnę 
państwu, że dziś to zadanie jest obligatoryjne, więc samo-
rządy gminne muszą zatrudniać asystentów. Jak się oka-
zuje, chyba właśnie funkcjonowanie asystentów sprawia, 
że dzieci nie są kierowane do systemu pieczy zastępczej. 
Oczywiście odpowiednie wsparcie finansowe i meryto-
ryczne samorządów może prowadzić do zmian w dobrym 
kierunku i początku deinstytucjonalizacji, do której je-
steśmy zobowiązani przez Komisję Europejską. Jednak 
przede wszystkim jest to działanie dla dobra naszych dzieci. 
Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Proszę państwa, jest z nami ekspert Związku Powiatów 

Polskich, pan Marcin Maksymiuk.
Chciałbym zapytać, czy moglibyśmy uzyskać jakąś 

informację od drugiej strony? Bo punkt widzenia zależy 
zwykle od miejsca siedzenia, o czym mówi znane porze-
kadło. Czy chciałby pan zabrać głos?

Ekspert Związku Powiatów Polskich 
Marcin Maksymiuk:

Marcin Maksymiuk.
Potwierdzając to, co powiedziała pani minister, także 

apelujemy o większe wsparcie dla samorządów związane 
z systemem pieczy zastępczej, pieczy rodzinnej. To byłoby 
słowo komentarza.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Rozumiem, że oprócz kwestii pieniędzy wszystko działa.
Proszę państwa, otwieram dyskusję.
Pan senator Gintowt-Dziewałtowski. Bardzo proszę.



295. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej6

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Jeśli można, chciałbym dodać jeszcze tylko jedną uwa-

gę. Chciałbym zwrócić pani uwagę na to, że we wszystkich 
rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych maleje 
liczba dzieci.

(Zastępca Przewodniczącego Stanisław Iwan: Tak.)
Tak że przypuszczam, że dotyczy to również rodzinnych 

domów dziecka.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
No właśnie, gdyby było to pokazane w formie wartości 

względnych, to widzielibyśmy to jednoznacznie.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Panie Przewodniczący, jeśli mogę, chciałabym to jesz-

cze wyjaśnić. Rodzinny dom dziecka jest zaliczany do 
rodzinnych form pieczy zastępczej, a placówki opiekuńczo- 
-wychowawcze to tak zwane domy dziecka, które dziś spra-
wują opiekę nad dużą liczbą dzieci, to one przekształcają 
się w małe placówki. Mówiłam też o tym, że rośnie liczba 
placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze spe-
cjalistycznym. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Dopuśćmy panią w końcu do głosu.
Bardzo proszę.

Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, 
Pieczy Zastępczej i Adopcji 
w Departamencie Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Katarzyna Napiórkowska:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja spróbuję odpowiedzieć na pytanie zadane przez pana 

senatora. Rzeczywiście to, co zostało zamieszczone w tabe-
li, wygląda dość nielogicznie, ale zaraz to wyjaśnię. Bierze 
się to z… Punktem wyjścia są wydatki. Nie zawsze jest tak, 
że dzieci przebywają w pieczy przez cały miesiąc, więc 
środki są naliczane za część miesiąca. W związku z tym je-
żeli podzieli się wydatki przez liczbę świadczeniobiorców, 
to średnia nie zawsze wyjdzie idealnie taka, jaka wynikała-
by z innego rodzaju przeliczenia. Drugim argumentem ob-
niżającym ten średni koszt jest to, że w ubiegłym roku przez 
jakiś czas środki, które otrzymywały rodziny zastępcze, 
były pomniejszone o kwotę odpowiadającą 50% docho-
du dziecka, jednak nie mniej niż 20% podstawy. Dopiero 
nowelizacja ustawy wprowadziła zmianę w tej materii, 
dzięki temu na potrzeby dziecka w pieczy zastępczej są 
przekazywane środki w pełnej wysokości.

instytucjonalizacji i przekształceń, które obserwujemy 
w systemie pieczy zastępczej. Mówiłam państwu o tym, 
że rodziny zastępcze masowo przekształcają się teraz w ro-
dzinne domy dziecka, co służy rozwiązywaniu wszyst-
kich trudnych sytuacji w systemie pieczy zastępczej oraz 
usprawnia funkcjonowanie. Jest to pożądana przez nas 
forma wpisana w proces deinstytucjonalizacji. Tak że te 
trzy kluczowe okoliczności wpływają na to, że spada liczba 
dzieci w systemie pieczy zastępczej.

