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1. Wprowadzenie
Niniejszy dokument jest raportem końcowym przygotowanym przez zespół badawczy Public Profits
Sp. z o.o. w ramach badania pn. „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce”
realizowanego na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu. Przedsięwzięcie
badawcze jest częścią projektu pt. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.1.

Cele badania

Celem głównym badania „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce” jest
wyznaczenie priorytetowych kierunków dla Wielkopolskiego Programu Wspierania Pieczy
Zastępczej.
Realizacja głównego celu badania odnosiła się do następujących obszarów problemowych:
1. Opis zadań podmiotów publicznych zaangażowanych w działanie systemu pieczy zastępczej.
2. Charakterystyka współpracy podmiotów publicznych działających w systemie pieczy zastępczej
Wielkopolsce.
3. Usystematyzowanie wiedzy na temat zadań gmin, powiatów i samorządu województwa,
wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
(z późn. zm.)
4. Identyfikacja barier w prawidłowej realizacji tychże zadań przez wielkopolskie gminy, powiaty
i samorząd województwa.
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2. Metodologia
Zgodnie z naczelną zasadą przeprowadzania badań społecznych, w badaniu wykorzystano
następujące metody triangulacji:
Triangulacja metod badawczych – zastosowano różne metody badawcze celem dogłębnego
poznania i zrozumienia badanych zjawisk zarówno ilościowe jak i jakościowe metody badań,
co umożliwiło testowanie tej samej hipotezy bez obciążenia błędami wynikającymi z ograniczeń
i wad poszczególnych metod badawczych;
Triangulacja źródeł danych – analizie poddano zarówno dane zastane, jak też dane wywołane
(tj. uzyskane w trakcie badania);
Triangulacja perspektyw badawczych – badanie przeprowadzono przez czterech członków zespołu
badawczego, dzięki czemu uzyskany obraz przedmiotu badania jest pełniejszy, bardziej
wiarygodny i obiektywny.
Wszystkie narzędzia badawcze wykorzystane w badaniu zostały załączone do raportu
metodologicznego, opracowanego w pierwszym etapie prac.
Badania terenowe zostały zrealizowane w okresie od sierpnia do września 2012 roku i objęły swym
zasięgiem obszar całej Wielkopolski.

2.1. Analiza danych zastanych
Analiza źródeł wtórnych, danych zgromadzonych przez inne podmioty, jest podstawowym
i niezbędnym elementem badania. Informacje pozyskane przez zespół wraz zastosowaniem
pozostałych metod badawczych były każdorazowo konfrontowane z wnioskami płynącymi z analizy
źródeł wtórnych. Lista dokumentów analizowanych w ramach desk research została przedstawiona
w Bibliografii.

2.2. Standaryzowane wywiady telefoniczne (CATI)
Badanie ilościowe, zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo
(CATI) zostało zrealizowane z przedstawicielami:
placówek opiekuńczo-wychowawczych,
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego1,
rodzin zastępczych.
Liczbę wywiadów zrealizowanych z poszczególnymi typami respondentów przedstawiono w poniższej
tabeli. Łączna liczba rozmów przeprowadzonych w ramach badania CATI wyniosła N=181.

1

Na etapie opracowywania metodologii badania przyjęto, że jedną z grup badanych będą przedstawiciele
rodzinnych domów dziecka – jako reprezentanci rodzinnej pieczy zastępczej, jednakże w trakcie realizacji badań
empirycznych okazało się, że ten typ rodzinnej pieczy zastępczej nie występuje na terenie województwa
wielkopolskiego. Zdecydowano się zatem na wyodrębnienie z próby placówek opiekuńczo-wychowawczych,
mających charakter małych, rodzinnych instytucji.
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Tabela 1. Liczebność próby CATI w poszczególnych grupach.
Typ respondenta

Próba badawcza

Przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych

41

Przedstawiciele POW typu rodzinnego (Rodzinne Domy Dziecka)

13

Przedstawiciele rodzin zastępczych

127

2.3. Ankieta internetowa (CAWI)
Drugą techniką badawczą wykorzystaną w ramach metod ilościowych była ankieta internetowa
(CAWI, ang. Computer Asisted Web Interview) kierowana do kadry kierowniczej jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, w tym do: PCPR, OPS, MOPR. Technika ta opiera się
na specjalnie przygotowanym skrypcie, umożliwiającym dotarcie do pełnej próby respondentów
i bezproblemowe dla respondentów udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w narzędziu.
Automatyczny system filtrowania odpowiedzi gwarantuje bezbłędność wypełnienia ankiet oraz pełną
poprawność logiczną.
W celu uzyskania odpowiedniego poziomu responsywności, podjęto co najmniej cztery próby
kontaktu z instytucją:
1.
2.
3.
4.

Nawiązanie kontaktu mailowego i przesłanie linku do ankiety (CAWI) wraz z listem intencyjnym
wystosowanym ze strony ROPS;
W przypadku braku odpowiedzi, przypomnienie drogą elektroniczną (ponowne wysłanie
e-maila), ewentualnie przesłanie informacji o badaniu faksem;
W razie konieczności, kolejne monitowanie;
W razie uzyskania niskiego poziomu responsywności kontakt telefoniczny z wybranymi
jednostkami.

Dobór respondentów do próby badawczej miał charakter próby pełnej, co oznaczało, że ankieta
została przesłana do wszystkich podmiotów zawartych w operacie. Spośród 261 kontaktów w bazie
uzyskano zwrotność ankiet na poziomie N=236, co oznacza bardzo wysoki poziom responsywności –
90,4%. W kolejnej tabeli zamieszczono rozkład próby badawczej ze względu na typ instytucji.
Analizując poniższa tabelę należy zwrócić uwagę, że liczba wywiadów w poszczególnych grupach
ośrodków może być większa niż rzeczywista liczba ośrodków występujących na terenie województwa
wielkopolskiego. W przypadku powiatowych centrów pomocy rodzinie (w 3 przypadkach) i miejskich
ośrodków pomocy rodzinie (1 przypadek) na pytania ankiety odpowiedział więcej niż jeden
przedstawiciel ośrodka.
Tabela 2. Liczebność próby CAWI w poszczególnych grupach JOPS.
Typ OP
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
MOPR – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Próba badawcza

%

179

75,8%

37

15,7%

5

2,1%

15

6,4%
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2.4. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) i telefoniczne wywiady pogłębione (TDI)
Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone wśród:
przedstawicieli samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie,
wielkopolskich ośrodków adopcyjnych (publicznych i niepublicznych),
przedstawicieli sądów,
przedstawicieli opieki zdrowotnej.
Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) i telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) polegały
na szczegółowej, wnikliwej i bezpośredniej rozmowie z wybranymi respondentami. Wywiady odbyły
się na podstawie specjalnie przygotowanego narzędzia badawczego – scenariusza.
Materiał uzyskany w wyniku badań jakościowych, czyli indywidualnych wywiadów pogłębionych
został zarejestrowany w formacie audio. Przebieg każdej rozmowy został spisany, a następnie podany
analizie jakościowej. W przypadku tego typu wywiadów zastosowano celowy dobór próby. Łącznie
zrealizowano 30 wywiadów, szczegółowy rozkład próby ze względu na typu respondentów
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3. Liczebność próby w poszczególnych grupach.
Typ respondenta

Próba badawcza

Przedstawiciele samorządów gminnych

4

Przedstawiciele samorządów powiatowych

4

Przedstawiciel samorządu wojewódzkiego

1

Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie

5

Przedstawiciele wielkopolskich ośrodków adopcyjnych (publicznych i niepublicznych)

5

Przedstawiciele sądów: sędziowie rodzinni i kuratorzy (rejonowy/okręgowy)

6

Przedstawiciel służby zdrowia

5

RAZEM

30

2.5. Panel ekspertów
Panel ekspertów to grupa powołana do celów dyskusji zogniskowanej wokół problematyki
badawczej. Ekspertami byli niezależni specjaliści w ocenianej dziedzinie z terenu miasta Poznania
i okolic. Panel ekspertów miał za zadanie szybko sformułować syntetyczny osąd, który integruje
najważniejsze informacje dostępne na temat pieczy zastępczej oraz informacje oparte
doświadczeniach własnych ekspertów. Panel zorganizowano w ostatniej fazie badań terenowych,
po uzyskaniu częściowych wyników badań z IDI/TDI, CATI i CAWI oraz dokonaniu analizy dostępnych
danych. W trakcie panelu dane te zostały poddane dyskusji.
Udział w nim wzięło osiem osób, w tym przedstawiciele trzech jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej o różnym zasięgu oddziaływania, przedstawiciel samorządu wojewódzkiego,
przedstawiciel wojewody, przedstawiciele stowarzyszenia działającego w obszarze pieczy zastępczej,
przedstawiciel rodziny zastępczej oraz przedstawiciel placówki opiekuńczo-wychowawczej.

8

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

2.6. Studium przypadku powiatu – przykład dobrych praktyk wdrażania zapisów
Ustawy
Podstawą do wytypowania przypadków była przede wszystkim analiza Powiatowych Programów
Rozwoju Pieczy Zastępczej w woj. wielkopolskim, ale także badanie wśród przedstawicieli powiatów.
O wyborze powiatu konińskiego do przeprowadzenia nieco bardziej szczegółowej analizy
zdecydowały przede wszystkim pozytywne opinie respondentów badań ilościowych i jakościowych
dotyczące oceny sprawowania pieczy zastępczej, a także przeprowadzona analiza danych zastanych.
W ramach studium przeprowadzono analizę jakościową powiatu konińskiego, która obejmowała:
analizę dokumentów, w tym Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Konińskim na lata
2012-2014 i stron internetowych;
wywiady pogłębione z przedstawicielami powiatu (w tym ze starostą konińskim oraz z dwoma
pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie).
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3. Charakterystyka systemu pieczy zastępczej. Analiza materiałów zastanych
W niniejszym rozdziale:
Przedstawiono wyniki analizy danych zastanych,
przedstawiono najważniejsze fakty wynikające z Ustawy o wpieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
opisano kompetencje podmiotów administracji publicznej, w tym samorządu gminnego,
powiatowego, wojewódzkiego i wojewody,
zaprezentowano system pieczy zastępczej w liczbach, z uwzględnieniem rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

3.1. Kilka uwag wstępnych
W literaturze przedmiotu rodzina interpretowana jest jako środowisko interakcji społecznych oraz
szczególnych więzi opartych na jedności krwi i związkach emocjonalnych, środowisko socjalizacji,
a także środowisko wychowawcze 2 . Obowiązująca wykładnia rodziny (szczególnie prawidłowo
funkcjonującej rodziny) jest punktem odniesienia dla praktyków podejmujących różne działania
mające na celu przeciwdziałanie lub rozwiązywanie problemów rodzin/w rodzinie, minimalizowanie
dysfunkcji rodziny oraz wzmacnianie rodzin znajdujących się w kryzysie.
Dysfunkcje i kryzys w rodzinie warunkowane są różnymi czynnikami. Do najważniejszych problemów
społecznych trapiących znaczną część polskich rodzin należy ubóstwo oraz bezrobocie (szczególnie,
gdy mamy do czynienia z korelacją dodatnią: wzrost wskaźnika bezrobocia przy rosnących kosztach
życia3). Długotrwały brak pracy i perspektyw na nią prowadzą do zubożenia. Charakterystyczne jest,
że dzieci należą do grupy najbardziej narażonych na ryzyko ubóstwa w krajach UE4. Do negatywnych
skutków dla szans życiowych dzieci prowadzą zjawiska towarzyszące ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu ich rodzin, m.in.: ograniczone możliwości rozwoju intelektualnego i szanse na zdobycie
kwalifikacji zawodowych, ograniczony dostęp i zbyt rzadkie korzystanie z publicznych usług
zdrowotnych, niedożywienie oraz doświadczanie przemocy w rodzinie (jak podkreśla Elwira GrossGołacka: „w polskich rodzinach wciąż pokutuje fałszywe przekonanie, że kara jest skuteczną metodą
wychowania”)5.
Gdy rodziny nie wypełniają swoich funkcji wystarczająco dobrze, nie potrafią pomyślnie rozwiązywać
swoich sytuacji kryzysowych, używają nieodpowiednich środków do rozwiązywania problemów lub
stosują je w sposób niewłaściwy, powoduje to wzrost napięcia i rodzi konflikty pomiędzy członkami
rodziny oraz „może głęboko zaburzyć życie rodzinne, tworząc podatny grunt dla rozwoju

2

Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991, s. 49
Arczewska M., Koszty utrzymania rodzin a polityka rodzinna w Polsce, [w:] Problemy OpiekuńczoWychowawcze nr 2/2012, s. 12
4
Raport pt. Child Poverty and Well-being in the EU: Current Status and Way Forward, Urząd Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich (OPOCE), Luksemburg 2008
5
Gross-Gołacka E., Działania MPiPS na rzecz dzieci i rodzin, [w:] Polityka społeczna nr 9/2009, s. 34
3
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różnorodnych patologii”.6 Innymi słowy, „rodziny dysfunkcyjne nie radzą sobie z rzeczywistością dnia
codziennego, ich organizacja, struktura i egzystencja jest zagrożona i wręcz one same są zagrożone
różnymi patologiami i problemami społecznymi”7. Wpływa to negatywnie na dobrostan dzieci oraz
ich potencjał intelektualny i społeczny, ograniczając przez to szanse na poprawę swojej sytuacji
w przyszłości.
W Polsce funkcjonuje system polityki na rzecz dzieci i rodziny, w ramach którego realizuje się takie
zadania jak udzielanie pomocy finansowej rodzinom z dziećmi w ramach świadczeń rodzinnych,
opiekuńczych i alimentacyjnych, tworzenie warunków dla godzenia pracy ze sprawowaniem
obowiązków rodzicielskich, ale także kształtowanie warunków dla funkcjonowania rodzicielstwa
zastępczego i zwiększenia udziału rodzinnych form opieki nad dziećmi 8 . Należy pamiętać, że
w systemie polityki na rzecz dzieci i rodziny prawo dziecka do pieczy zastępczej jest prawem
subsydiarnym wobec prawa dziecka do życia w rodzinie.
Rodziny zastępcze są formą najbardziej zbliżoną do naturalnego środowiska, w jakim powinno
wychowywać się dziecko9. Głównym argumentem na rzecz opieki zastępczej jest niezdolność rodziny
naturalnej do pełnienia podstawowych funkcji wychowawczych. Przebywają w niej głównie dzieci,
które nie są sierotami naturalnymi, ale zaniedbania wychowawcze, przemoc psychiczna i fizyczna,
porzucenia, czy uzależnienia swoich opiekunów skłaniają pracowników interweniujących do podjęcia
działań umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej10. Rodziny zastępcze dają wychowankom poczucie
bezpieczeństwa, różne formy wsparcia, w tym wsparcia emocjonalnego, pozwalają na „względnie
normalne funkcjonowanie w małym, bezpiecznym środowisku rodzinnym, gdzie nie jest anonimowe,
ma konkretnych, stałych opiekunów, doświadcza ich troski i opieki”11; więcej czasu spędza się
z dzieckiem w pracy indywidualnej, rehabilitacyjnej, czy dostosowując zajęcia bezpośrednio
do potrzeb rozwojowych dziecka”.12 Rodziny zastępcze zapewniają (lepiej niż placówka opiekuńczowychowawcza) warunki rozwoju psychofizycznego dziecka, bowiem kształtują bardziej świadomych
swoich celów wychowanków, bardziej realistycznie oceniających siebie i swoje możliwości, potrzeby,
oczekiwania13.
Sylwia Badora podkreśla, że podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest troska o integralne
wychowanie dziecka oraz rekompensowanie skutków doświadczanych wcześniej negatywnych
przeżyć czy traumatycznych zdarzeń. Rodzice zastępczy powinni zapewnić dziecku warunki
opiekuńczo ‑ wychowawcze odpowiednie dla jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
6

Poraj G., Rostowski J. (red.), Zagrożenia życia rodzinnego, Łódź 2003, s. 5
Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, Toruń 1998, s. 129
8
Gross-Gołacka E., Działania MPIPS na rzecz dzieci i rodzin, [w:] Polityka społeczna nr 9/2009, s. 34-35
9
Regulska A., Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym, [w:] Studia Gdańskie tom XXVIII /2011, s. 182183
10
Roguska A., Danielak-Chomać M., Kulig B. (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka,
Warszawa-Siedlce, 2011, s. 10
11
Kwak A., Rymsza M., System opieki zastępczej w Polsce – ocena funkcjonowania na przykładzie procesu
usamodzielniania wychowanków, Analizy i Opinie ISP nr 68, 12/2006, s. 7
12
Regulska A., Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym, dz. cyt., s. 182-183
13
Kwak A., Rymsza M., System opieki zastępczej w Polsce, dz. cyt., s. 6-7
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odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego
i duchowego, możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, możliwość właściwej edukacji
i rozwoju zainteresowań oraz odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.14
Należy pamiętać, że utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinnoprawnej pomiędzy opiekunami a dzieckiem. Przyjęte do rodziny dziecko nie staje się dzieckiem tej
rodziny, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia. Stan
cywilny dziecka nie ulega zmianie, dziecko nie przyjmuje obowiązkowo nazwiska opiekunów,
a rodzina zastępcza nie przejmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dziećmi15.
Rola i znaczenie pieczy zastępczej w systemie pomocy dzieciom i rodzinom są niepodważalne, jednak
– co należy jeszcze raz podkreślić – rodzina zastępcza jest formą rodziny „jedynie” zbliżoną
do naturalnej, po drugie zasadniczym celem pieczy zastępczej jest wzmocnienie rodzin naturalnych
tak, aby dzieci mogły do nich wrócić. W środowisku zastępczym może brakować stałych punktów
oparcia, takich jak poczucie zakorzenienia, przynależności, poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego16.
Zgodnie z art. 1123 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka” 17 . Regułą
w sprawowaniu pieczy zastępczej jest jej tymczasowość, co może wywołać zdziwienie, bowiem
„słowo >tymczasowość< źle współbrzmi ze słowem >rodzina< i to także wówczas, gdy obok tego
rzeczownika znajduje się przymiotnik >zastępcza<. Z rodziną kojarzą się wszak takie pojęcia, jak
trwałość, stabilność itp. W stosunku do rodzin zastępczych tymczasowość nie powinna być jednak
postrzegana negatywnie. Patrzeć na nią bowiem trzeba przez pryzmat podstawowego celu
umieszczenia dziecka poza rodziną, jakim jest udzielenie wsparcia dziecku i jego rodzinie.
Tymczasowość rodzin zastępczych służyć ma bowiem odbudowaniu stabilności rodzin naturalnych
(reintegracja)”18.
W przestrzeni ostatnich kilkunastu lat instytucja pieczy zastępczej była poddana kilku regulacjom
prawnym. Przełomowym momentem był rok 1999, kiedy dokonano zmian w prawno-organizacyjnych
podstawach funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce. Dział opieki nad dzieckiem pozbawionym
czasowo bądź na stałe możliwości wychowywania się w rodzinie naturalnej, został przeniesiony
z resortu edukacji do resortu polityki społecznej19. W ślad za tym zmieniło się również podejście
do opieki nad dzieckiem w rodzinie zastępczej. W wyniku decentralizacji administracji publicznej
14

Badora S., Rodzina zastępcza, [w:] Formy opieki wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy
społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole 2005, s. 284
15
Antas A., Trębicka-Postrzygacz B., Rodziny zastępcze a obowiązki i zadania realizowane na ich rzecz przez
instytucje wspierające, [w:] Roguska A., Danielak-Chomać M., Kulig B. (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej.
Teoria i praktyka, Warszawa-Siedlce, 2011, s. 66
16
Roguska A., Danielak-Chomać M., Kulig B. (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej , dz. cyt., s. 9
17
3
Art. 112 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
18
Andrzejewski M., Rodziny zastępcze – charakterystyka prawna, [w:] Rodziny zastępcze. Problematyka
prawna, Andrzejewski M, Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M. (red.) Toruń, 2006, s. 21.
19
Na mocy ustawy kompetencyjnej z 24 lipca 1998 (Dz. U. Nr 106, poz. 668, 1998 r.) od 1 stycznia 1999 r.,
uchylono przepisy o rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ustawie o systemie
oświaty i wprowadzono odpowiednio do ustawy o pomocy społecznej do rozdziału II „Opieka nad rodziną
i dzieckiem” (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593).
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część kompetencji władz centralnych przekazano jednostkom samorządu terytorialnego,
co oznaczało, że gminom powierzono obowiązek zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin
i dzieci, którzy tej pomocy wymagają. Natomiast zadania specjalistyczne, takie, jak np.:
poradnictwo rodzinne, szkolenia organizowane dla kandydatów na rodzinę zastępczą,
diagnozowanie potrzeb powierzono starostom. Niezwykle istotny jest fakt, że wprowadzane zmiany
zakładały prymat rodziny nad opieką zastępczą, prawo dziecka do wychowania się w rodzinie
naturalnej oraz obowiązek wspierania przez ośrodki pomocy społecznej rodziny w wypełnianiu jej
zadań w stosunku do dziecka20.
Powołana została także nowa instytucja – powiatowe centrum pomocy rodzinie, która miała na celu
realizowanie zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej, wynikających z ustawy o samorządzie
powiatowym21 oraz określonych w ustawie o pomocy społecznej22, w tym realizację zadań w zakresie
opieki zastępczej:
• odtworzenie naturalnej odpowiedzialności za losy dziecka, która to odpowiedzialność powinna
wypływać w niezmiennej i nienaruszalnej kolejności od najbliższych dziecku osób – rodziców,
dalszej rodziny, instytucji lokalnych i organizacji społecznych, a w szczególnych wypadkach
przedstawicieli administracji publicznej, możliwie najniższego szczebla,
• podniesienie jakości usług profilaktycznych i opiekuńczych, w tym rozszerzenie i wprowadzenie
nowych rodzinnych form opieki, form wychowania integracyjnego oraz powierzenie
organizowania opieki administracji lokalnej23.
W dyskursie publicznym zainteresowanie problematyką systemu zastępczego rodzicielstwa zaczęło
rosnąć. Ze szczególną uwagą przyglądano się Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) i obowiązujących w jej ramach zapisach o pieczy
zastępczej. Prezentowane w dyskursie efekty wdrożonej Ustawy częściej miały charakter „wyliczania
błędów systemu”, niż dzielenia się dobrymi praktykami. Podkreślano, że system rodzicielstwa
zastępczego jest nieskoordynowany i niespójny, nasilił zjawisko powrotu dzieci z placówek do rodzin
własnych, mimo że rodziny te nie były objęte pomocą, brakowało pracy z rodzinami naturalnymi
wychowanków, które tym samym nie uczestniczyły w procesie usamodzielnienia24; zwrócono uwagę,
że system pieczy zastępczej po 2004 r. nie stworzył pola współpracy różnych instytucji należących
do systemu (sądy rodzinne, GOPS, MOPS, PCPR, służba zdrowia, instytucje oświatowe, organizacje
pozarządowe) i w większym stopniu utrwalał model dominacji ratownictwa nad profilaktyką oraz
doraźność działań nad wyprzedzaniem zdarzeń, niż go reformował 25 . Pracownicy socjalni,
20

Arczewska M., Podstawy prawne organizowania i funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce, [w:] Opieka
zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą – od form instytucjonalnych do rodzinnych, Racław-Markowska M.,
Legat S. (red.), Warszawa ISP, 2004, s. 36-37.
21
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
22
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593)
23
Frąckiewicz L. (red.), Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, Katowice, 2002, s. 78
24
Wydaje się, że mimo „prorodzinnego” ukierunkowania reformy systemu opieki zastępczej nadal realizowany
jest nurt „opieki nad dzieckiem”, a nie „opieki nad rodziną i dzieckiem”. Kwak A., Rymsza M., System opieki
zastępczej w Polsce, dz. cyt., s. 6
25
Woźniak Z. Jakość w pomocy społecznej – możliwości i ograniczenia pomiaru, [w:] Efektywność, skuteczność
i jakość działań w pomocy społecznej. Poznań: MOPR, 2005, s. 30
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psycholodzy wskazywali na problem wypalenia zawodowego rodziców zastępczych, pracowników
placówek opiekuńczo-wychowawczych26, na brak specjalistów w pracy z dziećmi opuszczonymi,
rodzicami i opiekunami zastępującymi rodziców naturalnych oraz pracujących z rodzinami
naturalnymi, których dzieci znajdowały się w opiece zastępczej. Zwrócono również uwagę na brak
sprawnie działającego monitoringu rodzin, które otrzymały tymczasowo pomoc finansową
lub wsparcie materialne.

