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4P-/  
W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika znak: ZSR.422.17.2017.ER, dotyczące 

realizacji zaleceń  Najwyższej Izby Kontroli wynikających z kontroli pn. Funkcjonowanie 

asystentów rodziny w światle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

uprzejmie informuję: 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z późn. zni..), która weszła w życie 1 stycznia 

2012 r. asystent rodziny, obok rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego oraz 

instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, jest jednym z elementów 

systemu wspierania rodziny. Wdrażanie różnych narzędzi wpierania rodziny zgodnie z ustawą  

jest zadaniem własnym gmin i ich finansowanie powinno leżeć  , po stronie samorządu. 

Zadaniem ministra właściwego ds. rodziny jest, zgodnie z art. 247, wprowadzenie programu 

na dofinansowanie zadań  własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań  wspierania 

rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w okresie 11 lat od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy, w szczególności z przeznaczaniem na pokrycie części wydatków związanych 

z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

prowadzeniem szkoleń, dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Jak 

wynika z przytoczonego przepisu programy mają  służyć  jedynie dofinasowaniu 



realizowanych działań, a nie pełnemu sfinansowaniu zatrudnienia asystenta rodziny w gminie. 

W dotychczas ogłaszanych programach możliwe było refinansowanie kosztów powstałych 

od początku roku budżetowego, tj. od 1 stycznia. Terminy ogłaszania programów związane są  

z przepisami ustawy budżetowej oraz trybem przyjęcia. Jednakże resort rodziny dokłada 

wszelkich starań, aby programy te ogłaszane były jak najwcześniej. Ponadto pragnę  zwrócić  

uwagę, że zatrudnienie asystenta rodziny od 1 stycznia 2015 r. stało się  zadaniem 

obligatoryjnym, zatem gminy powinny zatrudniać  asystentów rodziny w pierwszej kolejności 

z własnych środków, bez względu na to, czy w danym roku budżetowym będą  uruchamiane 

dotacje z budżetu państwa. 

Odnosząc się  do propozycji NIK dotyczącej zmian legislacyjnych w zakresie 

współpracy asystenta rodziny i kuratora rodzinnego, uprzejmie informuję  że na bazie już  

obowiązujących przepisów zarówno zakres zadań  asystenta rodziny jak i kuratora rodzinnego, 

współpraca taka może być  realizowana w celu pomocy dziecku i rodzinie, zatem 

za niezasadne uważam wprowadzanie kolejnych uregulowań  z tym związanych. Ustawa 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 15 ust. 1 pkt 18 wskazuje wprost, 

że do zadań  asystenta rodziny należy współpraca asystenta rodziny z instytucjami oraz innymi 

podmiotami specjalizującymi się  w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

Odnosząc się  natomiast do zalecania NIK w kwestii standaryzacji pracy asystentów 

rodziny w zakresie opracowania wzorów dokumentów stoję  na stanowisku, że tak 

szczegółowe dookreślenie tych kwestii może uniemożliwić  realizację  zadania własnego, 

jakim jest kreowanie przez wójta/ burmistrza/ prezydenta indywidualnych rozwiązań  

organizacyjnych. Należy pamiętać, że standardy pracy asystenta rodziny są  określone nie 

tylko w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ale również  w innych 

ustawach, w tym samorządowych oraz kodeksie postępowania administracyjnego. Warto 

zauważyć, że wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi powinno 

rozpoczynać  się  wcześniej, aniżeli wynika to z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej i jest kluczem do rozwiazywania problemów społecznych na 

wcześniejszym etapie, szeroko rozumniej profilaktyki. Z poziomu resortu możliwe jest, aby 

wspierać  działania służące wymianie dobrych praktyk, co czynię  przez delegowanie moich 

pracowników do uczestnictwa w przedsięwzięciach lokalnych służących temu celowi oraz 

obejmowanie takich przedsięwzięć  swoim patronatem. 

Wprawdzie obowiązek zapewnienia dziecku właściwych warunków rozwoju 

i wychowania spoczywa na samorządzie gminnym, a zapewnienie pieczy zastępczej, 

w przypadku dysfunkcji zagrażających dobru dziecka, należy do zadań  własnych powiatu, to 



jednak nie samorząd gminny lub powiatowy decyduje ostatecznie o zabraniu dziecka 

z rodziny, ale sąd opiekuńczy. Postępowanie sądowe stwarza lepsze gwarancje 

przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego, a tym samym wiarygodnego 

ustalenia okoliczności istotnych z uwagi na dobro dziecka. Z danych statystycznych 

Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że na przestrzeni ostatnich lat maleje liczba orzeczeń  

sądowych 

umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, rośnie natomiast liczba orzeczeń  zlecających 

nadzór kuratora nad rodziną. W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości te pozytywne zmiany 

w orzecznictwie rodzinnym przypisać  należy ukształtowaniu się  odpowiedniej współpracy 

pomiędzy sądem rodzinnym a pracownikami pieczy zastępczej. 

