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W Polsce od wielu lat podejmowane są starania mające na celu zreformowanie systemu 

opieki nad dzieckiem pozbawionym środowiska rodzinnego. ZałoŜeniem reformy jest likwidacja 

instytucjonalnych domów dziecka i rozwój rodzinnej opieki zastępczej, ale takŜe budowanie 

systemu wsparcia dla rodziców zastępczych. Niestety efekty tych działań są wciąŜ dalece 

niewystarczające.  

W pełni popieram proces ograniczania instytucjonalnych form opieki, bowiem słuŜy on 

najlepiej pojętemu interesowi dziecka i realizacji jego prawa do Ŝycia w rodzinie, a w przypadku 

gdy jest to niemoŜliwe – prawa do pieczy zastępczej. 

Rodzicielstwo zastępcze jest wyzwaniem wymagającym ogromnego zaangaŜowania ze 

strony rodziców zastępczych. Do rodzin zawodowych trafiają najczęściej dzieci z róŜnymi 

dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji. 

Rodzicielstwo zastępcze w przypadku rodzin zawodowych wymaga jeszcze większego wkładu 

troski rodzicielskiej i zaangaŜowania ze strony rodziców. Prowadzenie rodziny zastępczej to przede 

wszystkim misja, ale takŜe cięŜka praca. W związku z tym rodziny te powinny być godziwie 

wynagradzane.  

Zgadzam się, Ŝe pomoc finansowa przyznawana zawodowym rodzinom zastępczym  

w obecnej wysokości jest niewystarczająca. Konieczne jest zwiększenie świadczeń dla rodzin 

zastępczych, co przełoŜy się na poprawę jakości Ŝycia dzieci w tych rodzinach. 

Podejmując taką decyzję naleŜy jednak uwzględnić średni miesięczny dochód  

w gospodarstwach domowych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego1 wynika, Ŝe średni 

                                                 
1 Warunki Ŝycia ludności, Główny Urząd Statystyczny. 
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dochód w gospodarstwach domowych na osobę w rodzinie wychowującej trójkę dzieci wyniósł  

w 2004 r. 447,06 zł. Natomiast w rodzinach z czwórką dzieci 319,77zł na osobę. 

Obawiam się, Ŝe proponowane w projekcie (druk 1118) tak znaczne zwiększenie pomocy 

finansowej dla rodzin zastępczych (zawodowych) moŜe stanowić dysproporcję w stosunku do 

dochodów w rodzinach biologicznych. Przykładowo zgodnie z propozycjami w zawodowej 

wielodzietnej rodzinie zastępczej mającej na wychowaniu trójkę dzieci, średni dochód na osobę  

w rodzinie (biorąc pod uwagę środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania oraz 

wynagrodzenie) będzie zwiększony o blisko 100%. W przypadku samego wynagrodzenia dla 

rodziny zawodowej jest to wzrost o 96% (z 1945 zł. na 3808 zł). Natomiast jeŜeli chodzi o pomoc 

finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka o 50% (z 648,40 zł na 972 zł). 

Tak znaczące podniesienie świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych moŜe naruszać 

konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej utoŜsamianą z podziałem dóbr materialnych 

według ustalonych zasad i kryteriów oraz z równością szans i uprawnień obywateli wobec prawa. 

Popieram propozycję zwiększenia pomocy finansowej dla zawodowych rodzin zastępczych. 

Jednocześnie uwaŜam, Ŝe proponowane stawki świadczeń wymagają dyskusji z uwzględnieniem 

sytuacji dochodowej innych rodzin. 