3.2. Reforma systemu pieczy zastępczej – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
W 2011 roku została uchwalona Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tworzona
blisko przez sześć lat. Ma ona sprawić, że mniej dzieci będzie kierowanych do pieczy zastępczej, a te
które do niej trafią, umieszczane będą przede wszystkim w rodzinnych formach opieki, zaś formy
instytucjonalne stanowić będą małe środowiskowe placówki27.
Nowe zapisy zostały przyjęte „w miarę spokojnie i ze zrozumieniem”28, a najbardziej krytycznie
odniesiono się do instytucji asystenta rodziny. Nowy system stanowi przede wszystkim odrębny
element polityki rodzinnej państwa uregulowany systemowym aktem prawnym – a nie jak było
dotychczas – tylko częścią ustawy o pomocy społecznej. Nowa Ustawa reguluje problematykę
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:
działania profilaktyczne skierowane do rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających
trudności,
budowanie mechanizmów pracy z rodziną dziecka,
organizację systemu pieczy zastępczej,
oraz problematykę usamodzielnień pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
definiowane jest jako zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności
do wypełniania tych funkcji. Z kolei, system pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań
mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców29.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu 30 oraz
po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych31, jednakże – w przypadku pilnej konieczności, na wniosek
lub za zgodą rodziców dziecka – możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka
26

Roguska A., Danielak-Chomać M., Kulig B. (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej , dz. cyt., s. 10
Kaczmarek M., Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, [w:]
Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 2/2012, s. 7.
28
Kotlarska-Michalska A., Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych
pracownika socjalnego i asystenta rodziny, [w:] Asystent rodziny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie
wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Żukiewicz A. (red.) Kraków, 2011, s. 63
29
Art. 2. ust. 1 i 2, Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr
149 z późn. zm.)
30
Art. 35. ust. 1 Ustawy, Tamże
31
Art. 36 Ustawy, Tamże
27

14

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia
rodzinnego domu dziecka 32 . Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej na czas określony –
maksymalnie do 18 roku życia, ale w sytuacji odbywania przez dziecko nauki, praktyk zawodowych
okres ten może być przedłużony do 25 roku życia33. Po roku przebywania w pieczy zastępczej,
kierownik PCPR może wytoczyć na rzecz dziecka powództwo o zasądzenie świadczeń
alimentacyjnych34.

3.3. Podział kompetencji podmiotów administracji publicznej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyraźnie podzieliła kompetencje między
samorząd gminny i powiatowy w zakresie pracy z rodziną biologiczną, co należy do zadań własnych
gmin, a organizacją przez powiat pieczy zastępczej. Należy przypomnieć, że umieszczenie dziecka
w systemie pieczy zastępczej ma być ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich
możliwych form wsparcia rodziny naturalnej, a celem umieszczenia dziecka w środowisku
zastępczym jest stworzenie warunków pomocy i pozytywnych zmian w rodzinie biologicznej, aby
dziecko mogło powrócić pod jej opiekę.
3.3.1. Samorząd gminny
Do głównych zadań samorządu gminnego należą:
obowiązek opracowywania przez samorządy gmin lokalnych programów wspierania rodzin
wychowujących małoletnie dzieci;
konieczność stosowania wczesnej profilaktyki społecznej dla młodych rodzin;
tworzenie środowiskowych form opieki pozarodzinnej dla dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym;
wprowadzenie stanowisk asystentów rodziny, którzy niezależnie od pracowników socjalnych
będą zajmowali się wyłącznie pracą z rodziną;
wprowadzenie koordynacji wszystkich instytucji i służb zobowiązanych do wspierania rodziny
przez powołanie zespołu interdyscyplinarnego.
Praca i wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
może odbywać się poprzez wsparcie i pomoc asystenta rodziny oraz tworzenie możliwości – w tym
ich finansowanie – do podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, dostęp do specjalistycznego
poradnictwa, terapie i mediacje, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawną, organizowanie
szkoleń i warunków do działania rodzin wspierających, organizowanie grup wsparcia/grup
samopomocowych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Samorząd gminny ponosi także
koszty związane z udzielaniem pomocy przez rodziny wspierające oraz współfinansuje pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej
placówce opiekuńczo– terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym35.

32

Art. 35. ust. 2 Ustawy, Tamże
Art. 37 Ustawy, Tamże
34
Art. 38. ust 1 i 2 Ustawy, Tamże
35
Art. 176 Ustawy, Tamże
33
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Art. 176.
Do zadań własnych gminy należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz
dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) (uchylona);
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych
przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo– terapeutycznej lub interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie
ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.
Art. 177.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy
wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny.
2. Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z wytycznymi
przekazanymi przez wojewodę.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr 149 z późn. zm.)
1.

Należy zwrócić uwagę, że asystent rodziny to zupełnie nowa instytucja w polskim systemie pomocy
rodzinie. Ustawa nałożyła na asystenta rodziny szereg zadań, tj.: opracowanie i realizację planu pracy
z rodziną, współpracę w tym zakresie z rodziną, pracownikiem socjalnym, a w razie potrzeby
z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań asystenta należy udzielanie pomocy
powierzonym do opieki rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych, psychologicznych,
opiekuńczo-wychowawczych, udzielanie wsparcia w poszukiwaniu pracy, w edukacji dzieci;
podejmowanie w razie potrzeby działań interweniujących i zaradczych w rodzinie. Do jego
obowiązków należy sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, współpraca z instytucjami działającymi
na rzecz dziecka i rodziny, z zespołem interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz monitorowanie sytuacji po zakończeniu pracy w rodzinie. By sprostać stawianym wymaganiom,
asystent rodziny będzie miał pod opieką nie więcej niż 20 rodzin 36 . W celu zaakcentowania
odrębności zadań i funkcji asystenta rodziny, jego praca nie może być łączona z wykonywaniem
obowiązków pracownika socjalnego, nie może on również podejmować się postępowań z zakresu
świadczeń realizowanych przez gminę37. Takie usytuowanie prawne i organizacyjne ma zapewnić

36
37

Art. 15 Ustawy, Tamże
Art. 17 ust. 3 i 4 Ustawy, Tamże
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niezależność asystentom rodziny oraz oddzielenie jego roli i funkcji od struktury służb społecznych
realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej38.
Jeżeli chodzi o zadania związane z finansowaniem, to samorząd gminny zobowiązany jest do:
w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej
albo w rodzinnym domu dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości:
10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu
dziecka w pieczy zastępczej39;
pokrycia kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej spokrewnionej oraz rodzin zastępczych spokrewnionych;
pokrycia kosztów podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
pokrycia kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodziny wspierające oraz
współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej
zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej40.
Realizatorem zadań gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest wójt, który
do realizacji zadań może upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka
pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek
kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy 41 . Wójt może
upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub
zawierania i rozwiązywania z rodziną wspierającą umów42.
3.3.2. Samorząd powiatowy
Pieczę zastępczą organizuje powiat 43 , którego zadania skoncentrowane są przede wszystkim
na zapewnieniu dzieciom i tworzeniu warunków do powstawania oraz działania pieczy zastępczej,
rodzin pomocowych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym
organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej (np. grupy wsparcia, specjalistyczne
poradnictwo) i szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki
38

Kaczmarek M., Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, [w:]
Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 2/2012, s. 9.
39
Art. 191 ust. 9 Ustawy, Tamże
40
Art. 176 ust. 4 i 5 Ustawy, Tamże
41
Art. 178 Ustawy, Tamże
42
Art. 31 ust. 2 Ustawy, Tamże
43
Art. 32 ust. 2 Ustawy, Tamże
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opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Powiaty organizują także wsparcie osobom
usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne44.
Zadaniem powiatu jest także współpraca ze służbami gminnymi (asystent rodziny) przy udzielaniu
pomocy rodzinie, szczególnie w sytuacji zagrożenia jej funkcji socjalnych i wychowawczych oraz
w pracy na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej45.
Art. 180.
Do zadań własnych powiatu należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez
wspieranie procesu usamodzielnienia;
4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin
pomocowych;
5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym;
6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej
typu rodzinnego;
7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do
powstawania:
a) grup wsparcia,
b) specjalistycznego poradnictwa;
8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
9) wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
11) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 45;
12) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej
z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
13) finansowanie:
a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych,
na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy
dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka
lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla
rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego;
44
45

Art. 180 Ustawy, Tamże
Art. 76 ust. 8, Art. 77 ust 3 §2 Ustawy, Tamże

18

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;
15) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.
Art. 181.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:
1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr 149 z późn. zm.)

Do zadań powiatu związanych z finansowaniem należą:
udzielanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych
w rodzinach zastępczych zawodowych, rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinnych
domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczoterapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego
terenie lub na terenie innego powiatu;
udzielanie pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze
niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczowychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne;
organizowanie szkoleń dla:
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych oraz prowadzących
rodzinne domy dziecka46.
Realizatorem zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej jest starosta,
który wykonuje zadania za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie i organizatora/ów
rodzinnej pieczy zastępczej. Do współpracy z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania
dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi
zobowiązani są m.in. organizatorzy pieczy zastępczej, kierownicy PCPR47.
Sąd wydaje orzeczenia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej i powierza jego wykonanie
staroście, który ma obowiązek wykonania orzeczenia poprzez umieszczenie dziecka we właściwej
formie pieczy zastępczej; zobowiązany jest do współdziałania z powiatowymi centrami pomocy
rodzinie w kwestiach doboru rodzin zastępczych oraz w sprawach z zakresu i form pomocy państwa
dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych. Jeżeli starosta zawrze umowę z rodziną zastępczą,
musi powiadomić o tym sąd 48 , poza tym starosta przekazuje do właściwego sądu dane

46

Art. 180 ust. 13 Ustawy, Tamże
Art. 129 ust.7, Art. 182 ust. 4 Ustawy, Tamże
48
Art. 35 ust. 2 Ustawy, Tamże
47
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z prowadzonego rejestru 49 oraz informacje o niewłaściwym wykonywaniu zadań przez rodzinę
zastępczą50.
Notabene sąd opiekuńczy, który ograniczając władzę rodziców umieścił dziecko poza rodziną, ma
obowiązek zawiadomienia o tym właściwego PCPR, z kolei centrum jest zobowiązane do udzielenia
pomocy rodzinie i składania sądowi opiekuńczemu sprawozdań dotyczących sytuacji rodziny
i udzielanej pomocy (organizator pieczy zastępczej informuje, co najmniej raz na 6 miesięcy właściwy
sąd o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka)51. Na wniosek sądu, opinię o rodzinie i jej członkach
zobowiązany jest przedstawić asystent rodziny52.
Należy w tym miejscu wyjaśnić i przedstawić kilka istotnych nowości, jakie wprowadziła Ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. w odniesieniu do Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
do których zobowiązane są samorządy powiatowe:
a) Organizator rodzinnej pieczy zastępczej (który m.in. odpowiada za rekrutację kandydatów
na rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinne domy dziecka, szkolenia dla kandydatów
i rodziców zastępczych, organizację różnych form wsparcia i pomocy (w tym wolontariatu),
kontrolę sytuacji dzieci w pieczy zastępczej).
b) Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nie będący pracownikiem socjalnym (pod jego opieką
znajduje się nie więcej niż 30 rodzin, jest przydzielany na wniosek rodziny).
c) Zmiany w formach rodzinnej pieczy zastępczej (m.in. przekształcenia rodzin wielodzietnych
w zawodowe lub rodzinne domy dziecka, możliwość zmiany statusu rodziny niezawodowej
na zawodową).
d) Nowe uprawnienia rodzin zastępczych (głównie prawo do 30-dniowego w ciągu roku czasowego
niesprawowania opieki nad dzieckiem, za które przysługuje wynagrodzenie – na ten czas dziecko
umieszczane jest w rodzinie pomocowej).
e) Większy zakres pomocy i wsparcia dla rodzin zastępczych (tj. gwarancja poradnictwa, terapii,
grup wsparcia, pomocy prawnej, szkoleń podnoszących kwalifikacje, wsparcie w postaci osób
do pomocy w codziennych czynnościach, wzrost świadczeń na utrzymanie dziecka i wynagrodzeń,
możliwość dofinansowania wypoczynku dla dzieci, kosztów przyjęcia dziecka, utrzymania
mieszkania, wynikłych ze zdarzeń losowych, remontu lokalu mieszkalnego).
f) Rejestr rodzin i kandydatów (tj. rejestr rodzin zastępczych i zakwalifikowanych do pełnienia tej
funkcji.).
Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego
centrum pomocy rodzinie oraz organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej 53 , przy czym
organizatorem może być PCPR, ale wówczas w centrum należy stworzyć zespół do spraw pieczy
zastępczej. Na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy
49

Art. 46 ust. 4 Ustawy, Tamże
Art. 71 ust. 1, 2 Ustawy, Tamże
51
Art. 47 ust. 5 Ustawy, Tamże
52
Art. 15 ust. 17 Ustawy, Tamże
53
Art. 182 ust 1 Ustawy, Tamże
50
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zastępczej, od którego wymaga się prowadzenia rekrutacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowania szkoleń dla kandydatów (także
tych do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
w przypadku rodzin zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka udział w szkoleniach jest
obowiązkowy) i rodziców zastępczych, organizacji wsparcia i pomocy specjalistycznej (grupy
wsparcia, rodziny pomocowe, wolontariusze, poradnictwo i terapie, pomoc prawna, zastępstwo
na czas zawieszenia usług pieczy zastępczej w wyniku choroby/ wypoczynku/zdarzeń losowych) oraz
– wspomnianego już – dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej
pieczy zastępczej i informowanie co najmniej raz na 6 miesięcy właściwy sąd o całokształcie sytuacji
osobistej dziecka, w tym o sytuacji rodziny dziecka54. Organizator pieczy zastępczej dokonuje oceny
sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka w celu, m.in.
oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb55. Ale oceny stanu zdrowia dziecka dokonują
okresowo także specjalnie do tego powołane zespoły działające w placówkach opiekuńczowychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego,
regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym56.
W skład zespołu – w miarę indywidualnych potrzeb dziecka – wchodzi lekarz i pielęgniarka57.
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej, ale jego praca nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika
socjalnego 58 . Podstawowym zadaniem koordynatora jest bowiem udzielanie pomocy rodzinom
zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, poprzez współpracę z asystentem rodziny,
rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka w przygotowaniu planu pomocy dziecku,
poprzez nawiązanie wzajemnego kontaktu, zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy dla
dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej), udzielanie wsparcia pełnoletnim
wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej. Koordynator nie może prowadzić postępowań
z zakresu świadczeń realizowanych przez powiat. Istotną kwestią związaną z instytucją koordynatora
pieczy zastępczej jest zapis mówiący, że nie może mieć on pod opieką łącznie więcej niż 30 rodzin
zastępczych lub rodzinnych domów dziecka59. Charakterystyczne jest, że rodziny zastępcze i rodzinne
domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora na ich wniosek, przy czym zapis ten wchodzi w życie
1 stycznia 2015 r. 60 W okresie pierwszych trzech lat obowiązywania ustawy objęcie opieką
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zadaniem fakultatywnym powiatu, a obowiązkowo są
nim objęte tylko rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka nieposiadające dwuletniego
doświadczenia jako rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka61.
Ustawa wprowadziła zmiany w formach rodzinnej pieczy zastępczej, tj.: rodziny spokrewnione,
niezawodowe i zawodowe (w tym pogotowie rodzinne i zawodowe specjalistyczne) oraz rodzinne
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Art. 47. ust. 5, Art. 51, Art. 76 Ustawy, Tamże
Art. 129 ust. 5 Ustawy, Tamże
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Art. 123. Art. 136 ust. 5 Ustawy, Tamże
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Art. 137 ust. 5 Ustawy, Tamże
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Art. 79 ust. 3 Ustawy, Tamże
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Art. 77 Ustawy, Tamże
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domy dziecka, a także instytucjonalne formy pieczy: placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego 62 . Rodziny
wielodzietne będą funkcjonować do czasu wygaśnięcia/ rozwiązania umowy nie dłużej niż przez okres
3 lat od dnia wejścia w życie ustawy; do 2015 r. starosta zawiera z taką rodziną – na jej wniosek –
umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenie rodzinnego domu
dziecka63.
W świetle nowych rozwiązań funkcję spokrewnionych rodzin zastępczych pełnią osoby będące
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka64, czyli członkowie najbliższej rodziny dziecka. W ustawie
o pomocy społecznej z 2004 r. nie sprecyzowano, do jakiego stopnia i w jakiej linii pokrewieństwa
winno uznawać się rodzinę zastępczą za spokrewnioną, co powodowało, że często funkcję tę
przypisywano osobie, która miała znikomą więź z dzieckiem, choć była z nią spokrewniona65. Poza
tym, wielu badaczy zwróciło uwagę na pozorność rodzicielstwa zastępczego rodzin spokrewnionych
z dzieckiem, zwłaszcza gdy wiązało się to z „atrakcyjnymi” świadczeniami pieniężnymi
przekazywanymi na dziecko powierzone spokrewnionej rodzinie zastępczej w porównaniu
do wartości świadczeń rodzinnych kierowanych do rodzin biologicznych (zasiłki rodzinne i dodatki
do zasiłków rodzinnych uzależnione od kryterium dochodowego)66. Doprecyzowanie definicji rodziny
zastępczej spokrewnionej pozwoliło nie tylko na ograniczenie nieracjonalnych sytuacji. Z uwagi
na stopień pokrewieństwa, rodzina taka pozostaje w gestii samorządu gminnego, co porządkuje
podział zadań między samorządem gminnym i powiatowym, bowiem na poziomie gminy pozostaje
całość zagadnień związanych z profilaktyką środowiskową i wsparciem rodziny. W spokrewnionych
rodzinach zastępczych – z istoty rzeczy – nie określa się liczby dzieci pozostających pod opieką; poza
tym rodziny takie mają obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania, chociaż mają one
możliwość otrzymania pomocy pieniężnej na utrzymanie dziecka67. Rodziny spokrewnione nie muszą
spełniać wszystkich warunków wymaganych dla rodzin niespokrewnionych – spokrewniona rodzina
zastępcza uczestniczy w innego rodzaju szkoleniach, niż pozostałe typy rodzin. Szkolenia oparte są
bowiem na indywidualnym planie szkoleń, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka, a nie według
programu zatwierdzonego przez ministra pracy i polityki społecznej68.
Osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka mogą tworzyć rodzinę zastępczą zawodową
lub rodzinę zastępczą niezawodową 69 . Za te typy rodziny odpowiada samorząd powiatowy.
Kandydaci na rodziny niezawodowe i zawodowe muszą spełnić szereg warunków, tj. nie mogą mieć
ograniczonych zdolności do czynności prawnych, powinni zapewnić odpowiednie warunki bytowe
62

