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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Murek Michaĺuk

Warszawa, 13 grudnia 20l7 ľoku
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Pani
Elżbieta Rafalska
Ministeľ Rodziny, Pľacy
i Polityki Społecznej
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w związku z prowadzonym w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

przeglądem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym procedur

adopcyjnych i problemów, na które napotykają dzieci i rodzice adopcyjni, w załączeniu

przedstawiam pľopozycje zmianv przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. _ Kodeks

pracy (Dz' U. z 2016 r. poz. |666, z pőźn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.

o świadczeniach pienięznych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

(Dz' U' z 2017 r. poz. 1368, z pőźn. zm')'

Proponowane regulacje podyktowane są zarówno zbyt małą liczbą adopcji dzięci

staľszych przez polskie rodziny,jak i podjętąprzez polski rząđw styczniu 2017 rokudecyzją

dotyczącą ograniczania adopcji z ptzemieszczeniem dzieci poza granice Polski.

Dane statystyczne Depaľtamentu Stľategii i Deľegulacji Ministeľstwa Sprawiedliwości

wskazują' że jedynie ok. 1/3 ogólnej |iczby adopcji stanowią adopcje dzieci w wieku powyżej

7. roku Życia, Z czego istotną część tych adopcji stanowią adopcje wewnątľzľodziĺ'ne oraz

adopcje zagraniczne. Jak pokazują statystyki' dla dzieci starszych trudniej jestznaleźć rodzinę

adopcyjną w Polsce.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka jedną z przyczyn braku rodzin, które chciałyby

stworzyć nowy dom dla dzięci starszych jest niedostateczna pomoc państwa w zakľesie

wspaľcia rodziny adopcyjnej w pieľwszym okľesie adaptacji dziecka w nowym śľodowisku

rodzinnym.
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Niewątpliwie przyznanie rodzicom adopcyjnym upľawnienia do urlopu na warunkach

urlopu macieľzyńskiego - bez względu na wiek adoptowanego dziecka, byłoby jednym

z elementów mogących zachęcić, przyszłych rodziców do podjęcia decyĄi o adopcji.

Zgođnie z ptzepisami Kodeksu pracy pľacownik, ktőry przyjął dziecko na wychowanie

i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie adopcji,

ma prawo do uľlopu na waľunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłuzej jednak niz do

ukończenia przez dziecko 7. roku Życia. W przypadku dziecka' wobec którego podjęto

decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop taki przysługuje nie dłużej niz do

ukończenia przez nie 10. roku życia.

Istotą uľlopu na waľunkach urlopu macieľzyńskiego jest nie tylko sprawowanie funkcji

opiekuńczych w stosunku do dziecka, które takiej opieki ze względu na wiek wymaga'

aletakŻe zbudowanie więzi dziecka z rcđzicami adopcyjnymi. Budowanie więz| zwłaszcza

w przypadku dzieci staľszych, jest trudniejsze i wymaga więcej pracy oraz ZaangaŻowania

ze stľony ľodziców adopcyjnych niz w przypadku dziecimałych.

Zaspokojenie potrzeb dzięcka adoptowanego potľzebuje od rodziców adopcyjnych

Znacznego zaangaŻowania z uwagi na trudną ptzeszłość, i bolesne doświadczenia doznane

przęZ dziecko. Przejmując opiekę nad dzieckiem już częściowo uksztahowanym' rodzicom

adopcyjnym naleŻy zapewnić czas na zidentyfikowanie potľzeb dziecka i wejście w nową

rolę.

Państwo powinno podjąć wszelkie działania, które umożliwiłyby rozwőj więzi pomiędzy

adopcyjnymi ľodzicami a ich dzieckiem oraz integracją dziecka w ľodzinie adopcyjnej.

Przyznając rodzicom adopcyjnym urlop na waľunkach urlopu macierzyńskiego, umożliwimy

im stałą opiekę, co pomoże dziecku w nawiązaniu pľawidłowych ľelacji w nowej rodzinie,

sprzyjać będzie eliminowaniu tľaumatycznych przeŻyć, nadrabianiu opiekuńczo-

wychowaw czy ch oraz emocj onalnych zaniędban.

Podkľeślić naleŻy, że połoŻenie rodziców adopcyjnych bezpośľednio po dokonaniu

adopcji odpowiada położeniu ľodziców biologicznych w chwili uľodzenia dziecka. W innych

krajach Euľopy rodzice adopcyjni koľzystają na ľówni z rodzicami biologicznymi

z uprawnienia do urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego. Wiek dziecka nie ma wpływu

na uprawienie - świadczenie przysługuje w stosunku do dziecka ponizej 18. roku Życia'

Z tych względów w pełni uzasadniona jest zmiana pľzepisu art. 183 Kodeksu pracy

i przyznanie uprawnienia do urlopu na waľunkach urlopu macierzyńskiego rodzicom

adopcyjnym, niezależnie od wieku dziecka. Uczyni to zadość sprawiedliwości społecznej,
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będzie wyrównywać szanse dzieci starszych na wychowanie w śľodowisku rodzinnym.

Niewątpliwie przyjęcie proponowanychrozwiązanprawnych będzie stymulująco wpływać na

podejmowanie decyzji o adopcji dzięcka staľszego oraz wzmocni motywację ľodziców

adopcyjnych.

Pozostałe propozycje zmian przepisów Kodeksu pľacy i ustawy o Świadczeniach

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choľoby i macierzyństwa są dostosowaniem

do zmiany ww. przepisu.

Jako Rzecznik Praw Dziecka wtďzam pľzekonanie, że troska Pani Ministeľ o dzieci

wymagające szczegőlnej pomocy ze strony państwa będzie asumptem do wpľowadzęnia

zmian ww. ustaw w pľoponowanym zakľesie.

Mając povĺyŻsze na uwadze, na podstawie art. 10a i aľt. l l ustawy z dnia 6 stycznia}}}}

ĺ o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), zwracam się z uprzejmą proŚbą

o odniesienie się do powyższej ptopozycji oraz poinformowanie Rzecznika o podętych

decyzjach.
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