Jednocześnie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 

9 czerwca br. rozstrzygnął  „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2017". Na realizację  Programu zabezpieczono kwotę  do 120 000 000 

złotych, w tym na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów przyznano kwotę  62 751 

506,97 zł, co umożliwiło zatrudnienie 3 695 asystentów rodziny. 

W 2017 r. celem „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej na rok 2017" jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla 

gminnego 

i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług 

asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

w powiecie. Ponadto założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez 

samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą  służyły 

wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania 

w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego 

powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu 

deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Jednocześnie należy zauważyć, że ważnym 

elementem Programu w 2017 r. stale) się  promowanie gmin i powiatów zapewniających 

odpowiednią  stabilizację  zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa zawodowego zarówno 

asystentom rodziny, jak i koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej (promowanie umowy 

pracę  jako pożądanej formy zatrudnienia). Kierunek ten był  także promowany w edycji 

konkursu w roku 2016. Dofmansowaniu w ramach Programu mogły podlegać  koszty 

wynagrodzenia asystentów rodziny do kwoty 2100 zł  brutto miesięcznie dla asystenta rodziny 

na etat, co stanowiło 67% kosztów wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący 
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o-dofinansowanie winien zabezpieczyć  dodatkowo finansowy udział  własny w wysokości 

minimum 33%) lub do kwoty 1500 zł  brutto miesięcznie dla asystenta rodziny w przypadku - 

równoważnej czasowo w stosunku do etatu - umowy-zlecenia, co stanowiło 50% kosztów 

wynagrodzenia brutto (podmiot wnioskujący o dofinansowanie winien zabezpieczyć  

dodatkowo finansowy udział  własny w wysokości minimum 50%). Z powyższego wynika, 

że zarówno kwoty dofinansowania, jak i wysokość  udziału własnego zmierzały do 

promowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z danych za 2016 r. wynika, iż  

zatrudnionych było 3 905 asystentów rodziny, z czego 2 913 (tj. 75%) asystentów było 

zatrudnionych na umowę  o pracę  w systemie zadaniowego czasu pracy oraz 992 (tj. 25%) 

asystentów zatrudnionych było na podstawie umów o świadczenie usług. Oznacza to wzrost 

liczby asystentów zatrudnionych w oparciu o umowę  o pracę  w stosunku do roku 2015 

8 pkt procentowych (z poziomu 67% w 2015 r.) i świadczy o tym, że samorząd gminy 

coraz częściej korzysta z tej — tak bardzo postulowanej przez samych asystentów rodziny — 

formy ich pracy. Ponadto należy zauważyć, że jednostki samorządu terytorialnego, które 

w roku 2017 będą  zatrudniały asystentów rodziny na podstawie stosunku pracy na poziomie 

100% w stosunku do ogółu wszystkich zatrudnionych w gminie asystentów rodziny w ramach 

Programu, będą  miały zagwarantowane dofinansowanie w ramach Programu ogłaszanego na 

rok 2018. Analogiczna gwarancja dotyczy zatrudniania koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Ponadto należy przypomnieć, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej 

zaopiniował  pozytywnie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 — 2020, w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, przeznaczenie środków na zwiększenie podaży usług 

skierowanych do rodzin wychowujących dzieci jako ważnego ogniwa profilaktyki i wsparcia 

oferowanego rodzinom z dziećmi na wychowaniu. Wśród oferowanych przez regiony 

narzędzi wsparcia rodzin znajdują  się  także asystenci rodziny. 

Informacje o wynikach kontroli NIK zostaną  przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej wykorzystane w kontekście ewentualnego dokonania niezbędnych 

zmian legislacyjnych służących rozwojowi asystentury rodziny w Polsce, zwłaszcza 

że w obecnej chwili, o czym pragnę  Pana Rzecznika poinformować, trwają  prace nad ustawą  

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod kątem dokonania niezbędnych zmian 

prawnych. 


