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Protokół z osiemnastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci  

oraz Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska 

 

25 lipca 2022 r. odbyło się w gmachu Senatu RP wspólne posiedzenie Parlamentarnego 
Zespołu ds. Dzieci oraz Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, pod hasłem:  
Na ratunek dzieciom. Plan dla pieczy zastępczej.  

Otwierając posiedzenie senator Magdalena Kochan zaznaczyła, iż celem spotkania 
jest przedyskutowanie rozwiązań w obszarze pieczy zastępczej, które powinny podlegać 
pewnej rewizji, ponieważ funkcjonują już 11 lat.  

Joanna Luberadzka-Gruca, prezes Zarządu Fundacji Polki Mogą Wszystko, 
zasygnalizowała spadek liczby kandydatów na rodziców zastępczych. Proponowaną dla nich 
zachętą mogłoby być wzmocnienie współpracy z rodzinami już istniejącymi. Druga zmiana 
powinna umożliwić otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego lub przekształcenia się  
w rodzinę zawodową specjalistyczną w przypadku niezawodowych rodzin zastępczych 
przyjmujących dziecko z orzeczeniem. Natomiast rodzinom zawodowym, zajmującym się 
dziećmi niepełnosprawnymi, według propozycji przedstawionych przez panią Luberadzką-
Grucę, należy dać możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby do pomocy, godnie 
wynagradzanej. Trzeba również zmienić sposób zatrudnienia, gdyż umowa zlecenie jest 
niewystarczająca, a także odczuwalnie zwiększyć wynagrodzenia. Pani prezes postuluje 
objęcie zawodowych rodzin zastępczych dodatkowymi ubezpieczeniami. Należy zwiększyć 
dostęp do specjalistów i przedszkoli, a pieniądze na dziecko powinny być takie same  
w rodzinach zastępczych, RDD i placówkach. Pani Luberadzka-Gruca zaznaczyła, iż powinna 
dokonać się zmiana pojmowania dobra dziecka, tzn. zaniechanie wielokrotnych, często 
traumatycznych prób utrzymania dziecka w rodzinie biologicznej na rzecz troskliwego  
i przewidywalnego opiekuna. Pani prezes, wyrażając zdanie rodziców zastępczych, 
zaproponowała uniezależnienie instytucjonalne pomocy psychologicznej i grupy wsparcia  
od organizatora pieczy, nadmieniła też, iż organizator powinien bardziej „zawierzyć 
doświadczeniu „starych” rodzin zastępczych, a współpraca odbiega od ideału. Potrzebny jest 
system, w którym każdy gra do jednej bramki”. Według postulatów rodziców zastępczych,  
„za dzieckiem w opiece rodzinnej trzeba puścić większe pieniądze niż za dzieckiem  
w placówce gdyż rodzinne formy dają większe korzyści społeczne”. Podniesienia wymaga 
stawka minimalnego wynagrodzenia dla rodzica zastępczego zawodowego z 2.000 zł brutto 
do 3.100 zł brutto. Pani Luberadzka-Gruca, w uzasadnieniu do druku 2429, podkreśliła,  
że w Polsce system przekształceń w obszarze pieczy zastępczej zmierza słusznie do oparcia 
przede wszystkim na rodzinnych formach pieczy zastępczej, co wymaga jeszcze działania.               



Pan Damian Szwagierczak, dyrektor Domu Dziecka w Skopaniu podkreślił, jak 
ważne jest, żeby system pieczy zastępczej się wspierał, a są to trzy filary: rodzina adopcyjna, 
rodzina zastępcza i -dopiero -instytucja. O jakość tych filarów trzeba dbać całościowo.  
Do nowelizacji ustawy pan Szwagierczak wniósłby ustalenie kosztu utrzymania wychowanka  
w rodzinie zastępczej i pieczy, który pozwoli rodzinom funkcjonować i rozwijać się. Pan 
dyrektor proponuje utworzenie funduszu ogólnego w celu pewnego zabezpieczenia 
podopiecznego, który ma usamodzielnić się. Zdaniem pana Szwagierczaka, można byłoby 
włączyć do pomocy biznes prywatny, na zasadzie zatrudnienia podopiecznych wchodzących 
w dorosłe życie. Pan dyrektor postuluje poszerzenie katalogu artykułu 112 kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego o dwa zapisy, jako paragraf 3 i paragraf 4. Po pierwsze, według 
niego, należy wprowadzić następujący zapis dotyczący dziecka umieszczonego w pieczy: 
„Podejmowanie decyzji o przedmiocie przeprowadzenia badań lekarskich, decydowanie  
o toku leczenia, podejmowanie decyzji o skierowaniu do poradni psychologiczno-
pedagogicznej należą do rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka  
lub kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą.” Drugi zapis dotyczyłby założenia 
odrębnych rachunków bankowych w celu gromadzenia własnych (wychowanka) środków 
finansowych. Rodziny zastępcze nie są w stanie odkładać, gdyż nie mają z czego. Pan 
Szwagierczak zauważył, że każda formuła opieki jest potrzebna i żaden z filarów nie może 
upaść. 

Pani Anna Krawczak, będąca przez 4 lata rodziną zastępczą, stwierdziła, że jesteśmy 
w punkcie zapaści rodzinnej opieki zastępczej, a deinstytucjonalizacja nie powiedzie się 
ponieważ jest za późno i nie ma wystarczających zasobów osobowych i finansowych by ją 
robić. Pani Krawczak zauważyła, że sprawowanie pieczy zastępczej jest dla ludzi zamożnych. 
Zaproponowała, w kontekście nowelizacji, odstąpienie od powtórek starych rozwiązań. 
Zwróciła uwagę na Interwencyjne Ośrodki Preadopcyjne. Zamiast je likwidować, można 
byłoby zmienić ich formułę działania na hybrydową, tzn. umożliwić pracownikom tam 
będącym w stosunku pracy stworzenie rodzin zastępczych, nie rezygnując z ich zatrudnienia, 
a ośrodek preadopcyjny zmieniłby swoją formułę na konsultacyjną, diagnostyczną, 
terapeutyczną i zaczął tym samym pełnić funkcję ośrodka wczesnej interwencji. Dzieci 
mieszkające u pracowników, jak również okoliczne dzieci, korzystałyby z usług tam 
oferowanych w ramach opieki wysokospecjalistycznej. Pani Krawczak powiedziała,  
iż wyrzucany powiatom koszt rozwijania placówek powinien stać się standardem, jeśli nie 
stawia się na cięcie kosztów, lecz na zabezpieczenie potrzeb na odpowiednim poziomie. 

W dyskusji wypunktowano wskazania kierunków zmian, takich jak: fakultatywna 
umowa o pracę, powrót do dyskusji o bonie „idącym” za dzieckiem, podniesienie kwoty 
bazowej wynagrodzenia. Senator Magdalena Kochan wraz z posłankami Moniką Rosą  
i Marzeną Okłą-Drewnowicz zapowiedziały kontynuację konsultacji w pracy nad projektem 
nowelizacji. 
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