Art. 39 ust. 1, Art. 101 ust. 1 Ustawy, Tamże
Art. 234 ust. 1 i 2 Ustawy, Tamże
64
Art. 41 ust. 2 Ustawy, Tamże
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M. Andrzejewski i P. Ławrynowicz podają przykład syna brata dziadka dziecka, który nie utrzymywał żadnych
kontaktów z rodziną naturalną dziecka w: Komentarz do przepisów dotyczących rodzin zastępczych w ustawie
z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w: Rodziny zastępcze. Problematyka prawna, Andrzejewski M,
Gąsiorek P., Ławrynowicz P., Synoradzka M. (red.) Toruń, 2006, s. 162-163.
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Uzasadnienie do projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opracowane przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
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Art. 80 ust. 1, Art. 81 Ustawy, Tamże
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Art. 44 Ustawy, Tamże
69
Art. 41 ust. 3 Ustawy, Tamże
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i mieszkaniowe (w przypadku rodziny niezawodowej – przynajmniej jedna osoba musi posiadać stałe
źródło dochodu), nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej70. Poza tym, powinni uzyskać
pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej71. Główna różnica między tymi typami
rodzin polega na profesjonalizmie rodziny zawodowej, np. rodzina zastępcza zawodowa jest
zobowiązana do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział
w szkoleniach72.
Rodzina niezawodowa staje się rodziną zawodową – na swój wniosek do starosty – o ile posiada
co najmniej 3-letnie doświadczenie jako (1) rodzina zastępcza, (2) osoba prowadząca rodzinny dom
dziecka lub (3) osoba pełniąca funkcję dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
rodzinnego i posiada pozytywną opinię koordynatora. Jeżeli rodzina niezawodowa posiada jedynie
pozytywną opinię koordynatora, starosta może, ale nie musi zawrzeć, na wniosek tej rodziny, umowy
o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Umowa zawierana jest na minimum 4 lata,
a wynagrodzenie za sprawowanie pieczy wypłacane jest od momentu przyjęcia pierwszego dziecka
(a nie podpisania umowy).73 W powiatowych programach rozwoju pieczy zastępczej przewiduje się
limit zawodowych rodzin zastępczych na dany rok kalendarzowy.74
Inne zmiany dotyczą rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, do którego
przyjmuje się dziecko albo na podstawie orzeczenia sądu, doprowadzenia przez policję lub straż
graniczną, albo też na wniosek rodziców, dziecka lub pracownika socjalnego z interwencji 75 .
W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszcza się dziecko nie
dłużej niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być
przedłużony, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do 8 miesięcy lub do zakończenia
postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny/ adopcję/ umieszczenie w rodzinnej pieczy
zastępczej.76 Nowa Ustawa reguluje także kwestie rodzin zawodowych specjalistycznych, podając, że
nie można w tym samym czasie umieścić dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i dzieci na podstawie
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.77
Uwagę zwraca także przesunięcie rodzinnych domów dziecka z form instytucjonalnych (placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego) do form rodzinnych. Dane o osobach zakwalifikowanych
do pełnienia funkcji i pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej
niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka rejestruje starosta. Poza tym, starosta
zobowiązany jest do podania informacji o pełnieniu przez rodzinę zastępczą zawodową funkcji
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Art. 42 Ustawy, Tamże
Art. 43 Ustawy, Tamże
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Art. 51 Ustawy, Tamże
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Art. 54 ust. 1, 2, 5, Art. 55 ust. 1 Ustawy, Tamże
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Art. 56 Ustawy, Tamże
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Art. 12a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr 149 z późn. zm.)
76
Art. 58 ust. 4 Ustawy, Tamże
77
Art. 59 Ustawy, Tamże
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pogotowia rodzinnego lub funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej. Dane z rejestru
przekazuje się do sądu78.
Jeżeli chodzi o instytucjonalną pieczę zastępczą, to w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego umieszczane są dzieci
powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się
do życia w rodzinie79, przy czym w okresie 4 lat od dnia wejścia Ustawy w placówce mogą przebywać
dzieci powyżej 7 roku życia80. Łączna liczba dzieci w placówce do końca 2020 r., nie może być wyższa
niż 3081. W placówce typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego
można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły
pełnoletniość, a w placówce typu rodzinnego nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły
pełnoletniość82.
Zawodowe rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka otrzymały uprawnienia
do 30-dniowego urlopu w ciągu roku (czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem), za który
przysługuje wynagrodzenie 83 , a okres sprawowania zawodowej pieczy oraz okres prowadzenia
rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania
uprawnień pracowniczych84.
Na czas niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny
dom dziecka (np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu,
nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych) piecza zastępcza może zostać powierzona
rodzinie pomocowej85. Statut rodziny pomocowej mogą otrzymać rodziny zastępcze niezawodowe
i zawodowe, prowadzący rodzinny dom dziecka, osoby przeszkolone do pełnienia funkcji pieczy
zastępczej lub przysposabiającej. Poza tym, rodzina pomocowa może przyjąć dziecko bez względu
na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką86, a za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej,
otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie.87
Rodzinom zastępczym zagwarantowano także pomoc i wsparcie w wykonywaniu swoich zadań.
W przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa
więcej niż 3 dzieci, na wniosek rodziny zastępczej, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu
opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich88. Tego rodzaju pomoc osoby prowadzące rodzinne
domy dziecka otrzymują obligatoryjnie, gdy przebywa w nim więcej niż 3 dzieci89. Notuje się wzrost
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świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (660 zł/mc na utrzymanie dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej spokrewnionej i 1000 zł/mc w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie
zawodowej, niezawodowej, rodzinnym domu dziecka. Jeżeli rodzice zastępczy opiekują się osobą
niepełnosprawną lub dzieckiem umieszczonym na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich, wówczas przysługuje im dodatek w minimalnej kwocie 200 zł/mc)90. Oprócz tego nastąpił
wzrost wynagrodzeń (rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł/mc; natomiast rodzina o funkcji pogotowia rodzinnego –
nie niższe niż kwota 2600 zł/mc + dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia, jeżeli
przebywa w nim przez okres dłuższy niż 10 dni więcej niż 3 dzieci/ dziecko niepełnosprawne/
nieletni91). Dodatkowo, rodzicom zastępczym opiekującym się co najmniej 4 dzieci, zagwarantowano
środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania (np. czynsz, opłaty
z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych
i płynnych, dźwig osobowy, itd.). Ale już fakultatywnie – bez określenia wysokości świadczenia –
starosta przyznaje rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka raz w roku
dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku 6 - 18 lat, jednorazowo
na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka oraz (jednorazowo lub
okresowo) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających
wpływ na jakość sprawowanej opieki, a rodzinie zastępczej zawodowej – raz w roku na pokrycie
kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego92.
3.3.3. Samorząd wojewódzki
Do zadań samorządu województwa należą w szczególności: organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjnych, prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych93.
Art. 183.
Do zadań własnych samorządu województwa należy:
1) prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych i regionalnych placówek opiekuńczoterapeutycznych;
2) opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
będących integralną częścią strategii rozwoju województwa;
3) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, którym mowa w art. 187 ust. 3.
Art. 184.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa należy
organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr 149 z póz. zm.)
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Art. 80 ust. 1, Art. 81 Ustawy, Tamże. Wysokość kwot świadczeń podlega waloryzacji i ogłaszany jest
w Monitorze Polskim (Art. 86 ust. 2, ust. 3 Ustawy).
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Zadania prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z dniem 1 stycznia 2012 r. przeszły
z poziomu powiatów na szczebel samorządu województwa. Nowe ośrodki adopcyjne obejmują
zasięgiem swojego działania teren całego województwa, dzięki czemu rośnie szansa na adopcję
i pozyskanie kandydatów na rodziców adopcyjnych z terenów, na których dotychczas nie było
placówek powiatowych. Dla nowej Ustawy bardzo charakterystyczne jest zniesienie rejonizacji –
kandydaci na rodziców (po obowiązkowym szkoleniu dla rodziców niespokrewnionych z dzieckiem
lub nie będących jego rodzicami zastępczymi) mogą się zgłaszać do ośrodków na terenie całego kraju.
Generalnie, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci wymagających
specjalistycznej opieki lub rehabilitacji ze względu na stan zdrowia, a w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych umieszczane są dzieci wymagające specjalistycznej opieki w okresie oczekiwania
na przysposobienie. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej
niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia .
Samorząd województwa, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko regionalna
placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny, zawiera z powiatem
porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
(tj. wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie
dziecka, wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie)94.
3.3.4. Wojewoda
Zadania wojewody koncentrują się w szczególności na prowadzeniu rejestru placówek opiekuńczowychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych i interwencyjnych, ośrodków
preadopcyjnych, wolnych miejsc w placówkach, wydawaniu zezwoleń na prowadzenie placówek oraz
nadzór nad nimi i monitoring zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa95 .
Art. 186.
Do zadań wojewody należy:
1) prowadzenie rejestrów:
a) placówek
opiekuńczo–wychowawczych,
regionalnych
placówek
opiekuńczo–
terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
b) wolnych miejsc w placówkach i ośrodkach, o których mowa powyżej, na terenie
województwa;
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek i ośrodków;
3) nadzór nad działalnością placówek i ośrodków;
4) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.8)) przed dniem wejścia
w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304);
5) monitorowanie:
a) realizacji zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa,
b) zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
6) gromadzenie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 187 ust. 3;
94
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Art. 191 ust. 6 Ustawy, Tamże
Art. 186 Ustawy, Tamże
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7) współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu, realizacji
i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, (Dz.U. z 2011 nr 149 z późn. zm.)

***
Podział kompetencji podmiotów administracji publicznej nie oznacza braku współpracy w systemie
pieczy zastępczej, wręcz przeciwnie. Wszystkie podmioty zobowiązane są do opracowania i działania
wg programów związanych z wdrażaniem swoich zadań (gminy – programy wspierania rodziny,
powiaty – programy rozwoju pieczy zastępczej) oraz w zgodzie z programem dotyczącym wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, będącym integralną częścią strategii rozwoju województwa
(zadanie samorządu województwa). Promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, które należy do zadań własnych samorządu województwa jest swego
rodzaju wsparciem dla zadań gminy i powiatu (tj. wsparcie rodziny i organizacja pieczy zastępczej).

3.4. Piecza zastępcza w liczbach
3.4.1. Statystyka rodzinnej pieczy zastępczej
Na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (sprawozdanie na podstawie
formularza MPiPS-03-R), w 2011 roku w województwie wielkopolskim funkcjonowało 3 438 rodzin
zastępczych, w których było umieszczonych 6 247 dzieci [Wykres 1].
Wykres 1. Liczba rodzin zastępczych i dzieci w pieczy zastępczej w Wielkopolsce w 2011 r.

liczba rodzin

3438

liczba dzieci

6247

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MPiPS, „Statystyka Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowychowawcze do 2011 r.”, www.mpips.gov.pl

Wielkopolska charakteryzuje się jednym z wyższych wskaźników liczby rodzin zastępczych w Polsce,
chociaż najczęściej z tą formą rodziny można spotkać się w województwach śląskim, mazowieckim,
dolnośląskim [Tabela 4].
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Tabela 4. Liczba rodzin zastępczych i dzieci w pieczy zastępczej w ujęciu wojewódzkim w 2011 r.
Województwo

Liczba rodzin

Liczba dzieci

dolnośląskie

4 416

6 180

kujawsko - pomorskie

2 502

3 489

lubelskie

2 026

2 968

lubuskie

1 613

2 539

łódzkie

3 557

5 132

małopolskie

2 546

3 862

mazowieckie

4 794

6 913

opolskie

1 243

1 949

podkarpackie

1 561

2 247

podlaskie

1 103

1 674

pomorskie

3 004

4 790

śląskie

6 359

9 435

świętokrzyskie

1 183

1 785

warmińsko-mazurskie

2 423

3 772

wielkopolskie

3 438

6 247

zachodniopomorskie

2 871

4 416

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MPiPS, „Statystyka Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowychowawcze do 2011 r.”, www.mpips.gov.pl

Inne dane z zakresu liczby rodzin zastępczych i dzieci w rodzinach zastępczych prezentuje GUS. Urząd
gromadzi dane na ten temat ze sprawozdań PS-02 „Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej”.
Na podstawie danych GUS, w 2011 roku w Wielkopolsce pieczę zastępczą świadczyło 2901 rodzin,
w których ulokowanych było 4778 wychowanków (dzieci i młodzież do 25 roku życia). Od 2005 roku
zarówno liczba rodzin, jak i dzieci w rodzinach zastępczych wzrosła; w przypadku rodzin zastępczych
z 2617 w 2005 roku do 2901 w 2011 roku, natomiast liczba dzieci (wyłącznie do 18 roku życia): z 3539
dzieci w 2005 roku do 4375 w 2011 r.96
Wykres 2. Liczba rodzin zastępczych i dzieci w pieczy zastępczej w Wielkopolsce w latach 2005-2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z uwagi na brak danych o liczbie wychowanków
powyżej 18 roku życia w 2005 r., wykres prezentuje dane odnoszące się wyłącznie do dzieci do 18 roku życia.
96

Różnice między danymi MPiPS i GUS dot. rodzin zastępczych wynikają z metodologii sprawozdawczej,
tzn. MPiPS zbiera dane w ujęciu rocznym (narastająco), a GUS na dzień 31 grudnia danego roku.
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W porównaniu z rokiem 2010, w 2011 r. liczba rodzin i dzieci zmalała o 40 w przypadku rodzin
i 41 w przypadku wychowanków, co obrazuje powyższy wykres. Charakterystyczne jest, że tempo
wzrostu liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest wyższe niż tempo wzrostu rodzin
zastępczych. Od 2005 roku, przybyło w Wielkopolsce 284 rodzin zastępczych i umieszczono w nich
836 dzieci więcej (do 18 roku życia).
Z kolei ze Sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania przez powiaty wielkopolskie zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za I półrocze 2012 roku wynika, że
w Wielkopolsce we wskazanym okresie znajdowało się 3 006 rodzin zastępczych.
Jeżeli chodzi o formy rodzin zastępczych, to należy wyjaśnić, że statystyka publiczna, np. GUS, MPiPS
prezentują dane zgodnie z podziałem rodzin zastępczych i instytucji opiekuńczo-wychowawczych,
o którym mowa w art. 74.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
Art. 74.
1. Rodziny zastępcze dzielą się na:
1) spokrewnione z dzieckiem;
2) niezawodowe z dzieckiem;
3) zawodowe niezawodowe z dzieckiem:
a) wielodzietne,
b) specjalistyczne,
c) o charakterze pogotowia rodzinnego.

1.

2.

Art. 80.
Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce
opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:
1) interwencyjnego;
2) rodzinnego;
3) socjalizacyjnego.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne
działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, przyjmując formę placówki wielofunkcyjnej.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64, poz. 593)

Z danych MPiPS wynika, że w 2011 roku najwięcej dzieci umieszczonych zostało w rodzinie
spokrewnionej. Najrzadziej występującym typem rodzin zastępczych w Wielkopolsce były rodziny
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, zwłaszcza specjalistyczne, których w 2011 roku było
zaledwie 26 [Tabela 5].
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Tabela 5. Liczba niespokrewnionych rodzin zastępczych i dzieci w pieczy zastępczej ze względu na formę
rodziny w Wielkopolsce w 2011 r.
Formy rodziny

Liczba rodzin

Liczba dzieci

Rodziny spokrewnione z dzieckiem

2599

3405

Rodziny niezawodowe z dzieckiem

679

1080

Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, w tym:

164

784

Wielodzietne

89

414

Specjalistyczne

26

74

O charakterze pogotowia rodzinnego

49

302

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MPiPS, „Statystyka Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowychowawcze do 2011 r.”, www.mpips.gov.pl

Do podobnych wniosków skłaniają dane ze Sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania przez
powiaty zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Chociaż
poniższa tabela przedstawia dane za I półrocze 2012 roku oraz dane z podziałem rodzin
w obowiązującej formule, to można zaobserwować zdecydowaną przewagę rodzin spokrewnionych
i niezawodowych.
Tabela 6. Liczba rodzin zastępczych w pieczy zastępczej ze względu na formę rodziny zgodnie z ustawą
z 2011 r., w Wielkopolsce w I półroczu 2012 r.
Formy rodziny

Liczba rodzin

Rodziny spokrewnione

1 787

Rodziny niezawodowe

1 043

Zawodowe, w tym:

92

Pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

43

Specjalistyczne

35

Rodzinne domy dziecka

6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiaty
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za I półrocze 2012 r. w Wielkopolsce.

Liczbę rodzin ze względu na formę w układzie powiatowym przedstawia Tabela 7. Najwięcej rodzin
zastępczych znajduje się w Poznaniu, powiecie poznańskim i pilskim, najmniej – w powiecie
kępińskim, w którym funkcjonują zaledwie 2 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia
rodzinnego. Rodzinne domy dziecka należą do rzadkości. Z taką formą rodziny można spotkać się
w powiecie tureckim (2 rodziny), grodziskim, Kaliszu, nowotomyskim i pilskim (odpowiednio
po 1 rodzinie). Charakterystyczne, że różnice między liczbą rodzin niezawodowych a zawodowych
w niektórych powiatach są tak duże, że należałoby wręcz „chronić” funkcjonujące tam rodziny
zawodowe. Na przykład, w powiecie słupeckim, w którym znajduje się 49 rodzin zastępczych,
zaledwie 1 z nich jest rodziną zawodową; w powiecie chodzieskim, na 51 rodzin zastępczych jest
1 rodzina zawodowa, w powiecie pleszewskim na 78 rodzin zastępczych 1 jest rodziną zawodową.
Najbardziej pod tym względem wyróżnia się powiat wolsztyński, w którym nie ma ani jednej rodziny
zawodowej, przy stanie funkcjonowania 43 rodzin zastępczych.
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Tabela 7. Liczba rodzin zastępczych w pieczy zastępczej ze względu na formę rodziny zgodnie z ustawą
z 2011 r., w układzie powiatowym. Dane z I półrocza 2012 r.
Powiaty

Chodzieski
Czarnkowsko-trzcianecki
Gnieźnieński
Gostyński
Grodziski
Jarociński
Kaliski
Kalisz
Kępiński
Kolski
Koniński
Konin
Kościański
Krotoszyński
Leszczyński
Leszno
Międzychodzki
Nowotomyski
Obornicki
Ostrowski
Ostrzeszowski
Pilski
Pleszewski
Poznański
Poznań
Rawicki
Słupecki
Szamotulski
Średzki
Śremski
Turecki
Wągrowiecki
Wolsztyński
Wrzesiński
Złotowski

Forma rodziny
spokrewnione

niezawodowe

zawodowe

zawodowe
o funkcji
pogotowia

zawodowe
specjalistyczne

rodzinne
domy
dziecka

30
66
24
49
18
24
21
87
0
51
47
78
34
45
21
52
22
33
48
81
20
120
46
145
277
29
27
42
18
26
48
40
27
37
54

20
69
13
22
14
20
16
33
0
21
27
12
27
27
17
18
16
21
23
63
16
59
30
102
127
25
21
29
9
20
17
31
16
33
29

0
1
1
7
1
1
1
3
0
2
6
0
7
6
4
0
3
0
2
4
1
9
1
3
9
1
1
2
1
1
1
10
0
0
3

1
0
0
2
0
0
0
0
2
2
3
2
1
0
1
7
0
3
0
2
1
2
0
2
5
2
0
1
0
1
1
1
0
0
1

0
2
0
5
2
1
1
2
0
0
0
0
0
0
3
2
0
1
5
3
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0

0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiaty
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za I półrocze 2012 r. w Wielkopolsce.
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3.4.2. Statystyka instytucjonalnej pieczy zastępczej
Z danych GUS wynika, że w 2011 roku w Wielkopolsce funkcjonowało 65 placówek opiekuńczowychowawczych; zdecydowanie przeważały placówki socjalizacyjne i rodzinne, co obrazuje poniższa
tabela.
Tabela 8. Liczba placówek, miejsc w placówkach i wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej
w Wielkopolsce w 2011 r.
Województwo

Wielkopolskie

placówka
interwencyjna

placówka
socjalizacyjna

placówka rodzinna

placówka
wielofunkcyjna

pl.

ms.

wych.

pl.

ms.

wych.

pl.

ms.

wych.

pl.

ms.

wych.
*

2

34

39

27

668

662

20

147

141

16

388

351

Legenda: pl – placówka; ms - miejsca całodobowe; wych. - wychowankowie ogółem; wych.* - wychowankowie
przebywający całodobowo wg stanu na 31 XII.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z kolei, dane ze Sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania przez powiaty zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce za I półrocze 2012 mówią
o 67 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych nieznacznie wzrasta. W porównaniu z rokiem 2005,
w 2011 r. przybyło 13 placówek. Zdecydowanie maleje liczba wychowanków placówek, których
od 2005 roku ubyło, tj. 253 wychowanków mniej w 2011 r. Opisane tendencje obrazuje poniższy
wykres.
Wykres 3. Liczba placówek i wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w Wielkopolsce w latach 20052011.
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wychowankowie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Szczególnie wzrosła liczba placówek socjalizacyjnych (w 2005 roku funkcjonowały 22 tego typu
placówki, w 2011 r. – 27). Uwagę zwraca także drastyczny spadek między rokiem 2010 a 2011 liczby
placówek wielofunkcyjnych (z 20 w 2010 r. do 16 w 2011 r.).
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Wykres 4. Liczba poszczególnych typów placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wielkopolsce w latach
2005-2011.
30
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Największy spadek liczby wychowanków między rokiem 2005 a 2011 notuje się w placówkach typu
interwencyjnego oraz socjalizacyjnego. Przeciwieństwem tendencji spadkowej jest wzrost liczby
wychowanków w placówkach rodzinnych [Tabela 9].
Tabela 9. Liczba wychowanków
w Wielkopolsce w latach 2005-2011.

poszczególnych

typów

placówek

opiekuńczo-wychowawczych

Typ placówki
Interwencyjna
Socjalizacyjna

2005
61
899

2006
75
827

2007
92
831

2008
28
798

2009
27
693

2010
19
592

2011
39
662

Rodzinna

129

135

121

100

116

122

141

Wielofunkcyjna

357

388

347

382

455

485

351

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Placówki typu interwencyjnego występują w Koninie i powiecie pleszewskim. Placówki typu
socjalizacyjnego zlokalizowane są w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim,
gnieźnieńskim, gostyńskim, jarocińskim, kaliskim, obornickim, ostrzeszowskim pleszewskim,
poznańskim, słupeckim, szamotulskim, tureckim, wolsztyńskim, Kaliszu, Lesznie i Poznaniu. Najwięcej
tego typu placówek znajduje się w powiecie szamotulskim (4 placówki) i gnieźnieńskim (3 placówki)
[Tabela 10].
Placówki typu rodzinnego znajdują się w powiatach: kaliskim, Kaliszu, Koninie, pilskim, pleszewskim,
poznańskim, tureckim, wągrowieckim, wrzesińskim, złotowskim, Poznaniu. Najwięcej tego typu
placówek znajduje się w Poznaniu (6 placówek). Z kolei, placówki typu wielofunkcyjnego to domena
powiatów: chodzieskiego, jarocińskiego, ostrowskiego, pilskiego, poznańskiego, rawickiego,
słupeckiego, średzkiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego, złotowskiego i Poznania (w którym znajdują
się 4 tego typu placówki).
W powiatach grodziskim, kępińskim, kolskim, konińskim, międzychodzkim, nowotomyskim,
kościańskim, krotoszyńskim, leszczyńskim, śremskim nie ma żadnych placówek opiekuńczowychowawczych, co nie oznacza, że właściwy PCPR nie ma możliwości umieszczenia dziecka
w dowolnej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce. Przyglądając się danym o liczbie
wychowanków należy pamiętać, że powiatowe centra pomocy rodzinie mają możliwość umieszczenia
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dziecka zameldowanego we właściwym sobie powiecie w innym, podobnie jak na terenie właściwego
sobie powiatu pieczę zastępczą znajdują dzieci, których rodzice naturalni mają meldunek w innym
rejonie Polski97.
Tabela 10. Liczba placówek, miejsc w placówkach i wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej
w poszczególnych powiatach Wielkopolski w 2011 r.
Powiaty

placówka interwencyjna

placówka
socjalizacyjna
pl
ms wych.

placówki
rodzinne
pl
ms

wych.

placówki
wielofunkcyjne
pl
ms wych.*

pl

ms

wych.

Chodzieski

0

0

0

1

30

31

0

0

0

1

30

25

Czarnkowsko-trzcianecki

0

0

0

2

39

38

0

0

0

0

0

0

Gnieźnieński

0

0

0

3

74

74

0

0

0

0

0

0

Gostyński

0

0

0

1

40

38

0

0

0

0

0

0

Jarociński

0

0

0

1

31

31

0

0

0

1

14

14

Kaliski

0

0

0

1

30

31

2

9

7

0

0

0

Kalisz

0

0

0

2

40

44

1

5

5

0

0

0

Konin

1

20

26

0

0

0

1

8

8

0

0

0

Leszno

0

0

0

1

14

13

0

0

0

0

0

0

Obornicki

0

0

0

1

6

6

0

0

0

0

0

0

Ostrowski

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

14

11

Ostrzeszowski

0

0

0

2

44

39

0

0

0

0

0

0

Pilski

0

0

0

0

0

0

2

16

17

1

14

11

Pleszewski

1

14

13

1

30

30

1

8

10

0

0

0

Poznań

0

0

0

2

36

36

6

41

34

4

140

122

Poznański

0

0

0

1

30

26

1

8

8

1

30

27

Rawicki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

30

30

Słupecki

0

0

0

1

30

30

0

0

0

1

6

4

Szamotulski

0

0

0

4

104

104

0

0

0

0

0

0

Średzki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

20

22

Turecki

0

0

0

2

60

63

2

16

16

0

0

0

Wągrowiecki

0

0

0

0

0

0

1

11

11

1

30

30

Wolsztyński

0

0

0

1

30

28

0

0

0

0

0

0

Wrzesiński

0

0

0

0

0

0

1

8

8

1

30

29

Złotowski

0

0

0

0

0

0

2

17

17

1

30

26

Legenda: pl – placówka; ms - miejsca całodobowe; wych. - wychowankowie ogółem; wych.* - wychowankowie
przebywający całodobowo wg stanu na 31 XII.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jeżeli chodzi o dane z przywoływanych już wielokrotnie Sprawozdań rzeczowo-finansowych
z wykonywania przez powiaty zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
za I półrocze 2012 r. w Wielkopolsce, to można wskazać na kilka różnic. W odniesieniu do danych
GUS, placówki typu interwencyjnego występują dodatkowo w powiatach gnieźnieńskim, ostrowskim
i poznańskim. Placówki typu socjalizacyjnego zlokalizowane są dodatkowo w powiatach: ostrowskim,
pilskim, rawickim, średzkim, wągrowieckim, wrzesińskim i złotowskim. W przypadku placówek
rodzinnych, w I połowie 2012 r. nie odnotowano tego typu placówki w powiecie tureckim. Należy
97

Art. 54. ust 3a; Art. 60. ust. 2., Art. 108, Art. 110 Ustawy
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także wskazać, że w Wielkopolsce nie funkcjonowała w analizowanym okresie ani jedna placówka
specjalistyczno-terapeutyczna.
Tabela 11. Liczba placówek, miejsc w placówkach i dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej zgodnej
z ustawą z 2011 r., w poszczególnych powiatach Wielkopolski w I półroczu 2012 r.
Powiaty

Forma
placówka socjalizacyjna
pl

ms

dzieci

placówka interwencyjna
pl

ms

dzieci

placówka rodzinna
pl

ms

dzieci

Chodzieski
2
60
47
0
0
0
0
0
0
Czarnkowsko-trzcianecki
2
44
39
0
0
0
0
0
0
Gnieźnieński
1
30
29
1
30
39
0
0
0
Gostyński
1
40
40
0
0
0
0
0
0
Grodziski
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jarociński
1
30
30
0
0
0
0
0
0
Kaliski
1
1
0
0
0
0
2
1
1
Kalisz
1
40
8
0
0
3
1
5
0
Kępiński
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kolski
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Koniński
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Konin
0
0
0
1
20
52
1
8
8
Kościański
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Krotoszyński
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Leszczyński
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Leszno
1
14
13
0
0
0
0
0
0
Międzychodzki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nowotomyski
0
0
8
0
0
0
0
0
0
Obornicki
1
6
0
0
0
0
0
0
0
Ostrowski
1
11
7
1
3
2
0
0
0
Ostrzeszowski
1
3
4
0
0
0
0
0
0
Pilski
1
14
14
0
0
0
2
16
17
Pleszewski
2
44
46
1
14
15
1
10
10
Poznański
2
50
58
1
10
15
1
8
8
Poznań
8
180
1
0
0
0
6
48
1
Rawicki
1
30
0
0
0
0
0
0
0
Słupecki
1
30
4
1
6
10
0
0
0
Szamotulski
5
124
126
0
0
0
0
0
0
Średzki
1
20
20
0
0
0
0
0
0
Śremski
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Turecki
2
60
1
0
0
0
0
0
0
Wągrowiecki
1
30
30
0
0
0
1
8
11
Wolsztyński
1
30
30
0
0
0
0
0
0
Wrzesiński
1
30
31
0
0
0
1
8
7
Złotowski
3
27
27
1
1
0
2
16
17
RAZEM
42
948
613
7
84
136
18
128
80
Legenda: pl – placówka; ms - miejsca całodobowe; dzieci – dzieci umieszczone w placówkach (przeciętnie)
wychowankowie ogółem; wg stanu na 31 VI 2012 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiaty
zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za I półrocze 2012 r. w Wielkopolsce.
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3.4.3. Rodzinna a instytucjonalna piecza zastępcza
Porównanie liczby rodzin zastępczych i liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wielkopolsce,
w latach 2005-2011 dowodzi, że dynamika wzrostu liczby rodzin zastępczych jest wyższa niż
instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przedstawiona na wykresie 5 linia trendu jest bardziej spłaszczona
w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wykres 5. Liczba rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wielkopolsce w latach 20052011.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
placówki

rodziny zastępcze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Tendencję wzrostową można zaobserwować także w przypadku wzrostu liczby dzieci w rodzinach
zastępczych oraz malejącą w liczbie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej [Wykres 6].
Wykres 6. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Wielkopolsce
w latach 2005-2011.
5000
4500
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3000
2500
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1500
1000
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wychowankowie placówek
dzieci w rodzinach zastępczych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Z uwagi na brak danych o liczbie wychowanków
w rodzinie zastępczej powyżej 18 roku życia w 2005 r., wykres prezentuje dane odnoszące się w przypadku
rodzin zastępczych wyłącznie dla dzieci do 18 roku życia.
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3.4.4. Liczba asystentów rodziny
Podstawę zbierania danych dotyczących liczby asystentów rodziny stanowiły informacje umieszczone
w Sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w I półroczu 2012 r. W Wielkopolsce pracuje 88 asystentów
rodziny. Na terenie 175 gmin województwa asystent rodziny w ogóle nie funkcjonuje (77,4%).
Tabela 12. Liczba asystentów rodziny w Wielkopolsce, stan na I półrocze 2012 r.
Powiat
Asystent rodziny
Chodzieski
2
Czarnkowsko-trzcianecki
1
Gnieźnieński
2
Gostyński
1
Grodziski
0
Jarociński
5
Kaliski
0
Kalisz
5
Kępiński
0
Kolski
0
Koniński
3
Konin
3
Kościański
2
Krotoszyński
0
Leszczyński
0
Leszno
1
Międzychodzki
1
Nowotomyski
2
Obornicki
1
Ostrowski
9
Ostrzeszowski
1
Pilski
6
Pleszewski
3
Poznański
8
Poznań
6
Rawicki
4
Słupecki
0
Szamotulski
5
Średzki
2
Śremski
3
Turecki
4
Wągrowiecki
4
Wolsztyński
2
Wrzesiński
1
Złotowski
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania
przez gminy zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za I półrocze 2012 r.

Należy odważnie powiedzieć, że w Wielkopolsce zatrudnionych jest niewielu asystentów rodziny.
To stanowisko pracy jest wygospodarowane głównie w miejsko-gminnych i miejskich ośrodkach
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pomocy społecznej. Generalnie, im większa jednostka organizacyjna, tym częściej można spotkać się
ze stanowiskiem asystenta rodziny.
3.4.5. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Podstawą zbierania danych dotyczących liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były
informacje umieszczone w Sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z wykonywania przez powiaty zadań
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w I półroczu 2012 r. W Wielkopolsce pracuje
zaledwie 36 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, z czego przynajmniej na terenie
21 powiatów (60,0%) funkcjonuje po jednym koordynatorze.
Tabela 13. Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Wielkopolsce, stan na I półrocze 2012 r.
Powiat
Koordynator
Chodzieski
0
Czarnkowsko-trzcianecki
2
Gnieźnieński
2
Gostyński
0
Grodziski
0
Jarociński
1
Kaliski
0
Kalisz
2
Kępiński
2
Kolski
0
Koniński
2
Konin
2
Kościański
2
Krotoszyński
1
Leszczyński
0
Leszno
0
Międzychodzki
1
Nowotomyski
1
Obornicki
0
Ostrowski
0
Ostrzeszowski
2
Pilski
2
Pleszewski
0
Poznański
0
Poznań
2
Rawicki
1
Słupecki
2
Szamotulski
3
Średzki
2
Śremski
1
Turecki
0
Wągrowiecki
2
Wolsztyński
0
Wrzesiński
0
Złotowski
1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania
przez powiaty zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za I półrocze 2012 r.
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4. System pieczy zastępczej. Analiza wyników badań empirycznych
4.1. Charakterystyka respondentów
W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe charakterystyki poszczególnych typów
respondentów biorących udział w badaniach ilościowych i jakościowych.
4.1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Łącznie uzyskano 236 ankiet internetowych wypełnionych przez przedstawicieli jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, w tym 179 (75,8%) z OPS, 37 (15,7%) z PCPR, 15 (6,4%) z MOPS
i 5 (2,1%) z MOPR. Połowa badanych zajmowała stanowisko kierownika (49,5%), 16,5% - pracownika
socjalnego. 6,4% ankietowanych było dyrektorami, 4,1% próby stanowili specjaliści pracy socjalnej.
Znacznie mniejszy odsetek respondentów zajmował takie stanowiska jak:
asystent rodziny - 3,2%
kierownik zespołu pieczy zastępczej - 2,8%
starszy pracownik socjalny - 2,8%
zastępca dyrektora - 2,3%
Pozostała grupa badanych (12,4%) obejmowała pojedyncze wskazania takich stanowisk, jak:
podinspektor, główny specjalista, kierownik zespołu, zastępca kierownika, zastępca dyrektora, itd.
Zdecydowaną większość respondentów uczestniczących w badaniu stanowiły kobiety (78,4%),
natomiast mężczyźni stanowili 5,9% badanych. W przypadku 15,7% ankiet nie udzielono odpowiedzi
na pytanie o płeć. W tabeli zamieszczono rozkład próby badawczej ze względu na wykształcenie
respondentów.
Tabela 14. Struktura wykształcenia respondentów JOPS (N=203, z wyłączeniem braków danych).
Wykształcenie
Średnie zawodowe (technikum, lic. zawod., lub
profilowane)
Pomaturalne, policealne
Niepełne wyższe
Wyższe licencjackie lub inżynierskie
Wyższe magisterskie lub lekarskie
Stopień naukowy

N wskazań

% wskazań

3

1,5%

35

17,2%

2

1,0%

15

7,4%

147

72,4%

1

0,5%

Prawie ¾ z badanych przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej posiada
wykształcenie wyższe magisterskie (lub lekarskie), a 17,2% – pomaturalne i policealne. Niewielki
odsetek respondentów stanowiły osoby z wykształceniem wyższym licencjackim lub inżynierskim
(7,4%), ze średnim zawodowym (1,5%) i niepełnym wyższym (1,0%). Jedna osoba uczestnicząca
w badaniu ankietowym legitymowała się wykształceniem wyższym, ze stopniem naukowym (0,5%).
W kolejnej tabeli przedstawiono strukturę wieku respondentów z jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej biorących udział w badaniu.
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Tabela 15. Struktura wiekowa respondentów JOPS (N=198, z wyłączeniem braków danych).
Przedział wiekowy
24 i mniej

N wskazań

% wskazań

1

0,5%

25-34

39

19,7%

35-44

51

25,8%

45-54

81

40,9%

55 i więcej

26

13,1%

Największą grupę ankietowanych z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej stanowiły osoby
w wieku od 45 do 54 lat (40,9%). Co czwarty reprezentant miał od 35 do 44 lat, co piąty natomiast
miał od 25 do 34 lat. Odsetek osób w wieku powyżej 55 lat wynosił 13,1%. W próbie znalazł się jeden
respondent mający mniej niż 25 lat.
W kolejnej tabeli przedstawiono rozkład próby w badaniu ankietowym ze względu na wielkość
miejscowości zamieszkiwanej przez respondenta z JOPS.
Tabela 16. Wielkość miejscowości respondentów JOPS (N=202, z wyłączeniem braków danych).
Typ miejsca zamieszkania

N wskazań

% wskazań

Wieś

95

47,0%

Miasto do 20 tys. mieszkańców

67

33,2%

Miasto 21-50 tys. mieszkańców

23

11,4%

Miasto 51-100 tys. mieszkańców

13

6,4%

Miasto 101-500 tys. mieszkańców

4

2,0%

Prawie połowa respondentów odpowiadających na pytania ankiety internetowej jest mieszkańcami
wsi (47,0%), co trzeci badany mieszka w mieście do 20 tys. mieszkańców (33,2%), a prawie
co dziesiąty w nieco większej miejscowości, do 50 tys. mieszkańców (11,4%). 6,4% ankietowanych to
mieszkańcy miast od 51 do 100 tys., a 4 osoby (2,0%) mieszkają w dużym mieście (od 101
do 500 tys.).
Według danych statycznych zamieszonych w Sprawozdaniu rzeczowo-finansowym powiatów
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Wojewody Wielkopolskiego za I półrocze
2012 roku w 34 z 35 powiatów województwa wielkopolskiego organizatorem pieczy zastępczej jest
powiatowe centrum pomocy rodzinie. Tylko w powiecie m. Leszna zadania związane z organizacją
pieczy zastępczej zlecono innemu podmiotowi działającemu na zlecenie powiatu (jest to były
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy). W odróżnieniu od 34 powiatów, na terenie których funkcjonuje
jeden organizator, w powiecie m. Poznania działa dwóch organizatorów pieczy zastępczej i należą do
nich: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
(dawniejszy Dom Dziecka Nr 1 w Poznaniu).
Poniżej przedstawiamy wyniki odpowiedzi przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej na pytanie o typ organizatora pieczy zastępczej realizujący swoje zadania na terenie ich
powiatu.
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Wykres 7. Znajomość organizatora PZ na terenie działania JOPS (N=236).

PCPR

95,7%

Inna jednostka organizacyjna
powiatu

2,1%

Brak organizatora pieczy
zastępczej

1,3%

Nie wiem, nie umiem
odpowiedzieć

0,9%

Podmiot zewnętrzny, któremu
zlecono to zadanie

0,4%

0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

W opinii 95,7% przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej uczestniczących
w badaniach, na terenie powiatu, w którym są zlokalizowane ich placówki, organizatorem pieczy
zastępczej jest powiatowe centrum pomocy rodzinie. Nieliczni badani wskazywali na inne
rozwiązania: inna jednostka organizacyjna powiatu (2,1%) oraz podmiot zewnętrzny, któremu powiat
zlecił to zadanie (0,4%). W 1,3% przypadków wskazano, że na terenie powiatu nie jest wyodrębniony
organizator pieczy zastępczej, a w 0,9% przypadków nie potrafiono udzielić jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie.
Bardzo pozytywnie do przyjętego zorganizowania zarządzania systemem pieczy zastępczej odnosi się
co czwarty badany (25,2% - „to bardzo dobre rozwiązanie”), natomiast nieco ponad połowa wskazuje
to jako „dobre rozwiązanie”. Co piąty badany uznaje, że takie rozwiązanie „ma równie dużo plusów
co minusów”, a dwie osoby (0,9%) negatywnie odnoszą się do tego rozwiązania.
4.1.2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wywiady telefoniczne CATI zrealizowano w 41 placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na pytania
kwestionariusza odpowiadało 70,7% kobiet oraz 29,3% mężczyzn. W tabeli zamieszczono rozkład
próby badawczej POW ze względu na wykształcenie.
Tabela 17. Struktura wykształcenia respondentów POW (N=41).
Wykształcenie
Wyższe licencjackie lub inżynierskie
Wyższe magisterskie lub lekarskie
Stopień naukowy (doktor lub wyżej)

N wskazań

% wskazań

1

2,4%

39

95,1%

1

2,4%

Wszyscy respondenci odpowiadający na pytania kwestionariusza wywiadu telefonicznego posiadali
wykształcenie wyższe, w tym jedna osoba legitymowała się wykształceniem wyższym licencjackim lub
inżynierskim, druga zaś stopniem naukowym. Z kolei struktura wieku respondentów przedstawiała
się następująco:

41

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

Tabela 18. Struktura wieku respondentów POW (N=41).
Przedział wiekowy

N wskazań

% wskazań

25-34

4

9,8%

35-44

13

31,7%

45-54

19

46,3%

5

12,2%

55 i więcej

Prawie połowa badanych była w wieku od 45 do 54 lat, niemal co trzeci badany miał od 35 do 44 lat,
zaś co dziesiąty miał od 25 do 34 lat. Co ósmy badany miał 55 lat i więcej. W kolejnej tabeli
przedstawiono rozkład próby w badaniu telefonicznym ze względu na wielkość miejscowości
zamieszkiwanej przez respondenta z POW.
Tabela 19. Wielkość miejscowości respondentów POW (N=41).
Typ miejsca zamieszkania

N wskazań

% wskazań

Wieś

11

26,8%

Miasto do 20 tys. mieszkańców

12

29,3%

Miasto 21-50 tys. mieszkańców

5

12,2%

Miasto 51-100 tys. mieszkańców

7

17,1%

Miasto 101-500 tys. mieszkańców

2

4,9%

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

4

9,8%

Najwyższy odsetek respondentów reprezentujących wielkopolskie POW, zamieszkuje małe miasta
i wsie. W miastach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców mieszkało 43,9% badanych, z tym, że
najwięcej z nich mieszkało w miastach pow. 51 tys. mieszkańców. Sześciu badanych zamieszkiwało
miasta liczące pow. 100 tys. mieszkańców. Na poniższym wykresie przedstawiono udział biorących
w badaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych ze względu na typ.
Wykres 8. Typ POW (N=41).

socjalizacyjna

68,3%

wielofunkcyjna

24,4%

interwencyjna

4,9%

rodzinna

2,4%
,0%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%

Największa liczba placówek miała charakter socjalizacyjny (68,3%), co czwarta jest placówką
wielofunkcyjną (24,4%). Udział placówek o charakterze interwencyjnym i rodzinnym w ogóle
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badanych jest niewielki i wynosi kolejno: 4,9% (N=2) i 2,4% (N=1). W 6 spośród 41 instytucji znajdują
się inne placówki opiekuńczo-wychowawcze (14,6%). Sytuacja ta dotyczy:
trzech POW o charakterze socjalizacyjnym (10,7%)
jednej POW o charakterze interwencyjnym (50,0%)
dwóch POW o charakterze wielofunkcyjnym (20,0%).
Na kolejnym wykresie przedstawiono
wielkopolskiego w podziale na typ.

lokalizację

POW

w

podregionach

województwa

Wykres 9. Lokalizacja POW ze względu na typ (N=41).
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Podregion
kaliski

1
0
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2

1

0 0

0

Podregion Podregion Podregion
koniński leszczyński
pilski

0 0

0 0

Podregion
poznański

Podregion
m. Poznań

POW socjalizacyjna

POW interwencyjna

POW rodzinna

POW wielofunkcyjna

I tak, najwięcej placówek zlokalizowanych na terenie podregionu konińskiego, gdzie znajdują się
instytucje trzech typów: socjalizacyjne (6), interwencyjne (2) i wielofunkcyjna (1). W drugiej
kolejności, po osiem placówek znajduje się w podregionie kaliskim: socjalizacyjne (7) i wielofunkcyjna
(1) oraz w podregionie pilskim: socjalizacyjne (5), rodzinna (1) i wielofunkcyjne (2). W próbie
badawczej znalazło się najmniej placówek z podregionu leszczyńskiego (N=4).
W tabeli przedstawiono rozkład odpowiedzi ze względu na liczbę opiekunów/ wychowawców
regularnie pracujących w badanych placówkach.
Tabela 20. Liczba opiekunów/ wychowawców regularnie pracujących w POW (N=41).
Liczba opiekunów
2
5

N wskazań

% wskazań

1

2,4%

6

14,6%

od 6 do 9

12

29,3%

od 10 do 14

13

31,7%

od 15 do 18

6

14,6%

pow. 20

3

7,3%
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Prawie w co trzeciej POW pracuje od 10 do 14 wychowawców, a w niecałych 30% badanych
placówek – od 6 do 9 osób. W trzech POW (7,3) pracuje więcej niż 20 opiekunów i wychowawców.
Średnia liczba opiekunów/ wychowawców regularnie pracujących w jednej placówce wynosi 10.
Średnio, najwięcej opiekunów pracuje w placówkach wielofunkcyjnych (14 osób), najmniej natomiast
– co jest zrozumiałe – w rodzinnych (2 osoby). W kolejnej tabeli przestawiamy liczbę dzieci aktualnie
przebywających w POW.
Tabela 21. Liczba dzieci zamieszkujących POW (N=41).
Liczba dzieci

N wskazań

% wskazań

6-15

16

39,0%

16-25

6

14,6%

26-35

17

41,5%

2

4,9%

36 i więcej

Wyniki badań wskazują, że w Wielkopolsce dominują małe i średnie placówki opiekuńczowychowawcze, w prawie 40% z nich obecnie przebywa od 6 do 15 dzieci, w 41,5% – od 26 do 35.
W sześciu POW przebywa od 15 do 26 dzieci, a tylko w dwóch 36 i więcej (4,9%).
Średnio, w jednej placówce zamieszkuje ok. 25 dzieci, w tym najwięcej przebywa w placówkach
wielofunkcyjnych (ok. 32), i w socjalizacyjnych (ok. 24), mniej w interwencyjnych (ok. 12), a najmniej
– co jest zrozumiałe – w placówkach o charakterze rodzinnym.
Kolejne prezentowane dane dotyczą czasu przyjmowania dzieci w pieczę zastępczą.
Tabela 22. Czas przyjęcia dzieci w pieczę zastępczą POW (N=41).
Przyjęcie dziecka w PZ po raz pierwszy
Lata

Przyjęcie dziecka w PZ po raz ostatni

N wskazań

% wskazań

13

31,7%

2010

1990 -2000

7

17,1%

2011

4

9,8%

2004 -2009

12

29,3%

2012

36

87,8%

2011-2012

7

17,1%

nie wiem

2

4,9%

przed 1989

Lata

N wskazań

% wskazań

1

2,4%

Wyniki badań wskazują, że prawie 1/3 badanych placówek funkcjonuje w systemie pieczy zastępczej
powyżej 20 lat (w tym dwie powstały jeszcze na początku ubiegłego wieku w okresie wojennym).
Drugim okresem, w którym najwięcej placówek opiekuńczo-wychowawczych po raz pierwszy przyjęło
dzieci w pieczę to lata 2004-2009. W ciągu ostatnich dwóch lat powstało 17,1% nowych placówek.
Zdecydowana większość placówek (36 z 41) po raz ostatni przyjęło dzieci w pieczę zastępczą w tym
roku, pozostałe 5 placówek w 2010 i 2011 roku.
Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład próby badawczej ze względu na znajomość
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W opinii nieco ponad 60% przedstawicieli badanych
placówek ich instytucja jest pod zarządem powiatu. Co czwarta placówka – według ocen – jest
prowadzona przez instytucję, której powiat zlecił zadanie organizatora. W dwóch przypadkach
respondent wskazał, że placówką zarządza samorząd województwa, a w jednym inny podmiot
wskazany przez samorząd województwa. W dwóch przypadkach respondent nie potrafił udzielić
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odpowiedzi na to pytanie. O czym już wcześniej wspomniano, według danych statycznych
zamieszonych w Sprawozdaniu rzeczowo-finansowym powiatów z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej Wojewody Wielkopolskiego za pierwsze półrocze 2012 roku w 34 z 35
powiatów województwa wielkopolskiego organizatorem pieczy zastępczej jest powiatowe centrum
pomocy rodzinie. Wyniki przedstawionych odpowiedzi wskazują, że wiedza przedstawicieli POW
w tym zakresie jest niepełna.
Wykres 10. Znajomość organizatora przez POW (N=41).

powiat

61,0%

podmiot, któremu powiat zlecił realizację
tego zadania

26,8%

nie wiem

4,9%

samorząd województwa

4,9%

podmiot, któremu samorząd
województwa zlecił realizację tego…
,0%

2,4%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

4.1.3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
Łącznie zrealizowano 13 wywiadów telefonicznych z przedstawicielami placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.
Na pytania ankiety odpowiadało 7 kobiet (53,8%) i 6 mężczyzn (46,2%). Strukturę wykształcenia
respondentów POW typu rodzinnego przedstawiano w kolejnej tabeli.
Tabela 23. Struktura wykształcenia respondentów POW typu rodzinnego (N=13).
Wykształcenie

N wskazań

% wskazań

Średnie ogólnokształcące

1

7,7%

Średnie zawodowe (technikum, lic. zawód., lub
profilowane)
Pomaturalne, policealne

5

38,5%

1

7,7%

Niepełne wyższe (bez dyplomu)

1

7,7%

Wyższe licencjackie lub inżynierskie

2

15,4%

Wyższe magisterskie lub lekarskie

2

15,4%

Stopień naukowy (doktor lub wyżej)

1

7,7%

Najwyższy udział respondentów w próbie stanowiły osoby z wykształceniem średnim zawodowym
(38,5%) oraz wyższym licencjackim lub inżynierskim i magisterskim lub lekarskim (po 15,4%, po 2
wskazania). Pozostałe rodzaje wykształcenia reprezentowane były pojedynczo. W kolejnej tabeli
przedstawiono strukturę wieku respondentów z POW typu rodzinnego biorących udział w badaniu.
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Tabela 24. Struktura wiekowa respondentów POW typu rodzinnego (N=13).
Przedział wiekowy

N wskazań

% wskazań

36-39 lat

3

23,1%

42-49 lat

3

23,1%

52-55 lat

4

30,8%

pow. 60 lat

3

23,1%

Cztery osoby odpowiadające na pytania ankiety znajdowały się w wieku od 52 do 55 lat i stanowiły
największy udział w grupie badanych (30,8%). Pozostałe przedziały wiekowe: od 36 do 39 lat,
od 42 do 49 lat, od 52 do 55 lat oraz powyżej 60 lat były reprezentowane w równym stopniu
(po 3 wskazania). Średni wiek respondenta odpowiadającego na pytania ankiety skierowanej
do przedstawicieli POW typu rodzinnego wynosił 50 lat.
Cztery POW typu rodzinnego, których przedstawiciele uczestniczyli w badaniu zlokalizowane są
na terenie podregionu kaliskiego, po 3 w podregionie: konińskim, pilskim i m. Poznania.
Spośród 13 POW typu rodzinnego, 5 powstało na drodze przekształcenia placówki opiekuńczowychowawczej (38,5%), pozostała część to nowopowstałe instytucje. W pięciu POW typu rodzinnego
regularnie pracuje jeden opiekun/ wychowawca (38,5%), w pozostałych 7 – dwóch (61,5%).
W kolejnej tabeli zamieszczono wyniki odpowiedzi na pytanie o liczbę dzieci zamieszkujących badane
POW typu rodzinnego.
Tabela 25. Liczba dzieci zamieszkujących POW typu rodzinnego (N=13).
Liczba dzieci

N wskazań

% wskazań

4

1

7,7%

5

2

15,4%

6

2

15,4%

7

2

15,4%

8

4

30,8%

9

1

7,7%

10

1

7,7%

Największy udział w próbie zajmują domy, w których zamieszkuje ośmioro dzieci (30,8%), w dwóch
domach mieszka: pięcioro, sześcioro i siedmioro dzieci. W jednym POW typu rodzinnego znajduje się
tylko czworo dzieci, w innym aż dziesięcioro. Średnio, w jednej placówce tego typu zamieszkuje
siedmioro dzieci. Kolejne prezentowane dane dotyczą czasu przyjmowania dzieci w pieczę zastępczą.
Tabela 26. Czas przyjęcia dzieci w pieczę zastępczą POW typu rodzinnego (N=13).
Przyjęcie dziecka w PZ po raz pierwszy
Lata

Przyjęcie dziecka w PZ po raz ostatni

N wskazań

% wskazań

Lata

N wskazań

% wskazań

1976-1998

3

23,1%

2000-2002

2

15,4%

2001-2005

7

53,8%

2010-2011

8

61,5%

2010-2011

3

23,1%

2012

3

23,1%

Najwięcej POW typu rodzinnego po raz pierwszy przyjęło dzieci w pieczę zastępczą w okresie od 2001
do 2005 roku, 3 placówki biorące udział w badaniu dzieci przejęły w okresie od 1976 do 1998,
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zaś kolejne 3 po raz pierwszy opieką nad dziećmi zajęły się w ostatnich trzech latach. Zdecydowana
większość POW typu rodzinnego po raz ostatni dzieci w pieczę zastępczą przyjęła w ciągu ostatnich
3 lat, w tym 8 w latach 2010-2011, a 3 w roku 2012. Dwa POW typu rodzinnego biorące udział
w badaniu ostatni raz w przyjęły dzieci na początku roku dwutysięcznego. Średnio, dzieci w pieczę
zastępczą najczęściej były przyjmowane w 2001 roku, po raz ostatni w 2009 roku.
Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład próby badawczej ze względu na znajomość
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W opinii badanych, pięć z nich jest pod zarządem
powiatowego centrum pomocy rodzinie (38,5%), cztery kierowane są przez miejskie ośrodki pomocy
społecznej lub przez miejskie ośrodki pomocy rodzinie (30,8%). Dla trzech przedstawicieli POW typu
rodzinnego organizatorem jest inna instytucja powiatowa (23,1%), w jednym przypadku
organizatorem jest instytucja zewnętrzna, której powiat zlecił to zadanie.
Wykres 11. Znajomość organizatora przez POW typu rodzinnego (N=13).

PCPR

38,5%

MOPR|MOPS

30,8%

Inna jednostka organizacyjna
powiatu
Inny, zewnętrzny podmiot,
któremu powiat zlecił to zadanie

23,1%
7,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

4.1.4. Rodziny zastępcze
Na pytania kwestionariusza wywiadu telefonicznego odpowiadało 127 reprezentantów
wielkopolskich rodzin zastępczych. Zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety (89,0%
do 11,0% mężczyzn). Strukturę wykształcenia respondentów RZ ze względu na rodzaj rodziny
zastępczej przedstawiano na wykresie.
Wśród rodzin zastępczych spokrewnionych najwyższy odsetek w próbie stanowiły osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (16,5%), podstawowym i średnim zawodowym
(po 12,5%). Tylko 2,4% ogółu to przedstawiciele rodzin spokrewnionych posiadający wykształcenie
wyższe magisterskie lub lekarskie. Jeśli zaś chodzi o rodziny niezawodowe, to największy odsetek
stanowiły osoby z wykształceniem średnim zawodowym, w drugiej kolejności – z wykształceniem
zasadniczym zawodowym. Udział w tej grupie badanych osób z wykształceniem wyższym
magisterskim lub lekarskim oraz licencjackim lub inżynierskim wynosi 7,1% ogółu. W przypadku
przedstawicieli rodzin zawodowych dominuje wykształcenie średnie zawodowe (8,7% ogółu),
w drugiej kolejności – zasadnicze zawodowe, w trzeciej – wyższe.
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Wykres 12. Struktura wykształcenia RZ ze względu na typ RZ (N=127).

Wyższe magisterskie lub lekarskie 2,4% 4,7% 3,9%
Wyższe licencjackie lub inżynierskie 2,4%
Pomaturalne, policealne

3,9%
0,8%
2,4%

Średnie zawodowe (technikum, lic. zawod., lub
profilowane)

12,6%

Średnie ogólnokształcące

3,9%2,4%
1,6%

Zasadnicze zawodowe

16,5%

Ukończone podstawowe

0,0%

8,7%

12,6%

8,7%

6,3%

5,5%

0,8%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

RZ spokrewniona z dzieckiem

RZ niezawodowa

RZ zawodowa

Przeprowadzone testy statystyczne98 wskazują, że rodziny zastępcze spokrewnione znacznie częściej
posiadają wykształcenie ukończone podstawowe niż średnie i wyższe.
Na kolejnym wykresie przedstawiamy lokalizację RZ ze względu na typ rodziny zastępczej.
Wykres 13. Lokalizacja RZ ze względu na typ (N=127).
30,0%
25,0%
20,0%

24,4%
19,7%
15,7%

15,0%
10,0%

11,8%
7,9%

6,3%

5,0%

0,8%

6,3%
3,9%
1,6%

0,8% 0,8%

Podregion
poznański

Podregion
koniński

Podregion m.
Poznań

0,0%
Podregion
kaliski

Podregion
leszczyński

RZ spokrewniona

RZ niespokrewniona

RZ zawodowa

98

W toku analiz statystycznych przeprowadzono dwa testy: (1) porównywanie proporcji w kolumnach (test Z) –
test weryfikacji hipotez, dla grup niezależnych – służy do zbadania różnic istniejących w rozkładzie odpowiedzi
pomiędzy dwoma niezależnymi od siebie grupami oraz (2) porównywanie średnich w kolumnach – test
weryfikacji hipotez w podgrupach wyróżnionych przez inną zmienną dla grup niezależnych – służy do zbadania
różnic istniejących w wysokości średnich wyznaczonych dla poszczególnych zagadnień pomiędzy dwoma
niezależnymi od siebie grupami.
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Największy udział w próbie stanowiły rodziny zastępcze z podregionu kaliskiego (48,0% ogółu), w tym
prawie co czwarty przedstawiciel był opiekunem z rodziny spokrewnionej, 15,7% ogółu próby
badawczej stanowiły osoby z rodzin niezawodowych, a 7,9% – było rodziną zawodową. W drugiej
kolejności najliczniej reprezentowanym podregionem przez rodziny zastępcze był leszczyński (37,8%).
Tu, podobnie jak w podregionie kaliskim dominowały rodziny spokrewnione (19,7%). Najwyższy
odsetek rodzin zawodowych w próbie (11,8%) stanowiły osoby z podregionu leszczyńskiego. Udział
rodzin niezawodowych wynosił 6,3%. W trzeciej kolejności najliczniej reprezentowanym
podregionem był koniński (11,8%). Najmniej przedstawicieli rodzin zastępczych w próbie badawczej
pochodziło z podregionu miasta Poznań (1,6%) oraz poznańskiego (0,8%). Szczegółowe dane
o wielkości miejscowości, w których mieszkali respondenci reprezentujący rodziny zastępcze
zamieszczono w tabeli.
Tabela 27. Wielkość miejscowości respondentów RZ (N=127).
Typ miejsca zamieszkania

N wskazań

% wskazań

Wieś

56

44,1%

Miasto do 20 tys. mieszkańców

19

15,0%

Miasto 21-50 tys. mieszkańców

44

34,6%

Miasto 51-100 tys. mieszkańców

1

0,8%

Miasto 101-500 tys. mieszkańców

6

4,7%

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

1

0,8%

Większość rodzin zastępczych, które odpowiedziały na pytania kwestionariusza wywiadu
telefonicznego mieszkało na wsiach (44,1%) i w miastach od 21 do 50 tys. mieszkańców (34,6%) oraz
w małych miasteczkach liczących do 20 tys. mieszkańców (15,0%). Nieco ponad 6% badanych
zamieszkiwało miasta pow. 51 tys. mieszkańców.
Poniżej wskazujemy na typy rodzin zastępczych biorących udział w badaniu, liczbę dzieci, będących
pod ich opieką, okres pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej oraz odległość rodzin biologicznych
od miejsca zamieszkania rodziny zastępczej.
Wykres 14. Typ RZ (N=127).

Rodzina spokrewniona z dzieckiem

52,0%

Rodzina niezawodowa

26,0%

Rodzina zawodowa

22,0%
,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Ponad połowa respondentów biorących udział w badaniu rodzin zastępczych była przedstawicielem
rodzin spokrewnionych z dzieckiem, co czwarta – reprezentowała rodziny niezawodowe, a 22,0% –
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rodziny zawodowe, w tym: 9 bez specjalizacji, 8 specjalistycznych, 3 pełniące funkcję pogotowia
rodzinnego oraz 8 wielodzietnych.
Średnio, w jednej rodzinie zastępczej przebywało dwoje dzieci. Szczegółowy rozkład odpowiedzi
zamieszczono w poniższej tabeli.
Tabela 28. Liczba dzieci przebywających w RZ (N=127).
Liczba dzieci

N wskazań

% wskazań

0

1

0,8%

1

69

54,3%

2

23

18,1%

3

16

12,6%

4

7

5,5%

5

6

4,7%

6

4

3,1%

7

1

0,8%

W ponad połowie badanych rodzin zastępczych aktualnie przebywa jedno dziecko w ramach pieczy
zastępczej (54,3%), zaś w przypadku nieco ponad 18% – dwoje. W co ósmej badanej rodzinie
zastępczej przebywa troje dzieci. Czworo dzieci w ramach pieczy zastępczej przebywa w siedmiu
rodzinach zastępczych. Nieliczny był udział w próbie rodzin zastępczych, które opiekują się
pięciorgiem dzieci i więcej (8,6%). Jedna rodzina zastępcza w trakcie realizacji badania nie opiekowała
się żadnym dzieckiem.
Średnio, w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywało dwoje dzieci, w niezawodowej – jedno,
natomiast w zawodowej – czworo.
Kolejna tabela obrazuje czas przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą, po raz pierwszy i po raz ostatni.
Tabela 29. Czas przyjęcia dzieci w pieczę zastępczą POW typu rodzinnego (N=13).
Przyjęcie dziecka w PZ po raz pierwszy
Lata

Przyjęcie dziecka w PZ po raz ostatni

N wskazań

% wskazań

1

0,8%

1993-1998

6

4,7%

1993-1999

11

8,7%

2005-2005

31

24,4%

2000-2005

29

22,8%

2006-2009

45

35,4%

2006-2009

52

40,9%

2010-2012

45

35,4%

2010-2012

26

20,5%

1976 r.

Lata

N wskazań

% wskazań

Najwięcej RZ po raz pierwszy przyjęło dzieci w pieczę zastępczą w okresie od 2006 do 2009 roku
(40,9%) oraz w okresie od 2000 do 2005 (22,8%). W ciągu ostatnich 3 lat co piąta rodzina zastępcza
biorąca udział w badaniu przyjęła dziecko w pieczę zastępczą po raz pierwszy. Z kolei ostatnie
przyjęcia dzieci w pieczę zastępczą miały miejsce przede wszystkim w okresie od 2006 do dziś – nieco
ponad 70% rodzin zastępczych biorących udział w badaniu w tym okresie przyjęło do siebie dziecko
po raz ostatni. Nieliczne są rodziny (N=6), w których ostatni raz przyjęto dziecko w okresie od 1993
do 1998 roku.
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Warto dodać, że w okresie 2011-2012 zauważa się wyraźny wzrost liczby dzieci przyjmowanych
w pieczę zastępczą przez rodziny zawodowe (53,6% rodzin zawodowych przyjęło w tym okresie
dziecko w pieczę zastępczą po raz ostatni, podczas gdy rodzin spokrewnionych – 22,7%, zaś
niezawodowych – 24,2%).
W kolejnej tabeli przedstawiono oddalenie dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej
od swej rodziny biologicznej.
Tabela 30. Oddalenie dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej od swej rodziny biologicznej
99
(N=247 dzieci i ich rodzeństw przebywających w N=126 RZ ).
Oddalenie

N wskazań

% wskazań

W tym samym lokalu

8

3,2%

W tym samym budynku

3

1,2%

W tej samej miejscowości

44

17,8%

W tej samej gminie

35

14,2%

W tym samym powiecie

46

18,6%

Poza tym powiatem

84

34,0%

Nie dotyczy – np. dziecko nie ma rodziny

20

8,1%

7

2,8%

Nie wiem

Nieco ponad 1/3 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych mieszka poza powiatem, w którym
znajdują się ich rodzicie biologiczni. Ponad połowa dzieci przebywa w RZ, która znajduje się w tym
samym powiecie co rodzina pochodzenia (18,6%), w tej samej gminie – 14,2%, w tej samej
miejscowości – 17,8%. Tylko troje dzieci przebywa w pieczy zastępczej w sąsiedztwie rodziny
biologicznej, zaś ośmioro mieszka również z nimi. Te sytuacje dotyczą pieczy zastępczej sprawowanej
przez rodziny spokrewnione (w jednym przypadku także przez rodzinę niezawodową).
Na poniższym wykresie przedstawiamy rozkład odpowiedzi ze względu na znajomość organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych.
Wykres 15. Znajomość organizatora przez RZ (N=127).

PCPR

93,7%

MOPR/ MOPS

6,3%

,0%

99

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Przedstawiciel jednej RZ wskazał, że aktualnie nie opiekuje się dzieckiem w ramach pieczy zastępczej.
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W opinii zdecydowanej większości rodzin zastępczych, organizatorem pieczy zastępczej są powiatowe
centra pomocy rodzinie (93,7%). Pozostała część – 6,3% wskazuje na miejskie ośrodki pomocy
rodzinie lub miejskie ośrodki pomocy społecznej.
4.1.5. Uczestnicy wywiadów pogłębionych
O czym już wspomniano w rozdziale metodologicznym, łącznie zrealizowano 30 wywiadów
pogłębionych, w tym 17 techniką indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz 13 techniką
wywiadów pogłębionych prowadzonych telefonicznie. W poniższej tabeli przedstawiono grupy
respondentów reprezentujących konkretne lokalizacje.
Tabela 31. Lokalizacja respondentów wywiadów pogłębionych w grupach.
Typ respondenta

Próba badawcza

Lokalizacja

Przedstawiciele samorządów gminnych

4

Kalisz, Konin, Leszno, Poznań

Przedstawiciele samorządów powiatowych

4

Kalisz, Koło, Konin, Poznań

Przedstawiciel samorządu wojewódzkiego

1

Poznań

Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, powiatowych
centrów pomocy rodzinie
Przedstawiciele wielkopolskich ośrodków adopcyjnych (publicznych
i niepublicznych)
Przedstawiciele sądów: sędziowie rodzinni i kuratorzy
(rejonowy/okręgowy)
Przedstawiciel służby zdrowia

5

Międzychód, Leszno, Poznań,
Pleszew, Złotów
Kalisz, Konin, Leszno, Piła,
Poznań
Konin, Leszno, Piła (2), Poznań
(2)
Konin, Kościan, Poznań, Piła (2)

5
6
5

4.2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wszystkich uczestników badań, zarówno ilościowych, jak i jakościowych zapytano o ocenę Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyniki badań ilościowych, wskazujących na ocenę
wiedzy respondentów na temat ustawy, ocenę słuszności przyjętych w niej rozwiązań oraz ocenę
szans na wprowadzenie tych rozwiązań w życie przedstawiono na poniższym wykresie. Oceny
dokonano na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało – bardzo źle, zaś 5 – bardzo dobrze.
Wykres 16. Ocena ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (JOPS: N=236, POW: N=41,
POW typu rodzinnego: N=13, RZ: N=127).
5,00
4,00

3,84
3,583,41

3,00

4,10
3,23
2,88

3,463,25
2,85

3,693,62
3,43

POW typu
rodzinnego

RZ

2,00
1,00
0,00
JOPS
Znajomość Ustawy

POW

Słuszność rozwiązań

Szanse na realizację
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Najwyżej, w przypadku wszystkich respondentów oceniana jest własna znajomość Ustawy
i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (średnia ocena: 3,77). Najwyżej swoją wiedzę w tym
zakresie oceniają przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych (4,10), najniżej natomiast –
przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (3,46).
Średnia ocena słuszności rozwiązań przyjętych we wspomnianej ustawie oceniana jest na poziomie
3,44. Najbardziej pozytywnie do zapisów Ustawy odnoszą się przedstawiciele rodzin zastępczych
(w szczególności rodzin spokrewnionych z dzieckiem), najmniej pozytywnie – przedstawiciele
placówek opiekuńczo-wychowawczych (w szczególności o charakterze interwencyjnym
i wielofunkcyjnym). Przyczyna tak wysokich ocen słuszności rozwiązań zawartych w Ustawie
w przypadku tej grupy badanych może być wynikiem tego, że Ustawa realnie dostarczyła rodzinom
zawodowym wsparcia w zakresie sprawowania pieczy zastępczy, np. w postaci koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin pomocowych, środki finansowe na utrzymanie lokalu
zajmowanego przez rodzinę zastępczą zawodową, w której przebywa więcej niż troje dzieci itd.
Testy statystyczne wskazują, że przedstawiciele POW typu rodzinnego, które powstały na drodze
przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej znacznie wyżej oceniają słuszność przyjętych
rozwiązań w Ustawie niż przedstawiciele tych, które są nowopowstałymi instytucjami.
Średnia ocena szans na wprowadzenie ustawowych rozwiązań w życie, na skali od 1 do 5 wynosi 3,14.
Najwyższe oceny w tym zakresie wystawili reprezentanci rodzin zastępczych (w szczególności rodzin
spokrewnionych, osoby z wykształceniem podstawowym, mieszkańcy wsi) oraz przedstawiciele
badanych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (w szczególności MOPS). Ocena szans
na realizację założeń Ustawy najniższa jest w przypadku przedstawicieli instytucjonalnej pieczy
zastępczej (w tym POW typu rodzinnego).
W tym miejscu warto dodać, że wyniki badań jakościowych, zrealizowanych wśród przedstawicieli
służby zdrowia, w tym wśród lekarzy ginekologów-położników i lekarzy rodzinnych wskazują, że
środowisko lekarskie w bardzo niewielkim zakresie miało styczność z Ustawą i z jej założeniami.
Niska świadomość pracowników służby zdrowia w zakresie organizacji systemu pieczy zastępczej
przekłada się na niską ocenę tego sektora w zakresie współpracy przez inne instytucje zaangażowane
w system pieczy zastępczej.
Przeprowadzone badania wskazują, że fakt wejścia w życie wspomnianej Ustawy jest oceniany
pozytywnie. Zasadnicza większość rozmówców uczestniczących w badaniach jakościowych wyrażała
się na jej temat przede wszystkim pozytywnie, niemniej jednak każdorazowo pojawiały się
wątpliwości związane z możliwością realizacji postanowień Ustawy.
Ustawa wyprzedza w pewnym sensie i to jest fajne. Standardy wyprzedziły, bo nagle jesteśmy w Unii i warto
i to jest słuszne, żeby w końcu gonić tych najlepszych. Natomiast pytanie – czy my mamy możliwości, czy nas
100
stać? [JST_P_07]

100

Przywołując wypowiedzi respondentów wywiadów badań jakościowych wskazano ich nadawców, i tak
wspomniany skrót [JST_P_07] oznacza wywiad przeprowadzony w jednostce samorządu terytorialnego (JST),
szczebla powiatowego (P), wywiad został oznaczony jako 7 z 30 przeprowadzonych. Symbole przypisane
przywołanym wypowiedziom respondentów w dalszej części raportu oznaczają kolejno: G – szczebel gminy, OA
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(…) generalnie cieszy mnie uporządkowanie wielu spraw, szczególnie to, że wyraźnie jest zaakcentowane, że
ośrodki adopcyjne są partnerem podstawowym do prowadzenia adopcji, że nas nie można ominąć. To tutaj
bardzo mnie cieszy. (…) [OA_10]

Krytyczna ocena Ustawy i negatywna ocena szans na wprowadzenie zawartych niej rozwiązań w życie
wynika przede wszystkim z następujących przyczyn:
rozszerzenie zadań gmin i brak wskazania nowych źródeł finansowania systemu pieczy zastępczej
(w szczególności asystentów rodziny),
niejednoznaczność zapisów Ustawy, brak interpretacji prawnych,
brak ciągłości postanowień prawnych,
niewystarczająco szerokie konsultacje społeczne dotyczące projektu Ustawy,
niewystarczająca liczba instytucji pieczy zastępczej (w szczególności RZ) i brak osób chętnych
do zakładania rodzin zastępczych,
nieprzygotowanie zawodowe osób mających pełnić funkcje nowych instytucji powołanych
na mocy Ustawy, w szczególności asystenta rodziny,
zbyt życzeniowe podejście ustawodawców do reintegracji dziecka z rodziną pochodzenia,
w szczególności w opinii rodzin zastępczych, których zdaniem w wielu sytuacjach kontakt dziecka
z rodziną pochodzenia negatywnie na nie wpływa,
niewystarczające przygotowanie zawodowe osób powołanych do pełnienia funkcji asystenta
rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
konieczność dostosowania lokalowego POW do zapisów Ustawy i wynikające z tego trudności
organizacyjno-finansowe,
zauważalny wzrost liczby dzieci w POW,
ograniczająca dla sprawujących zasada nieprzyjmowania do POW dzieci poniżej 10 roku życia,
ograniczająca dla sprawujących pieczę zastępczą zasada nierozdzielania rodzeństwa.
Poniżej przywołano wypowiedzi uczestników wywiadów pogłębionych dotyczące oceny Ustawy
i pojawiających się w związku z jej realizacją problemów.
Pierwszy problem to kwestia dość krótkiego okresu czasu na wprowadzanie zmian, tzn. przeobrażenie
placówek 30-osobowych w placówki dla 14-u wychowanków. To jest bardzo duże wyzwanie wynikające
z ustawy. (…) Drugi, taki równorzędny, problem, to jest kwestia pozyskiwania kandydatów do pełnienia
funkcji zawodowych rodzin zastępczych. [JST_G_03]
(…) jest wiele niedociągnięć, wiele błędów, duża dowolność w interpretacji przepisów, która powoduje, że
różne organizacje różnie je pojmują. Dlatego współpracując z różnymi klientami czasami spotykamy
zupełnie inne podejście do tych samych zapisów, my interpretujemy zupełnie inaczej. [OA_13]

– ośrodek adopcyjny, JOPS – jednostka organizacyjna pomocy społecznej, SR – sąd rodzinny, KZ – kurator
zawodowy, SZ – służba zdrowia.
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Kwestia pozyskania wykwalifikowanej kadry na tor PZ, to jest też ważne zagadnienie, z racji tego,
że powinna to być osoba z dużym doświadczeniem, z empatią, posiadająca doświadczenie w sferze pracy
z dzieckiem, z rodziną, żeby stanowić wsparcie dla RZ. Pozyskanie kandydatów na to stanowisko to jest
pewien problem. (…) Tutaj będzie zapewne tak samo, że potrzeba jeszcze wiele lat, żeby osiągnąć efekt
zamierzony, ale tu i teraz troszeczkę wkrada się chaos związany z niedoprecyzowaniem jak ma
funkcjonować organizator PZ. [JOPS_P_16]

4.3. Ocena procesu przyjmowania w pieczę zastępczą
Przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego oraz rodzin zastępczych poproszono o ocenę procesu przyjmowania dziecka
w pieczę zastępczą ze względu na kilka wymiarów. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji, oceny
dokonano na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało – bardzo źle, zaś 5 – bardzo dobrze. Szczegółowe
wyniki zamieszczono w tabeli.
Tabela 32. Ocena procesu przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą (JOPS: N=236, POW typu rodzinnego: N=13,
RZ: N=127).
Ocena (skala 1-5)

JOPS

Sposób kwalifikowania kandydatów do pełnienia PZ

3,77

POW typu
rodzinnego
3,50

RZ

Średnia

Szkolenia dla kandydatów

3,98

3,67

Wsparcie materialne dla RZ/ POW typu rodzinnego

3,81

-

3,81

Wsparcie wolontaryjne

2,95

-

2,95

Wsparcie usamodzielnienie się osób dorastających w RZ/
POW typu rodzinnego
Forma i treść umowy na sprawowanie PZ

3,59

-

3,59

-

3,85

3,85

4,13

3,80

4,35

4,00

Najbardziej pozytywnie respondenci badań ilościowych odnoszą się do kwestii szkoleń
dla kandydatów na rodziny zastępcze. Najwyższe oceny wystawili „sami zainteresowani” –
przedstawiciele rodzin zastępczych, najniższe natomiast respondenci z placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego. Tu pojawiały się takie argumenty jak niewystarczająca liczba
szkoleń dla kandydatów, zbyt wiele formalności oraz brak możliwości zweryfikowania rzeczywistych
kwalifikacji kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Konsekwencją nie zawsze efektywnych
szkoleń są też sytuacje, w których dziecko z rodzinnej pieczy zastępczej zostało, w wyniku
nieprawidłowości odebrane i przekazane do instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Nie chciałabym szastać słowami, ale na pewno niepokojącym jest fakt powrotu dzieci do placówek, tych
dzieci, które wcześniej postanowieniem sądu zostały umieszczone w rodzinie zastępczej, bądź nawet
adopcyjnej – to jest bardzo niepokojące zjawisko. (…). Monitorujemy to zjawisko od niedawna, ale nie jest
to sprawa marginalna. Myśmy, bodajże, 18 dzieci odnotowali w drugim półroczu. [JST_W_08]

Forma i treść umowy na sprawowanie pieczy zastępczej była oceniana tylko przez przedstawicieli
POW typu rodzinnego. Ten element uzyskał pozytywną notę, w granicach szkolnej „czwórki”.
Jednostkowo pojawiły się uwagi o pogorszeniu się sytuacji prawnej i finansowej placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w świetle nowej ustawy. Nieznacznie niższą ocenę
uzyskała kwestia wsparcia materialnego dla rodzin zastępczych. Warto jednak zauważyć, że ten
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element był oceniany jedynie przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Bardzo zbliżony poziom oceny dotyczy sposobu kwalifikowania kandydatów do pełnienia pieczy
zastępczej (3,80). Najbardziej pozytywnie do tej kwestii odnoszą się przedstawiciele rodzin
zastępczych (w szczególności spokrewnionych), zaś najbardziej krytycznie – respondenci z grupy
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Tu pojawiły się uwagi o negatywnych
doświadczeniach dzieci przebywających w pieczy zastępczej, które miały styczność z niedostatecznie
dobrze przygotowanymi rodzicami zastępczymi do pełnienia tej roli lub też z niespodziewanym dla
rodziców zastępczych skierowaniem dziecka do pieczy bez wcześniejszego pełnego przygotowania.
Wyniki badań wskazują także, że wsparcie usamodzielnienia się osób dorastających w rodzinach
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w ocenie przedstawicieli
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizowane jest na niezadowalającym poziomie.
Tu warto przywołać opinię jednego z uczestników wywiadów pogłębionych, wskazującą na przyczynę
negatywnych ocen dotyczących kwestii usamodzielniania wychowanków pełnoletnich. Gwoli
wyjaśnienia kontekstu przywołanej opinii należy dodać, że na mocy Ustawy ograniczono liczbę miejsc
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 14. Fakt ten jest pozytywnie komentowany, jednakże
mieszkania chronione, zgodnie z prawem wliczają się w liczbę 14 miejsc.
W poprzednim systemie pomocy społecznej była możliwość umieszczania w mieszkaniu chronionym, tzw.
mieszkaniu usamodzielniania. Teraz wg ustawy mamy usamodzielniać, ale nie mówi nic o takiej próbie
odrębnego mieszkania, czyli próbie poznania innego życia, takiego bardziej wymagającego samodyscypliny.
(…) Każde mieszkanie usamodzielnienia ogranicza miejsca dla dzieci, które są w placówce opiekuńczowychowawczej. Czyli trzeba by powoływać jakby kolejną placówkę, która stwarza możliwość wspólnej
obsługi administracyjnej. [JST_G_03]

Najniższe oceny wspomniani respondenci wystawili w kwestii wsparcia wolontaryjnego pieczy
zastępczej (2,95). Przyczyną tego stanu rzeczy, na co zwrócili uczestnicy panelu ekspertów jest
po pierwsze, (1) brak osób chętnych do pracy wolontaryjnej, po drugie natomiast,
(2) niewystarczające kwalifikacje wolontariuszy do pracy z rodzinami, skutkujące niechęcią rodzin
zastępczych lub rezygnacją wolontariuszy z dalszej pracy z rodziną zastępczą.
Informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, o jego ewentualnym rodzeństwie nie zawsze są
przekazywane w pełnym zakresie. Wyniki badań wskazują [Wykres 17], że w szczególności
w przypadku oddawania dziecka w pieczę zastępczą do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego tylko w przypadku 38,5% placówek tego typu udzielane są szczegółowe informacje.
Odsetek ten jest wyższy w przypadku rodzin zastępczych, gdzie kompleksowe dane o dziecku
przekazywane są w odniesieniu do 57,1% rodzin.

56

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

Wykres 17. Ocena zakresu przekazywanych informacji o dziecku i jego sytuacji (POW typu rodzinnego: 13,
RZ: 63, z wyłączeniem rodzin spokrewnionych)
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7,9%
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Nie pamiętam/ nie wiem

33,3%

70%
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10%
0%
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Odsetek sytuacji, w których nie udzielono przedstawicielom pieczy zastępczej informacji o dziecku
i jego sytuacji rodzinnej jest podobny w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego i rodzin zastępczych i wynosi kolejno: 7,7% i 7,9%. W tabeli przedstawiamy zakres
dokumentów dziecka, jakie przekazywane są przez organizatorów pieczy zastępczej rodzinnym
domom dziecka oraz rodzinom zastępczym.
Tabela 33. Rodzaje dokumentów dziecka przekazywane POW, POW typu rodzinnego i RZ (POW: 41,
RD: N=13, RZ: N=127)
Dokumenty

Odpowiedź

Odpis aktu urodzenia

Tak

75,6%

POW typu
rodzinnego
84,6%

Częściowo

17,1%

0,0%

2,4%

2,4%

15,4%

24,4%

Nie
Nie pamiętam/ nie wiem
Dokumenty szkolne

70,9%

4,9%

0,0%

2,4%

61,0%

84,6%

63,0%

Częściowo

29,3%

7,7%

3,9%

2,4%

7,7%

29,1%

Nie pamiętam/ nie wiem

Diagnoza psychofizyczna
dziecka

RZ

Tak
Nie

Dokumenty o stanie
zdrowia dziecka

POW

7,3%

0,0%

3,9%

Tak

56,1%

61,5%

69,3%

Częściowo

36,6%

30,8%

10,2%

Nie

2,4%

7,7%

19,7%

Nie pamiętam/ nie wiem

4,9%

0,0%

0,8%

Tak

24,4%

15,4%

48,0%

Częściowo

36,6%

15,4%

2,4%

Nie

34,1%

69,2%

45,7%

4,9%

0,0%

3,9%

Nie pamiętam/ nie wiem

Deklaracje przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wskazują, że
w zdecydowanej większości przypadków przy przekazywaniu dziecka w pieczę zastępczą placówka
otrzymuje odpis aktu urodzenia oraz dokumenty szkolne (po 84,6%). Odsetek tych zdarzeń
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w przypadku przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych jest
niższy i wynosi kolejno 75,6% i 70,9% dla odpisu aktu urodzenia oraz 61,0% i 63,0% dla dokumentów
szkolnych. Warto jednak zauważyć, że o ile placówkom opiekuńczo-wychowawczym nie jest w całości
przekazywana dokumentacja szkolna, o tyle jest ona przekazywana w części (29,3%). Przedstawiciele
rodzin zastępczych nieco częściej niż przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego otrzymują pełną dokumentację o stanie zdrowia dziecka. Odsetek ten dla POW typu
rodzinnego wynosi 61,5%, dla POW – 56,1%, podczas gdy dla RZ 69,3%. Warto jednak zauważyć, że
ponad 36,6% placówek opiekuńczo-wychowawczych i 30% badanych przedstawicieli placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wskazuje, że uzyskuje dokumentację częściową
(w przypadku prawie 20% RZ w ogóle nie otrzymuje się tych materiałów). Prawie 70% POW typu
rodzinnego i nieco ponad 45% RZ w ogóle nie otrzymuje dokumentów dotyczących diagnozy
psychofizycznej dziecka. Najczęściej, kompletne dokumenty w tym zakresie przekazywane są
placówkom opiekuńczo-wychowawczym (36,6%), najrzadziej – rodzinnym domom dziecka (15,4%).
Podsumowując, do najczęściej przekazywanych (kompletnych lub częściowych) dokumentów dziecka
oddanego w pieczę zastępczą należą dokumenty o stanie zdrowia, w drugiej kolejności – odpis aktu
urodzenia, następnie – dokumenty szkolne, a najrzadziej – dokumenty dotyczących diagnozy
psychofizycznej dziecka. Z kolei, jeśli chodzi o typ instytucji pieczy zastępczej, najczęściej kompletna
lub niepełna dokumentacja o sytuacji dziecka przekazywana jest placówkom opiekuńczowychowawczym, w drugiej kolejności – placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego,
najmniejszy zakres dokumentów otrzymują rodziny zastępcze.
Warto przyjrzeć się wynikom odpowiedzi reprezentantów placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego i rodzin zastępczych na pytanie o możliwość kontaktu z dzieckiem na przynajmniej
tydzień przed jego przyjęciem do pieczy zastępczej. Wyniki przedstawiono na kolejnym wykresie.
Nieco większe możliwości wcześniejszego poznania dziecka przyjmowanego w rodzinną pieczę
zastępczą mają placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, których przedstawiciele
w 69,2% przypadków deklarują, że takie sytuacje są możliwie, zaś w 7,7% – w ograniczonym zakresie.
Odsetek ten niższy jest w przypadku rodzin zastępczych (62,3% – tak, są takie możliwości, 5,8% –
tak, lecz w ograniczonym zakresie).
Wykres 18. Ocena możliwości poznania dziecka przed przyjęciem w PZ (POW typu rodzinnego: 13, RZ: 69,
z wyłączeniem rodzin spokrewnionych).
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4.4. Sprawowanie pieczy zastępczej
4.4.1. Formy wsparcia realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społeczne
na rzecz wspierania systemu pomocy społecznej
Instytucje pomocy społecznej realizują szereg zadań. Uczestników ankiety internetowej,
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zapytano o rodzaje zadań
podejmowanych przez ich instytucje oraz o ocenę procesu ich realizacji. Uzyskane wyniki
zamieszczono w poniższej tabeli. Oceny procesu realizacji dokonano na skali od 1 do 4, gdzie
1 oznacza „z bardzo dużymi trudnościami”, 2 – „ze znaczącymi trudnościami”, 3 – „z niewielkimi
trudnościami”, a 4 – „bezproblemowo”.
Tabela 34. Zadania realizowane przez JOPS (JOPS: N=236).
Zadanie

N wskazań

% wskazań

Konsultacja i poradnictwo rodzinne

140

59,3%

3,32

Przeciwdziałanie lub zwalczanie przemocy w rodzinie

218

92,4%

2,97

Programy profilaktyki uzależnień

121

51,3%

3,22

Aktywizacja zawodowa rodziców

102

43,2%

2,75

54

22,9%

3,20

Wspieranie i tworzenie placówek wsparcia dziennego

Ocena procesu realizacji

Prawie wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej uczestniczące w badaniu internetowym
realizują zadania związane z przeciwdziałaniem lub zwalczaniem przemocy w rodzinie (92,4%).
Co druga jednostka organizacyjna pomocy społecznej prowadzi programy profilaktyki uzależnień
(51,3%). To zadanie przede wszystkim realizują ośrodki pomocy społecznej. Aktywizacja zawodowa
rodziców jest realizowana w przypadku 43,2% jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Te zadania znacznie częściej prowadzone są przez miejskie ośrodki pomocy społecznej niż przez
PCPR. Najrzadziej wskazywane było zadanie polegające na wspieraniu i tworzeniu placówek wsparcia
dziennego (22,9%). Te działania realizowane są przede wszystkim w miastach pow. 50 tys.
mieszkańców.
Największe przeszkody w wypełnianiu zadań jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej
nastręcza kwestia aktywizacji zawodowej rodziców (2,75) oraz przeciwdziałanie lub zwalczanie
przemocy w rodzinie (2,97). Jeśli chodzi o działania aktywizujące zawodowo, to najniżej sprawność
tego procesu oceniają przedstawiciele PCPR i MOPR. Z kolei, jeśli chodzi o zadania polegające
na przeciwdziałaniu lub zwalczaniu przemocy w rodzinie, największe problemy w ich realizacji
zgłaszają OPS i MOPS. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa rodzinnego jest najmniej
problematycznym zadaniem realizowanym przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
w ocenie ich przedstawicieli. Warto dodać, że ankietowani z miejskich ośrodków pomocy rodzinie
zadanie to ocenili jako całkowicie bezproblemowe. Stosunkowo mało kłopotliwe jest również zadanie
polegające na wspieraniu i tworzeniu placówek wsparcia dziennego.
4.4.2. Ocena możliwości w zakresie wspierania dzieci w pieczy zastępczej
Wyniki badań jakościowych wskazują, że zapotrzebowanie wśród rodzin na usługi jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, takie jak: konsultacja i poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie
lub zwalczanie przemocy w rodzinie, programy profilaktyki uzależnień, aktywizacja zawodowa
rodziców oraz wspieranie i tworzenie placówek wsparcia dziennego istnieje, niemniej jednak często
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ma ono charakter „nieuświadomionych potrzeb”. Rodziny wymagające wsparcia czy terapii
najczęściej korzystają z usług jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na mocy skierowania
z sądu, sugestii kuratora zawodowego lub pracownika pomocy społecznej. Kontakt z ośrodkiem
w celach pozafinansowych rzadko kiedy jest inicjatywą własną rodzin potrzebujących.
Ja przez całą moją pracę, ja pracuję w POPR, że od początku, od 1990 roku, wśród różnych klientów, którzy
zgłaszali się do mnie z różnymi sprawami, nie zdarzyło mi się żeby rodzic biologiczny, którego dziecko jest
w placówce, zgłosił się w tej sprawie. [JST_G_02]
My ich kierujemy ale czy korzystają i jak korzystają to też tylko od nich zależy. To jest ciężka praca, to jest
praca z ludźmi i naprawdę jest bardzo ciężko. [JOPS_G_15]

Przedstawicieli instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej zapytano o ocenę możliwości
sprawowania opieki nad dziećmi w kontekście nowych warunków prawnych biorąc pod uwagę takie
elementy jak: byt materialny/ warunki życia, opieka zdrowotna, edukacja, przygotowanie
do samodzielnego życia oraz reintegracja z rodziną pochodzenia.
Oceny możliwości wspierania dziecka w tych obszarach dokonano na skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza
„w ogóle się to nie udaje”, 2 – w małym stopniu, 3 – w znaczącym stopniu, zaś 4 – „w bardzo dużym
stopniu”. Wyniki przedstawiono na kolejnym wykresie.
Wykres 19. Ocena możliwości wsparcia dziecka w pieczy zastępczej (POW: N=41, POW typu rodzinnego:
N=13, RZ: N=127).
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W ocenie przedstawicieli instytucji pieczy zastępczej obecny system w największym stopniu sprzyja
możliwości zapewnienia opieki zdrowotnej dziecku oraz odpowiednich materialnych warunków
życia. W najmniejszym stopniu instytucje mają sposobność udzielania pomocy dziecku w reintegracji
z jego rodziną pochodzenia. Najwyżej swoje możliwości w zakresie wspierania dziecka
umieszczonego w pieczy zastępczej, we wskazanych obszarach oceniają przedstawiciele rodzin
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zastępczych (3,48), w drugiej kolejności – przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych
(3,34). Najmniejsze możliwości w tym zakresie – w ocenie własnej – mają przedstawiciele placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (3,20). Wśród uwag zgłaszanych przez przedstawicieli
badanych instytucji pojawiły się m.in. innymi takie, jak: zbyt niskie świadczenia na dziecko, brak
dofinansowania na dodatkowe okoliczności sprawowania pieczy zastępczej, w tym np. na wakacje,
wycieczki, książki.
Reprezentanci rodzin zastępczych wskazują, że w istniejącym systemie pieczy zastępczej
w największym stopniu mają możliwość zapewnienia opieki zdrowotnej, w drugiej kolejności –
w obszarze edukacji, rozwoju umiejętności i zainteresowań dziecka, w trzeciej natomiast – w kwestii
przygotowania dziecka do samodzielnego życia. Najbardziej problematyczna jest pomoc
w reintegracji z rodziną pochodzenia. Warto dodać, że na problemy związane z udzielaniem dziecku
pomocy w reintegracji z rodziną pochodzenia – co jest zrozumiale – rzadziej wskazują rodziny
spokrewnione.
Reprezentanci placówek opiekuńczo-wychowawczych najwyżej oceniają swoje możliwości w kwestii
zapewnienia opieki zdrowotnej dziecku, w drugiej kolejności, w miarę pozytywnie oceniają możliwość
świadczenia opieki terapeutycznej 101 , w trzeciej natomiast – zapewnienie wsparcia w zakresie
edukacji, rozwoju umiejętność i zainteresowań dziecka. Podobnie, jak wszystkie instytucje,
przedstawiciele POW swoje możliwości najniżej oceniają w kwestii udzielania pomocy dzieciom
w reintegracji z rodziną pochodzenia. Testy statystyczne nie wskazują na istnienie zależności istotnie
statystycznych ze względu na typ placówki.
O czym już wspominano, najniżej w porównaniu do pozostałych typów instytucji pieczy zastępczej –
w ogóle – swoje możliwości wsparcia dziecka w pieczy zastępczej oceniają reprezentanci rodzin
zastępczych. Najwyżej, na tle pozostałych obszarów oceniają możliwość zapewnienia dziecku
odpowiednich materialnych warunków życia, w drugiej kolejności – przygotowanie dziecka
do samodzielności w dorosłym życiu, na trzecim miejscu wskazano możliwość zapewnienia dziecku
opieki zdrowotnej. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że znacznie wyżej swoje
możliwości w zakresie udzielania pomocy dzieciom w reintegracji z rodziną pochodzenia oraz
w zakresie przygotowania dzieci do samodzielnego życia oceniają przedstawiciele placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, które powstały na drodze przekształcenia POW –
te, jak można przypuszczać, mają większe doświadczenie w pełnieniu pieczy zastępczej
i instytucjonalne nawyki, ułatwiające realizację wspomnianych zadań.
Zgodnie z Ustawą, rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadząca rodzinny dom dziecka mają prawo
do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, w wymiarze 30 dni
kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 3 (10,7%)
spośród 28 badanych rodzin zawodowych skorzystały z tego prawa. Żaden z badanych nie wskazał
na występowanie problemów w związku z realizacją tego świadczenia, jeden z przedstawicieli rodzin
zawodowych dodał, że urlop opiekunów odbył się przy udziale tylko części dzieci z pieczy zastępczej
w tej rodzinie.
Ustawa powołuje m.in. powstanie rodzin pomocowych, na których pomoc może liczyć rodzinna
piecza zastępcza, w sytuacji, w której czasowo nie są w stanie sprawować opieki nad dzieckiem.
101

O ocenę możliwości wspierania dziecka przebywającego w pieczy zastępczej nie pytano przedstawicieli
rodzinnej pieczy zastępczej, tj. RDD i RZ.
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W poniższej tabeli przedstawiono zakres korzystania przez zawodowe rodziny zastępcze z pomocy
wolontariuszy, rodzin pomocowych oraz osób pomagających w opiece lub pracach gospodarskich
zatrudnionych przez organizatorach pieczy.
Tabela 35. Zakres wykorzystanej pomocy przez RZ w pełnieniu pieczy zastępczej (RZ: N=28).
Forma pomocy

Odpowiedź

wolontariusze

Nie, ponieważ nic nie wiem o takiej możliwości
Nie, ponieważ mimo starań nie uzyskaliśmy takiej
pomocy
Nie, ponieważ nie było takiej potrzeby
Tak, raz czy dwa
Tak, wiele razy
Nie wiem
Nie, ponieważ nic nie wiem o takiej możliwości
Nie, ponieważ mimo starań nie uzyskaliśmy takiej
pomocy
Nie, ponieważ nie było takiej potrzeby
Tak, raz czy dwa
Tak, wiele razy
Nie wiem
Nie, ponieważ nic nie wiem o takiej możliwości
Nie, ponieważ mimo starań nie uzyskaliśmy takiej
pomocy
Nie, ponieważ nie było takiej potrzeby
Tak, raz czy dwa
Tak, wiele razy
Nie wiem

RZ
N wskazań

rodziny pomocowe

osoby pomagające
w opiece lub pracach
gospodarskich
zatrudnionych przez
organizatora pieczy

% wskazań

33
6

26,0%
4,7%

77
3
7
1
22
5

60,6%
2,4%
5,5%
0,8%
17,3%
3,9%

98
0
1
1
7
1

77,2%
0,0%
0,8%
0,8%
25,0%
3,6%

17
1
0
2

60,7%
3,6%
0,0%
7,1%

O możliwych formach wsparcia pieczy zastępczej w postaci wolontariuszy, rodzin pomocowych oraz
innych osobach zatrudnionych do pomocy przez organizatora pieczy zastępczej średnio co czwarta
rodzina zastępcza nie posiada wiedzy. Odsetek sytuacji, w których nie otrzymano pomocy jest
niewielki, jednakże jest on – przynajmniej częściowo – wynikiem niewiedzy o możliwych formach
wsparcia. Wyniki badań wskazują, że tylko nieliczni opiekunowie w ramach rodzin zastępczych
zawodowych korzystają z pomocy wolontariuszy (łącznie 14 przypadków), rodzin pomocowych
(3 przypadki) oraz osób pomagających w opiece lub pracach gospodarskich zatrudnionych przez
organizatora pieczy zastępczej (7 przypadków). Potrzeby rodzin zastępczych w postaci wsparcia
wolontariuszy i osób skierowanych do pomocy przez organizatora PZ mogą być wysokie, z tym że –
jak wykazują badania – nie wiedzą one o takich możliwościach.
Przedstawicieli badanych rodzin zastępczych, którzy korzystali z pomocy wolontariuszy lub rodzin
pomocowych, zapytano o powiązania tych osób wspierających z pieczą zastępczą. Wyniki analizy
wskazują, że owo wsparcie wolontariuszy i rodzin wspierających najczęściej oferowane jest przez
członków rodziny pieczy zastępczej (11 przypadków), jednostkowo pomoc taka jest udzielana przez
znajomych (3 przypadki) oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka (1 przypadek). Wsparcie
to nie pochodzi od sąsiadów oraz od innych osób przeszkolonych do pełnienia funkcji rodziny

62

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

zastępczej. Przedstawiciele RZ, którzy skorzystali ze wsparcia nie napotkali na żadne trudności
z uzyskaniem tej pomocy.
Przyczyną korzystania w niewielkim stopniu z wyżej wymienionych form wsparcia, przysługujących
rodzinom zastępczym, jest ich niewystarczająca ilość. Wyniki badań jakościowych wskazują, że
wiedza o rodzinach pomocowych jest niska, a także w wielu powiatach takie instytucje nie zostały
jeszcze powołane. Problem braku wspomnianych rodzin tymczasowo rozwiązywany jest poprzez
wykorzystywanie sieci istniejących rodzin zastępczych.
Kolejną kwestią związaną ze sprawowaniem instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej było
określenie zapotrzebowania tychże instytucji na porady, konsultacje lub terapię dzieci pozostających
pod ich opieką. Badanych zapytano, czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy korzystali z takiej możliwości
wsparcia. Rozkład uzyskanych odpowiedzi zamieszczono na poniższym wykresie.
Wykres 20. Zapotrzebowanie instytucji PZ na porady, konsultacje lub terapię dzieci pozostających pod ich
opieką (POW: N=41, POW typu rodzinnego: N=13, RZ: N=127).
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Korzystanie z porad, konsultacji lub uzyskiwanie wsparcia terapeutycznego dla dzieci pozostających
w pieczy zastępczej jest dość powszechne. Z takiej formy pomocy, w ciągu ostatnich 24 miesięcy
korzystały przede wszystkim placówki opiekuńczo-wychowawcze: 87,8% – wiele razy. Tylko
7,3% z nich (3 placówki) nie starało się o uzyskanie takiej pomocy. Odsetek placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego, które zgłaszały się do instytucji wsparcia o porady lub konsultację
lub też pomoc terapeutyczną w ciągu ostatnich dwóch lat jest nieco niższy: 76,9% – wiele razy. Tylko
2 placówki nie korzystały z tego typu wsparcia. Korzystanie z porad, konsultacji lub uzyskiwanie
wsparcia terapeutycznego dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej rodzin spokrewnionych
i niezawodowych jest już znacznie mniej powszechne. Istotnie częściej z tej formy wsparcia korzystają
rodziny zawodowe, stąd odsetek rodzin zastępczych wskazujących na zgłaszanie się o pomoc
instytucji wspierających jest niższy niż w przypadku pozostałych form pieczy zastępczej: 39,4% –
wiele razy korzystało z tej formy wsparcia.
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4.4.3. Ocena funkcjonowania podmiotów sprawujących pieczę zastępczą
Do podmiotów sprawujących pieczę zastępczą zalicza się rodziny pomocowe, rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Przedstawicieli gminnych
i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poproszono o ocenę tychże podmiotów
biorąc pod uwagę cztery następujące obszary: (1) liczba podmiotów, (2) kwalifikacje podmiotów,
(3) wywiązywanie się z obowiązków oraz (4) współpraca.
Pytanie kwestionariusza pozwoliło także określić stan wiedzy badanych o występowaniu wskazanych
placówek na terenie gmin i powiatów, w których były zlokalizowane jednostki organizacyjne pomocy
społecznej biorące udział w badaniu lub też oceny wiedzy o tym stanie . I tak, jeśli chodzi o:
rodziny pomocowe – 79,2% wskazań na odpowiedź „nie występuje/ nie wiem”;
rodziny zastępcze – 27,1% wskazań na odpowiedź „nie występuje/ nie wiem”;
rodzinne domy dziecka – 70,8% wskazań na odpowiedź „nie występuje/ nie wiem”102;
placówki opiekuńczo-wychowawcze – 54,7% wskazań na odpowiedź „nie występuje/ nie wiem”.
Warto dodać, że odpowiedź „nie występuje/ nie wiem” znacznie częściej wybierali reprezentanci
ośrodków pomocy społecznej niż pozostałych jednostek. Poniżej przedstawiono wyniki oceny
poszczególnych podmiotów sprawujących pieczę zastępczą w opinii przedstawicieli jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej. Oceny dokonywano na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało „bardzo źle,
zaś 5 – „bardzo dobrze”.
Wykres 21. Ocena podmiotów sprawujących pieczę zastępczą (JOPS: N=138 z wyłączeniem braków danych).
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Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Wojewody
Wielkopolskiego za pierwsze półrocze 2012 roku wskazuje, że ten typ rodzinnej pieczy zastępczej w okresie
sprawozdawczym nie funkcjonował na terenie województwa wielkopolskiego.

64

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

Najwyżej jednostki organizacyjne pomocy społecznej oceniają funkcjonowanie placówek
opiekuńczo-wychowawczych (średnia ocena: 3,81). We wszystkich obszarach, z wyjątkiem
„wywiązywania się z obowiązków” na tle innych, instytucje te uzyskały najwyższe noty. Innymi słowy
mówiąc: ich liczba jest stosunkowo wystarczająca (w porównaniu do innego typu instytucji),
pracownicy POW mają odpowiednie kwalifikacje do sprawowania pieczy zastępczej, a także
współpraca pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej a tymi placówkami układa się
dobrze.
Najniżej oceniono sprawowanie pieczy zastępczej przez rodziny pomocowe (3,19), z tym że o niskiej
nocie zdecydowała przede wszystkim kwestia niewystarczającej liczby tego typu instytucji. Wyniki
badania wskazują, że są one zlokalizowane tylko na terenie co piątej gminy/ powiatu, których
jednostki organizacyjne pomocy społecznej wzięły udział w badaniu. W drugiej kolejności, najlepiej
oceniono funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (3,70). Biorąc pod
uwagę fakt, że tego typu instytucje nie funkcjonują na terenie Wielkopolski, wynik ten należy raczej
traktować jako ocenę prospektywną, dokonaną z myślą o przyszłości i ewentualnych możliwościach
rodzinnych domów dziecka w tym zakresie. Te placówki, w ocenie przedstawicieli JOPS najlepiej,
spośród wszystkich innych instytucji, mają szanse wywiązywania się ze swoich obowiązków (4,09),
niemniej jednak ich liczba nie zawsze jest wystarczająca (3,67). Funkcjonowanie rodzin zastępczych
oceniono na średnim poziomie, w skali szkolnej na poziomie oceny „3+”. Na czwórkowym poziomie
oceniono wywiązywanie się z obowiązków, nieco niżej natomiast: kwalifikacje opiekunów
do sprawowania pieczy zastępczej oraz liczebność RZ i kwestię współpracy pomiędzy rodzinami
a jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
Uczestnicy wywiadów pogłębionych skłaniają się do wystawiania wyższych ocen rodzinnej pieczy
zastępczej, tj. rodzinom zastępczym, zarówno spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym.
Respondenci argumentując swój wybór, podkreślają przede wszystkim możliwość indywidualnego
podejścia do dziecka oraz funkcje socjalizacyjne rodziny zastępczej do życia w rodzinie, a w przypadku
rodzin spokrewnionych – możliwość utrzymywania więzów rodzinnych. Z kolei, wśród negatywnych
ocen rodzinnej pieczy zastępczej – wymienianych jednak nielicznie – pojawiały się niekiedy uwagi
o dominującej motywacji finansowej rodziców zastępczych do ustanowienia tejże instytucji, mniejszej
kontroli instytucjonalnej tej formy pieczy, a w przypadku rodzin spokrewnionych – dodatkowo
niebezpieczeństwo powielania błędów wychowawczych, np. wobec swoich wnuków. Uczestnicy
badania jakościowego doceniają jednak odwagę opiekunów oraz niejednokrotnie ciężką pracę
wychowawczą, jakiej te osoby się podejmują.
To są ludzie bardzo oddani swojej pracy i naprawdę zrobią wszystko, żeby okres taki ten przejściowy, kiedy
dzieci u nich są, to był taki najlepszy okres dla takiego dziecka. Na pewno, z tego co wiem, napotykają na
trudności związane z finansami. Do tej pory tak było, że na naszym terenie były widełki, że jeżeli chodzi
o płatność to dostawali najmniejsze te pieniążki to na pewno. Też nie zawsze mają pierwszeństwo, jeżeli
chodzi o dostanie się dzieci do przedszkola. Czasami w ciągu roku przychodzi dziecko w wieku przedszkolnym
i problem jest z zapisem do przedszkola – takie pierwszeństwo powinni mieć. [OA_11]
Myślę, że też brakuje takiego wizerunkowego działania w zakresie rodzin zastępczych. Jak w toku
postępowania wykonawczego mamy kontakt z rodzinami zastępczymi, to spotykamy się z tym, że gdzieś jest
to nagłaśniane, że oni jakieś ogromne pieniądze dostają, a to wcale nie jest prawda. [SR_23]
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Analizując średnie oceny poszczególnych obszarów funkcjonowania podmiotów pieczy zastępczej,
można powiedzieć, że w miarę pozytywnie oceniana jest kwestia wywiązywania się z obowiązków
(3,80), najniżej natomiast kwestia wystarczającej liczby podmiotów sprawujących pieczę zastępczą
(3,61).
Najczęściej podnoszoną kwestią w toku wywiadów pogłębionych była niewystarczająca liczba rodzin
zastępczych, w szczególności rodzin zawodowych. Z tym problemem borykają się przede wszystkim
organizatorzy pieczy zastępczej, ale także sędziowie rodzinni i kuratorzy zawodowi.
Jeśli były problemy, to nie było ich na linii współpracy, tylko wynikały z tego, że musieliśmy oczekiwać na
wskazanie odpowiedniej placówki, rodziny zastępczej, czy rodzinnego pogotowia. (…) Szczególnie brakuje
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i rodzin zastępczych niespokrewnionych
(zawodowych). Tego nam brakuje najbardziej. [SR_23]

Istotnym problemem, który się ujawnił w wyniku przeprowadzonych wywiadów pogłębionych, jest
kwestia braku wystarczającej liczby innych typów placówek pieczy zastępczej. Uczestnicy
wywiadów wskazywali przede wszystkim na brak:
placówek świadczących wsparcie dzienne,
interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
placówek specjalistycznych dla dzieci o zwiększonych potrzebach medycznych.
Są fantastyczne placówki, jak np. kluby socjoterapeutyczne, np. na ul. Mickiewicza czy jeszcze inne i one
naprawdę doskonałą pracę wykonują. Ale umieścić tam dziecko to jest problem prawie jak najlepsze liceum.
Brakuje miejsc w tego rodzaju placówkach. [SR_23]
Teraz już mamy sygnały, że te placówki wsparcia dziennego, które były przy tych całodobowych
powiatowych, niestety nie będą mogły funkcjonować samodzielnie. Samodzielnie to znowu jest
wyodrębnienie tego etatu na tę księgową czy prowadzącą, to zawsze powoduje, że starosta powie „a, to już
nie będziemy tutaj mnożyć finansów”; tego się boję. [JST_W_08]
I jeszcze jest kwestia dzieci o zwiększonych potrzebach medycznych. Nie ma tego w ofercie miasta, jest to
zadanie przypisane samorządom na poziomie województwa. To jest potrzebne, ponieważ rodzą się coraz
częściej dzieci z dużymi deficytami zdrowotnymi. Umieszczenie ich w pogotowiu rodzinnym nie rozwiązuje
sprawy. [JST_G_02]

4.4.4. Nowe instytucje
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powołuje do życia m.in. dwie instytucje:
(1) asystenta rodziny i (2) koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przedstawicieli jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej zapytano o ocenę przydatności tych instytucji, kwalifikacji osób
pełniących te funkcje oraz jakość wykonywanych przez nie obowiązków. W tym miejscu warto
powiedzieć, że tylko 52 ze 127 badanych rodzin zastępczych (40,1%) przydzielono koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej. Wyniki analizy danych zastanych wskazują, że taki koordynator w wielu
powiatach nie został jeszcze powołany (w 40,0% powiatów nie funkcjonuje), lub jego działania są
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dopiero w fazie początkowej i trudno jest jednoznacznie je ocenić. Z kolei, jeśli chodzi
o występowanie asystentów rodziny, to działają oni tylko na terenie 51 gmin spośród 226 (22,6%)103.
(…) na dzień dzisiejszy jeszcze nie we wszystkich powiatach, z którymi współpracujemy, w całości jakby ta
ustawa weszła. Dopiero jakby czerwiec lipiec, to jest początek kiedy ci koordynatorzy pieczy zastępczej
w PCPR-ach, MOPS-ach się ujawniają i zaczynają pracę i tutaj o tym, czy dobrze czy źle to trudno powiedzieć,
to będziemy mogli powiedzieć pod koniec roku. [OA_10]

Wyniki ocen uzyskanych w toku badań ilościowych dotyczących nowo powołanych instytucji
przedstawiono na poniższych dwóch wykresach.
Wykres 22. Ocena nowych instytucji PZ (JOPS: N=236, POW typu rodzinnego: N=3, RZ: N=52).
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Wykres 23. Ocena nowej instytucji PZ: koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (RZ: N=52).
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Nowe instytucje powoływane do życia na mocy Ustawy oceniane są jako przydatne, z tym, że
celowość funkcjonowania w systemie pieczy asystenta rodziny jest uznawana za nieco większą (4,23),
niż koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (4,01). Testy statystyczne wskazują jednak, że
103

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Wojewody
Wielkopolskiego za pierwsze półrocze 2012 roku.

67

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

przydatność koordynatora w opinii przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie jest
wyższa niż w ocenie przedstawicieli innych typów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Innymi słowy, reprezentanci PCPR uznają koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej za wsparcie
dla organizowanego przez nie systemu pieczy zastępczej w powiecie.
(…) ja współpracuję z panią asystentką rodziny u naszej wspólnej podopiecznej. I zarówno moja współpraca
z tą panią jak i nasza wspólna praca z podopieczną jest naprawdę bardzo owocna. Tak się dogadałyśmy, że
chodzimy tak na zmianę do podopiecznej, żeby się nie pokrywać, jakieś informacje mi przekazuje.
[SR_21_KZ]
(Asystent rodziny) jest to coś, na co pracownicy pomocy czekali, ponieważ pracownik socjalny jest zbyt
rozproszony po terenie, ilości i biurokracji. [JST_G_02]
Tak samo jak i pomysł z koordynatorem, który opiekuje się rodzinami zastępczymi czy prowadzącymi
rodzinne domy dziecka, też jest słuszny. Często miało się wrażenie, jak już się tę osobę czy rodzinę zastępczą
pozyskało, szkoliło (w ośrodkach opiekuńczo-adopcyjnych czy PCPR), przygotowało ją, to w moim
mniemaniu brakowało jakby takich cyklicznych działań w kierunku „doładowania” tej rodziny, takiego
wspierania i nie pozostawiania samych sobie. [JST_W_08]

Kwalifikacje osób pełniących funkcje nowo powołanych instytucji oceniane są dobrze, w skali
szkolnej na poziomie „czwórki” z tym, że ocena przygotowania asystenta rodziny do pełnienia tej
funkcji jest nieco niższa (3,85) niż koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (4,05). Znów jednak
należy powiedzieć, że znaczna część z tych ocen ma charakter prospektywny, bowiem w większości
gmin i znacznej części powiatów wspomniane instytucje jeszcze nie funkcjonują.
Analiza statystyczna uzyskanych wyników wskazuje, że przedstawiciele MOPS i MOPR znacznie
częściej niż przedstawiciele PCPR wysoko oceniają kwalifikacje asystentów rodziny, podczas gdy
reprezentanci PCPR znacznie częściej niż reprezentanci MOPS i MOPR PCPR wysoko oceniają
kwalifikacje koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Sytuacja ta jest zrozumiała, bowiem wynika
z zakresu odpowiedzialności wspomnianych instytucji: za powołanie asystentów rodziny
odpowiedzialne są gminy (a zatem OPS, MOPS), zaś za powołanie koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej – powiaty. Innymi słowy, pozytywnie oceniane są instytucje „własne”. Nieznacznie niżej
od kwalifikacji osób pełniących funkcję nowo powołanych instytucji oceniana jest jakość pełnionych
przez nich obowiązków. Nieco wyżej jakość ta wiązana jest z koordynatorami rodzinnej pieczy
zastępczej (3,99) niż z asystentami rodziny (3,93). Przeprowadzone testy statystyczne potwierdzają
wcześniej sformułowany wniosek: pozytywnie oceniane są instytucje „własne”.
Na asystentów faktycznie nie mamy środków finansowych. Brakuje nie tylko środków finansowych, ale też
skutecznych narzędzi, które pozwoliłyby przygotować pracowników do współpracy z rodziną, odnalezienie
się w nowej sytuacji. [JST_G_03]
Ale (asystent) ma mieć też intuicję. Niestety tak nie będzie, bo tam idą najmłodsi pracownicy, „świeżynki”
po studiach i tej intuicji zawodowej jeszcze nie mają, doświadczenia żadnego. Bo stary pracownik nie pójdzie
na asystenta, ten, który ma wiedzę. I taki pracownik powinien widzieć, jaka jest perspektywa w tej rodzinie,
czy jest perspektywiczna, czy rokuje czy nie. [OA_12]

Przedstawiciele RZ wysoko oceniają instytucję koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej powołaną
na mocy Ustawy. Ogólna ocena tej instytucji w opinii rodzin zastępczych wynosi 4,43.

68

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

Jakość obowiązków wykonywanych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyżej ceniona
jest wśród rodzin spokrewnionych i niezawodowych niż przez rodziny zawodowe. Te, nieco
krytyczniej podchodzą do wyżej wymienionych elementów oceny instytucji koordynatora. Wyniki
badania wskazują, że koordynator rodziny często jest jednocześnie pracownikiem socjalnym
(67,3%), lecz 28,8% badanych rodzin zastępczych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Zgodnie z Ustawą, jednym z zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest przygotowanie, we
współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio: rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom
dziecka planu pomocy dziecku, którego zakres realizowanych działań powinien obejmować
ukierunkowanie na powrót dziecka do rodziny biologicznej. Wyniki badań wskazują, że w przypadku
rodzin zastępczych plan ten został przygotowany dla wszystkich dzieci w 29 przypadkach (22,8%) oraz
dla części dzieci w dwóch przypadkach (1,6%). Średnia ocena tego działania przez rodziny zastępcze
wynosi 3,77 (skala 1-5).
Wyniki wywiadów pogłębionych wskazują, że Ustawa nie określa jednoznacznie, jak ów plan
powinien zostać opracowany, jakie elementy powinien zawierać, być może więc
ta niejednoznaczność jest przyczyną średniej oceny przygotowanych planów.
Jeśli chodzi o dokumentację, jaka powinna być stworzona przez koordynatora pieczy zastępczej i asystenta,
nie jest to uregulowane. Ma być ocena, ale co dokładnie w tej ocenie my sobie sami określiliśmy. [JST_G_02]

4.4.5. Sprawowanie pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym
Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, placówki pieczy zastępczej typu interwencyjnego
sprawują doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej. Ponadto, taka
placówka jest zobowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego
zapewnienia dziecku opieki. Trzy spośród 28 badanych rodzin zawodowych pełniły funkcję pogotowia
rodzinnego. Wszystkie z nich raz, bądź dwa razy przyjęły w trybie pilnym dziecko w ramach tejże
funkcji. W przypadku dwóch rodzin, przeciętny pobyt takiego dziecka trwał dłużej niż 9 miesięcy
(w jednym przypadku respondent nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie).
O podobną sytuację zapytano również przedstawicieli POW. W próbie badawczej placówek
opiekuńczo-wychowawczych znalazły się dwie instytucje o charakterze interwencyjnym, jednakże to
placówce socjalizacyjnej wiele razy zdarzyło się przyjąć dziecko w trybie interwencyjnym. Respondent
z tej instytucji nie potrafił jednak wskazać jak długo, przeciętnie trwał pobyt dziecka w POW.
Na problem długiego pobytu dziecka w pogotowiu rodzinnym zwracali uwagę uczestnicy badań
jakościowych, wyjaśniając przyczyny tego stanu rzeczy, a mianowicie brak wystarczającej liczby
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Ja dla tego chłopca (…) czekałam przez rok na taką placówkę, na ten rodzinny dom dziecka, bo on się
tworzył, ci państwo czekali na mieszkanie). Ten chłopiec był w pogotowiu opiekuńczym umieszczony
i przekraczał już wszelkie granice czasu pobytu (wiadomo, że są granice czasowe pobytu), ale jednak
doczekaliśmy się tej placówki. Pamiętam, że bardzo mnie ten problem niepokoił, bo chłopiec był
w tymczasowym środowisku, a powinien jednak być już w takim środowisku docelowym. Jest rzeczywiście
problem i z placówkami tymczasowymi jak pogotowia rodzinne i w szczególności brakuje rodzin
zastępczych. [SR_23]
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4.4.6. Finansowanie sprawowania pieczy zastępczej
Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy rodzinie zastępczej zawodowej oraz osobom prowadzącym
rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2 000 zł miesięcznie (brutto). Osoby
pełniące funkcję pogotowia rodzinnego ustawowo otrzymują miesięcznie minimum 2 600 zł. Przy
ustalaniu wysokości wynagrodzenia brane są pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia
i oceny rodziny zastępczej, np. ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad
dzieckiem, doświadczenie w pracy z dziećmi, zwłaszcza okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Oceny tej dokonuje organizator pieczy zastępczej. Ponadto rodziny zastępcze mogą liczyć na dodatek
w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia, jeśli m.in.:
w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przebywa przez okres
dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
rodzina zastępcza zawodowa lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka sprawują funkcje
rodziny pomocowej.
Osoby prowadzące rodzinny dom dziecka oraz rodziny zastępcze otrzymują na każde dziecko
świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości nie niższej niż:
660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej,
rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Wysokość tego świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej
jednak niż o 80% kwot wskazanych powyżej. Dochód dziecka stanowią otrzymywane alimenty, renta
rodzinna oraz uposażenie rodzinne.
W kontekście obowiązujących przepisów ustawy zapytano przedstawicieli rodzin zastępczych o ich
sytuację finansową wynikającą ze sprawowania pieczy zastępczej. Wyniki przedstawiono
na poniższym wykresie.
Wykres 24. Otrzymywanie wynagrodzenia i innych świadczeń za sprawowanie pieczy zastępczej (RZ: N=127).
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Według deklaracji badanych rodzin zastępczych, tylko niecała połowa z nich otrzymuje
wynagrodzenie. Sytuacja ta wynika z tego, że w świetle Ustawy rodziny zastępcze spokrewnione
i niezawodowe nie otrzymują wynagrodzenia. Jeśli chodzi o inne świadczenia przysługujące
instytucjom rodzinnej pieczy zastępczej, to otrzymuje je 22,8% rodzin zastępczych. Ich wysokość
przypadająca na jedno dziecko wynosi 425 zł. Do przedstawionych powyżej wysokości
otrzymywanych wynagrodzeń i świadczeń należy podchodzić z dużą ostrożnością, kwoty te to jedynie
deklaracje badanych i mogą się one istotnie różnić od stanu rzeczywistego.
Wśród problemów związanych z finansowaniem sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej badani
zwrócili uwagę na niewystarczającą wysokość środków, biorąc pod uwagę:
wysokość wydatków na usługi zdrowotne dla dzieci,
zatrudnienie 24h na dobę do sprawowania opieki nad dziećmi,
koszty organizacji wycieczek i wakacji dla dzieci,
brak dofinansowań na opłaty stałe (media, mieszkanie, itd.),
brak dodatków remontowych,
brak informacji na temat możliwości pozyskania dodatkowych środków w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej,
nierówne traktowanie rodzin zawodowych i adopcyjnych w kwestii finansowej,
brak dofinansowań okazjonalnych (wakacje, książki).
Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w badaniach jakościowych
zapytano o problemy związane z finansowaniem pieczy zastępczej w kontekście nowej Ustawy.
O czym już wcześniej była mowa, respondenci, szczególnie reprezentujący gminy zwracali przede
wszystkim uwagę na brak środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Ustawy,
w szczególności na zatrudnienie asystentów rodziny. Badanych zapytano o szczegółowe kwestie
związane z finansowaniem pieczy zastępczej, które odnosiły się do następujących zagadnień:
ustalenie właściwego powiatu do ponoszenia kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
zawieranie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przyjęcia
dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków;
ponoszenie przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej;
ustalenie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka, które mają być zwrócone;
ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej przez rodziców, osoby dysponujące
dochodem dziecka lub przez osoby, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy
zastępczej.
Zasadniczo respondenci nie wskazywali na występowanie problemów w powyżej wskazanych
kwestiach, z wyjątkiem ostatniej, tj. ponoszenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
przez rodziców, osoby dysponujące dochodem dziecka. Zasada ta w większości przypadków nie jest
realizowana.
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Jeszcze nie mam takich rodziców biologicznych, którzy płacą za pobyt dziecka, mamy tylko takich, którzy
płacą jakieś niewielkie alimenty, ale żeby płacili za pobyt dziecka, to nie ma takiej możliwości. [JST_G_02]
(…) jest to często przepis martwy w tym sensie, że są to najczęściej rodziny mające problemy finansowe, są
bez pracy. [JST_G_04]

4.5. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
Jednym z ustawowych zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest okresowa ocena sytuacji
dziecka przebywającego w instytucjach pieczy. Taka ocena powinna być dokonywana nie rzadziej niż
co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące. O kwestię
faktu dokonywania w gminie/ w powiecie regularnej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej zapytano przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wyniki
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 36. Dokonywanie regularnej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w PZ w gminie/ powiecie (JOPS:
N=236).
Odpowiedź

N wskazań

% wskazań

Tak, zawsze lub prawie zawsze

63

26,7%

Tak, w większości wypadków

40

16,9%

Pół na pół – raz tak, raz nie

13

5,5%

Tak, ale tylko w mniejszości wypadków

25

10,6%

Nie, nigdy lub prawie nigdy

45

19,1%

Brak odpowiedzi

50

21,2%

Wyniki badań wskazują, że w co czwartej gminie lub powiecie zawsze lub prawie zawsze prowadzona
jest regularna ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Testy statystyczne
wykazują, że taką kontrolę znacznie częściej deklarują przedstawiciele badanych PCPR niż innych
typów ośrodków oraz przedstawiciele średnich i dużych ośrodków miejskich. Ocena ta w przypadku
17% gmin/ powiatów – w opinii reprezentantów wielkopolskich jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej prowadzona jest w większości przypadków, zaś w co dziesiątym przypadku –
w mniejszości wypadków, a w 5,5% - raz tak, raz nie. Prawie w co piątej sytuacji taka kontrola nie jest
przeprowadzana. Warto dodać, że aż co piąty badany nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.
Wyniki badań wskazują, że w trakcie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
najczęściej konsultacje prowadzi się z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z rodziną
zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka, w trzeciej i czwartej kolejności ewentualne
rozmowy prowadzi się z osobami bliskimi dziecku oraz z pedagogiem. W mniejszości przypadków
konsultacje prowadzone są także z właściwym asystentem rodziny – rzadkość tych konsultacji jest
raczej wynikiem niewystarczającej liczby asystentów. Oprócz tego, w mniejszości przypadków
dokonywanych ocen konsultuje się z sądem oraz psychologiem, a także z przedstawicielem ośrodka
adopcyjnego.
Przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego oraz rodzin zastępczych zapytano o to, czy zasadność kontynuowania pobytu dziecka
umieszczonego w pieczy zastępczej jest co jakiś czas weryfikowana.
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Wyniki badania wskazują, że zasadność kontynuowania pobytu dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego weryfikowana jest
przynajmniej raz na pół roku. Ocena ta jest prowadzona nieco rzadziej w odniesieniu do rodzin
zastępczych (70% ogółu). Odsetek 7,1% przedstawicieli rodzin zastępczych wskazuje, że weryfikacja
jest prowadzona rzadziej niż co pół roku, a 15% ogółu badanych rodzin deklaruje, że taka ocena nie
jest prowadzona (8,7% respondentów nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie).
W tym miejscu warto przywołać również wyniki odpowiedzi na pytanie o fakt powołania w POW
zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, które wskazują, że takie gremium pracuje przy
wszystkich badanych placówkach. Średnia ocena działania tego zespołu, w opinii przedstawicieli
POW, na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „bardzo nieprzydatne”, zaś 5 – „bardzo przydatne” jest wysoka
i wynosi 4,73.
Wykres 25. Weryfikacja zasadności kontynuowania pobytu dziecka w PZ (POW: N=41, POW typu rodzinnego:
N=13, RZ: N=127).
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Uczestnicy wywiadów pogłębionych potwierdzają wyniki badań ilościowych, zasadniczo bowiem ich
placówki uczestniczą w takich zespołach lub są na nie zapraszani raz na jakiś czas. Zdarzają się
sytuacje, w których pomija się niektóre instytucje, jednakże w ocenie badanych jest to wynikiem
„wypracowywania” tego zapisu ustawy, a nie brakiem dobrej woli.
Jeżeli jesteśmy np. zapraszani na okresowe oceny, to tam rozmawiamy, mówimy w czym możemy pomóc,
czego mogą od nas oczekiwać, czego my oczekujemy ewentualnie. I wtedy ta współpraca jakoś się dobrze
realizuje, nie mogę powiedzieć. Ale tam gdzie nie byliśmy, gdzie nas nie zapraszano na tę okresową ocenę,
to tam ta współpraca nie jest taka jak powinna być według tej ustawy. [OA_11]

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej fakultatywnie wprowadza także instytucję
centrów obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, których celem jest zapewnienie wspólnej
obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej prowadzonych w powiecie placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Wyniki badań wskazują jednak, że takie centrum lub jego zewnętrzny
odpowiednik zostało powołane tylko w odniesieniu do jednej z 41 badanych placówek
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(przedstawiciele trzech POW nie potrafili udzielić odpowiedzi na to pytanie). Ocena funkcjonowania
wspomnianego centrum, na skali 1-5 wynosi 4,0.

4.6. Szanse na reintegrację z rodziną pochodzenia
Zgodnie z zapisami Ustawy przedstawiciel gminy powinien zapewnić wsparcie rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polegające m.in. na dążeniu instytucji
zaangażowanych w system pieczy zastępczej do reintegracji rodziny. Uczestników badań ilościowych
zapytano o ocenę szans dzieci na reintegrację z rodziną pochodzenia przedstawiając im cztery
następujące stwierdzenia:
1. Dzieci trafiające do pieczy zastępczej są w niej umieszczane tylko wtedy, kiedy absolutnie nie
można już zapewnić im opieki i wychowania przez rodziców.
2. Dzieci trafiające do pieczy zastępczej powinny mieć zagwarantowany kontakt z rodzinami
pochodzenia.
3. Dziecko powinno jak najszybciej wrócić do swojej rodziny, tj. od razu wtedy, kiedy uda się już
przywrócić jej poprawne funkcjonowanie.
4. Szanse na powrót dziecka do jego rodziny są bardzo duże.
Respondenci wskazywali swoje stanowisko wobec każdego z twierdzeń na skali od 1 do 3, gdzie
1 oznaczało „nie zgadzam się”, 2 – „częściowo się zgadzam, a częściowo nie”, zaś 3 oznaczało
„zgadzam się”. Uzyskane wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie.
Wykres 26. Ocena szans dzieci na reintegrację z rodziną biologiczną (JOPS: N=236, POW: N=41, POW typu
rodzinnego: N=13, RZ: N=127).
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Uczestnicy badań ilościowych, ale także jakościowych w najwyższym stopniu zgadzają się
z twierdzeniem mówiącym o tym, że dziecko powinno jak najszybciej wrócić do swojej rodziny,
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tj. od razu wtedy, kiedy uda się już przywrócić jej poprawne funkcjonowanie (średnia: 2,68). Innymi
słowy, respondenci zgadzają się z jedną z naczelnych idei przyświecających organizacji pieczy
zastępczej, wskazującą na tymczasowość pieczy zastępczej. Najczęściej z takim stanowiskiem zgadzali
się przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych (2,93), w najniższym stopniu –
reprezentanci rodzin zastępczych (2,52).
Jeżeli dziecko jest w rodzinnym domu dziecka lub innej placówce, czy w pogotowiu rodzinnym i tam
przebywa i później wraca i to się powtarza przez kilka lat to ja w tym nie widzę sensu. Są też takie rodziny,
że dziecko przebywa np. pół roku w rodzinnej placówce czy też placówce instytucjonalnej i ono wraca do
rodziny biologicznej i jest 3-4 lata spokoju i później dziecko wraca do placówki [JST_G_02]

W drugiej kolejności najwyższy stopień zgody wobec przedstawionych stwierdzeń odnosił się do
dwóch z nich (średnie oceny: po 2, 59), tj. (1) