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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka

Marek Michalak

2sP*422.24.2015.MK

Warszawa, 06 listopada2017 roku

Panĺ
Elzbieta Rafalska
Ministeľ Rodziny, Pľacy
ĺ Polityki Społecznej
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w nawiązaniu wystąpienia Rzecznika Pľaw Dziecka z 2l grudnia 2015 roku (znak:

ZsR.422.24.20l5.MK) w spľawie potrzeby rozwoju i propagowania idei rcdzin

wspieľających, zwľacam się do Pani Minister zuprzejmą prośbą o przedstawienie infoľmacji

w ponizej okľeślonym zakľesie.

W odpowiedzi na wskazane wyżej wystąpienie, pismem z 18 lutego 201ó ľoku (znak:

DSR.I.83.20IS.AKU), poinťormowała Pani Minister, że resort rodziny, pľacy i polityki

społecznej podejmuje dziaŁania promujące ,,dobre pľaktyki'' w zakĺesie wsparcia ľodziny

przeŻywającej trudności _ poprzez konferencje' patronaty i wydawnictwa. Wspaľciu usług

służyć mają takŻe śľodki przewidziane w ľamach nowej perspektywy finansowej 2014 -
2020, w regionalnych pľogramach opeľacyjnych, na zwiększenie podaŻy usług skierowanych

do ľodzin wychowujących dzieci. Wśľód proponowanych narzędzi wspaľcia ľodzin, w ramach

ww. programów, znajdują się między innymi rodziny wspieľające.

Z informacji Rady Ministrów o rea|izacji w ľoku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r'

o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika, Że ,,w 20I6 roku funkcjonowały 66

rodziny wspierajqce, co oznacza spadekw stosunku do 20]5 roku (82 ľodziny). (...) dużym

problemem gmin jest bľak uregulowclń prawnych odnośnie do umowy podpisywanej przez

wójta z ľodzinq wspierajqcq. "

Zgodnie z aft. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20lI r. o wspieraniu ľodziny i systemie

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r' poz.697, z pőżn. zm.), z rodziną wspierającą wójt

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która

określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o któľej mowa w art.29

27 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka
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ust. 2 (pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych).

Z postanowień powyższegopÍzepisu wynika,Żew pierwszej kolejności ptzyznavÝana jest

pomoc rodzinie przeŻywającej trudności w foľmie rodziny wspierającej, a następnie

ustanawiana jest rodzina wspieľająca, z ktőtą zawietana jest umowa, okľeślaj ąca zasady

zwľotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Ustawodawca postanowił ' Że wőjt

zawieta umowę, jednakże z przepisőw nie wynika, jaka to jest umowa i które przepisy mają

do niej zastosowanie.

Mając povĺyŻsze na uwadze, na podstawie art. lOa i art. 11 ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. IJ. z20|7 f . poz.922), uprzejmie

pľoszę Panią Minister o ustosunkowanie się do zasygna|izowanych powyzej problemów

otaz o poinformowanie, czy resoľt dostrzega potľzebę zmian obecnie obowiązujących

przepisów dotyczących organizacji rodzin wspieľających, a jeśli tak, to czy w resorcie

pľowadzone są/będą prace legislacyjne w przedmiotowym zakĺesie.
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