Może powinnam jeszcze powiedzieć państwu o tym, 
że ubywa dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Głównym powodem jest to, że do roku 2020 musi być 
osiągnięty określony standard. Jednak już dziś samorządy 
powiatowe podchodzą do tego bardzo poważnie, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze przekształcają się w małe, takie 
właśnie bardzo rodzinne domy, w których są zapewnione 
warunki przybliżone do warunków panujących w rodzinach 
biologicznych. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Pani Minister, zanim poprosimy panią o odpowiedź 
na drugie pytanie, chciałbym nieśmiało, po inżyniersku 
podejść do tego tematu. Te cyfry byłyby bardziej prze-
konujące, gdyby udało się pokazać to w formie jakichś 
wartości względnych. Czyli pokazać na przykład populację 
dzieci w wieku do osiemnastu lat w roku 2012, w roku 
2014 i odnieść do tego ten ubytek, wtedy okazałoby się, 
czy rzeczywiście jest mniej… Należałoby pokazać, czy ten 
ubytek jest większy niż ubytek wynikający ze spadku liczby 
osób w populacji. Wtedy byłoby to ewidentnym potwier-
dzeniem tego, co powiedziała pani minister. Przepraszam, 
pozwoliłem sobie na komentarz, ale…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Może troszkę rutynowo podchodzimy do tych spra-

wozdań. Bardzo serdecznie państwa za to przepraszam, 
ale oczywiście…

(Zastępca Przewodniczącego Stanisław Iwan: Nie, 
to nie jest rutyna. Mówię, to jest bardzo humanistyczne 
podejście.)

Być może. W każdym razie biorę to sobie głęboko do 
serca. Jeśli będę miała przyjemność pracować nad tym 
sprawozdaniem jeszcze w przyszłym roku, to oczywiście 
zamieścimy w tym dokumencie taką tabelę, wykres czy 
diagram. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
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jedno świadczenie. W związku z tym być może na tym 
polega problem. Zastanowię się nad tym. Dziękuję bardzo 
za uwagę.

Odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego, po-
zwolę sobie jeszcze wyjaśnić, że liczyliśmy stosunek liczby 
dzieci w pieczy zastępczej do populacji dzieci w wieku do 
osiemnastu lat. Mamy aktualne dane. W 2013 r. wynosił 
on 0,99%, a w 2014 r. – 0,96%.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Z tego wynika, że ustawa działa. Poza proporcjonalnym 

zmniejszeniem liczby dzieci w placówkach odnotowuje się 
spadek tej liczby wynikający z działania ustawy. Dobrze.

Proszę państwa, kto z państwa senatorów chciałby jesz-
cze zabrać głos?

Pan senator Pająk. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Przewodniczący! Pani Minister!
Zadam pytanie, prosiłbym o krótką odpowiedź. 

Powiedziała pani, że 40% rodzin z sukcesem zakończyło 
współpracę z asystentem rodziny. Mogłaby pani podać 
jeden lub dwa przykłady? Jaki był ten początek? Kiedy 
należało rozpocząć współpracę? Jak to potem przebiegało 
i na czym polegał efekt końcowy? Jeżeli pani bądź panie 
mogłyby podać jeden lub dwa przykłady z praktyki, to 
bardzo proszę.

Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, 
Pieczy Zastępczej i Adopcji 
w Departamencie Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Katarzyna Napiórkowska:

Panie Senatorze, odpowiadając na pana pytanie, chcę 
zwrócić uwagę na to, że czas pracy z asystentem rodziny nie 
zawsze kończy się po roku. Ta informacja, którą podaliśmy, 
dotyczy roku. Jeśli chodzi o rodziny, z którymi zakończono 
pracę w jednym roku, to 47% rodzin zakończyło pracę 
z sukcesem. Co to oznacza? Oznacza to intensywną pracę 
wewnątrz rodziny i pozostawienie dziecka w tej rodzinie. 
Czasem zdarza się, że praca asystenta nie przynosi pożą-
danych efektów. Wtedy postuluje się na przykład o bar-
dzo intensywną pracę terapeutyczną z rodziną. Mówimy 
wtedy o tym, że zmieniają się metody pracy. Generalnie 
jednak gdy mówimy o osiągnięciu celów we wszystkich 
tych sytuacjach, to mówimy o tym, że dziecko pozostało 
w rodzinie, nie zostało z nią rozdzielone. Taki jest cel i do 
tego zmierzamy.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Kto jeszcze chce zabrać głos?
Pani Koc. Bardzo proszę.

Jest jeszcze trzeci element. Jest on związany z tym, że 
w dalszym ciągu część rodzin zastępczych wybiera sposób 
rozliczenia wynikający z ustawy o pomocy społecznej. 
Przypominam, że w roku 2012 rodziny zastępcze miały 
do tego prawo. Część z nich jest jeszcze rozliczana na za-
sadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, stąd 
mogą wynikać te różnice. Ja oczywiście przekażę uwagę 
pana senatora osobom zajmującym się statystyką. Tak jak 
powiedziała pani minister, w następnym sprawozdaniu po-
staramy się udoskonalić tę tabelkę tak, żeby nie stwarzała 
problemów interpretacyjnych.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Proszę, Panie Senatorze.
Widzę, że…

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Nie, nie, sztuka cierpi. Pani Dyrektor, nie przyjmuję 

tego wyjaśnienia. Skoro dziecko korzystało ze świadczenia 
tylko do połowy miesiąca, to korzystało tylko z połowy 
miesięcznego świadczenia, a nie z całego.

Ja studiowałem statystykę, pamiętam jeden z pierw-
szych wykładów prowadzonych przez moich profesorów, 
którzy mi podali proste dane statystyczne. Było to jeszcze 
w latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w których dy-
namicznie rosła liczba inżynierów, a jednocześnie spadała 
ilość mydła zużywanego przez obywateli Rzeczypospolitej. 
Pani pracownicy na pewno wysnuliby wniosek, że im lep-
sze ma człowiek wykształcenie, tym rzadziej się myje. Otóż 
nie, były inne środki higieny osobistej, w związku z tym 
trudno byłoby zaakceptować taki wniosek. Tak że prosił-
bym, żebyście panie precyzyjnie wyliczały, jaka kwota 
świadczenia przypada na jedno dziecko, bo ta statystyka po 
prostu wprowadza w błąd tego, który się z nią zapoznaje.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Proszę.

Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, 
Pieczy Zastępczej i Adopcji 
w Departamencie Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Katarzyna Napiórkowska:
Ja przepraszam.
(Zastępca Przewodniczącego Stanisław Iwan: Ależ 

proszę bardzo.)
Chcę po prostu wytłumaczyć tylko jedną kwestię.
Panie Senatorze, bardzo dziękuję za tę informację i za 

pana uwagę. Oczywiście na pewno przekażę ją osobom, 
które zajmują się statystyką. Ja akurat zajmuję się bardziej 
kwestią merytoryczną. Mówię o tym dlatego, że w spra-
wozdaniu świadczenia zostały policzone w ten sposób: na-
wet gdy dziecko przebywało w placówce mniejszą liczbę 
dni, to zostało to policzone tak, jakby dziecko otrzymało 



295. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej8

Wobec tego ja pozwolę sobie zabrać głos. Akurat jeśli 
chodzi o tę tematykę, to ukazał się raport Najwyższej Izby 
Kontroli pod tytułem: „Funkcjonowanie koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podlaskim”. 
Jest to fragment wyniku kontroli dotyczący koordynatorów. 
Muszę powiedzieć, że wyniki są opisane bardzo pozytyw-
nie. Pozwolę sobie zacytować parę zdań z uwag końco-
wych i wniosków, a potem zacytuję parę jakichś sugestii. 
Co prawda znam stosunek ministerstwa i pani minister do 
tych uwag, ale chciałbym, żebyśmy w jakiś sposób je tutaj 
jeszcze przytoczyli.

Uwagi końcowe i wnioski: „Wprowadzenie do systemu 
wsparcia rodzin oraz opieki nad dziećmi instytucji koor-
dynatora rodzinnej pieczy zastępczej przynosi pozytywne 
rezultaty”. To jest pierwsze zdanie zawarte w uwagach 
końcowych i wnioskach. „Sprecyzowanie zadań z zakresu 
pomocy rodzinie i utworzenie nowej kategorii pracowni-
ków ośrodków pomocy rodzinie, którzy nie zajmują się 
przyznawaniem i realizacją świadczeń socjalnych przy-
sługujących rodzinom zastępczym, pozwoliło na nawiąza-
nie z tymi rodzinami bliższego kontaktu niezbędnego do 
zdobycia ich zaufania i zidentyfikowania autentycznych 
problemów, z jakimi borykają się na co dzień”. To jest 
początkowa część.

Tak jak powiedziałem, opinia o funkcjonowaniu ustawy, 
przynajmniej w tym obszarze, jest pozytywna. Jest tu rów-
nież mowa o występujących barierach. W związku z tym 
pojawiła się sugestia, żeby Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej rozważyło: opracowanie i upowszechnienie 
standardów wykonywania zadań przez koordynatorów ro-
dzinnej pieczy zastępczej odnoszących się między innymi 
do metodologii pracy z rodziną i wzorców podstawowych 
dokumentów dotyczących tej pracy, wymiany doświadczeń, 
rozwiązywania problemów koordynatorów, w tym stoso-
wania superwizji; opracowanie katalogu narzędzi dających 
możliwość skutecznego oddziaływania na rodziny zastęp-
cze; podjęcie inicjatywy w celu uzupełnienia zapisów usta-
wy o pieczy zastępczej o konieczność opracowania przez 
koordynatorów planów pomocy rodzinom zastępczym, 
a nie tylko dzieciom objętym pieczą zastępczą. Jest odpo-
wiedź ministerstwa, która wskazuje na to, że ministerstwo 
nie zgadza się z tymi wnioskami. Jest tam mowa między 
innymi o pewnej elastyczności itd. Nie chcę mówić tego 
za panią minister.

Kończąc swoją wypowiedź, chcę powiedzieć, że wy-
daje mi się, że być może trzeba byłoby zrobić inaczej: na 
podstawie doświadczeń można byłoby przygotować księgę 
dobrych praktyk czy coś takiego, co rzeczywiście mogło-
by pomóc, zamiast na nowo odkrywać Amerykę w wielu 
miejscach. Pozwoliłoby to na korzystanie z najlepszych 
doświadczeń innych koordynatorów.

Teraz oddaję głos pani minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Senator Maria Koc:
Pani Minister, chciałabym zapytać o sytuację, w której 

już dochodzi do tego rozdzielenia i przekazania dziecka do 
podmiotu pieczy zastępczej. Jakie są najczęstsze powody, 
dla których zabiera się dzieci rodzicom?

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Dziękuję bardzo.
W tym sprawozdaniu nie zamieściliśmy ściśle okre-

ślonych powodów. Z informacji, którymi dysponujemy 
na poziomie ministerstwa, wynika, że oczywiście chodzi 
przede wszystkim o uzależnienia rodziców od substancji 
psychoaktywnych, legalnych i niestety nielegalnych, mó-
wię tutaj o różnego rodzaju narkotykach. Innym powodem 
jest bezradność i niewydolność wychowawcza. Są to dwa 
główne powody podkreślane w analizach i statystykach 
zbieranych tak naprawdę przez pracowników sądów. To oni 
decydują o tym, czy dziecko zostanie w rodzinie, czy rodzi-
na będzie pracowała z asystentem, czy dziecko musi być 
umieszczone w systemie pieczy zastępczej. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Jeszcze raz wrócę do… Takie spektakularne przy-

kłady sytuacji, jakie pokazywano w telewizji, dotyczące 
tego, że dzieci były odbierane rodzicom z powodu biedy, 
teraz już się nie zdarzają lub zdarzają się znakomicie 
rzadziej, tak?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Panie Przewodniczący, dziękuję za tę sugestię. 

Uzupełniając wypowiedź, chcę powiedzieć, że oczywiście 
dysfunkcyjność rodziny jest konsekwencją nieudolności 
wychowawczej czy nieudolności ekonomicznej, a także 
z całą pewnością w drugiej kolejności pewnego rodzaju nie-
umiejętności zarządzania tym, co się posiada, czyli budże-
tem. Można powiedzieć, że w takiej rodzinie jest biedniej 
niż w innej, ale jest to jakby współwystępująca przyczyna. 
Generalną przyczyną jest zaś zupełnie co innego, niestety 
są to przede wszystkim uzależnienia.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę chętnych.
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Wracając do raportu NIK, chcę przypomnieć, że ge-
neralnie instytucja koordynatora pieczy zastępczej została 
bardzo pozytywnie oceniona. My wtedy, odpowiadając na 
raport – już nie pamiętam dokładnie, jak brzmi to pismo – 
nie negowaliśmy tego, co powiedział NIK. Pewnie nie był 
to jeszcze odpowiedni czas na to, żeby wzmocnić pozycję 
koordynatora. Stało się to jednak w ubiegłym roku w no-
welizacji tejże ustawy. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Teraz powiem… Wystąpią tu elementy standaryzacji. 
Interesuje mnie kwestia tego katalogu. Chodzi o to, żeby 
zamieścić coś na stronie ministerstwa, być może właśnie 
kodeks dobrych praktyk.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:

Bardzo dobry pomysł. Te kodeksy dobrych praktyk są 
pożądane w sprawach społecznych. Jednak na tym eta-
pie opracowanie standardów byłoby trudne, dlatego że 
koordynator, po pierwsze, wchodzi wtedy, kiedy rodzina 
się na to zgodzi, a po drugie, rodzina rodzinie nie równa, 
więc problemy mogą być bardzo różne. Kodeks dobrych 
praktyk jak najbardziej byłby potrzebny. Bardzo dziękuję 
za tę podpowiedź, Panie Senatorze.

Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Iwan:

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę 

chętnych, nie słyszę pytań.
Była sugestia ze strony pani minister, żebyśmy, przyj-

mując ten raport, postawili wniosek dotyczący – jak ro-
zumiem – przyszłorocznego budżetu. Chodzi o to, żeby 
znalazły się środki na nowe działania wojewody i jego 
funkcje kontrolne, bo w tej chwili nie ma na to żadnych 
środków. Prawda? Myślę, że powinniśmy zapisać taki 
wniosek w naszym raporcie końcowym.

Myślę, że akceptujemy to sprawozdanie. Tak?
Czy są głosy przeciwne? Nie. Nie widzę i nie słyszę 

zgłoszeń.
Dziękuję, Pani Minister.
Zamykam posiedzenie komisji.

W tej swojej pierwszej wypowiedzi dotyczącej sprawoz-
dania wskazywałam na to, że koordynator pieczy zastępczej 
jest pierwszą instytucją na poziomie samorządu powiatowe-
go mającą służyć tym, którzy zdecydowali się na prowadze-
nie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka. Mimo 
tego, że przechodzą oni szereg szkoleń, są przygotowywani 
przez pracowników, psychologów, muszą odbyć badania 
lekarskie – już teraz raz na dwa lata – często bywają zasko-
czeni sytuacją związaną z przybyciem do rodzinnego domu 
dziecka bądź kilkorga dzieci, które natychmiast znajdują 
schronienie i mają funkcjonować pod ich okiem. Intencją 
powołania koordynatora pieczy zastępczej było powołanie 
osoby, która będzie miała doświadczenie i przygotowanie 
zawodowe. Chodziło o to, żeby mogła ona wejść do danego 
domu – pod warunkiem, że rodzina wystąpi o tego koordyna-
tora – żeby była przyjacielem tego domu i podpowiadała, co 
zrobić, by wybrnąć z trudnych sytuacji, które są nieuniknione 
i pojawiają się w każdej rodzinie zastępczej.

Na początku obserwowaliśmy raczkowanie funkcji ko-
ordynatora. Samorządy, to znaczy powiatowe centra pomo-
cy rodzinie, bo to one są organizatorami pieczy zastępczej 
na terenie powiatu, powoływały koordynatorów, ale po pro-
stu nie byli oni zapraszani do domów. Rodziny się obawiały, 
trochę asymilowały się wewnętrznie. Sukcesywne spotka-
nia, koalicja na rzecz rodzicielstwa zastępczego stworzona 
właśnie z tych rodzin zastępczych, z ludzi, którzy sprawu-
ją funkcję opiekuńczo-wychowawczą względem dzieci, 
przekonała rodziny, że jest to bardzo pożądana funkcja. 
Sprawozdanie pięknie nam to pokazuje, bo w stosunku do 
roku 2013 w 2014 r. zostało zatrudnionych o 50% więcej 
koordynatorów pieczy zastępczej. Argumenty przemawia-
jące za funkcją koordynatora są takie: dzięki niemu mak-
symalnie skraca się czas pobytu dzieci w systemie pieczy 
zastępczej i mogą one wrócić do rodzin biologicznych, 
a także spada liczba przykrych przypadków dotyczących 
jakichś nieprawidłowości, o których dowiadujemy się z me-
diów. W tym przypadku z całą pewnością koordynator ma 
wiele do powiedzenia.

Teraz chciałabym jeszcze powiedzieć, że natychmiast 
zauważyliśmy to, że funkcja koordynatora umocniła się 
w systemie. W ubiegłym roku w nowelizacji tejże usta-
wy troszkę poszerzyliśmy jego kompetencje. Oczywiście 
chcielibyśmy wspierać tę funkcję środkami finansowymi. 
Dziś jeszcze nas na to nie stać, ale w każdym roku budże-
towym będziemy tak planować wydatki, żeby były środki 
na wsparcie koordynatora, ponieważ jest to bardzo, bardzo 
cenna funkcja w całokształcie rozwiązań pieczy zastęp-
czej. Po pierwsze, widać efekty działań, po drugie, jest to 
nieodzowny element pomocy dzieciom, które znajdują się 
w systemie pieczy zastępczej. To tak pokrótce.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 16)
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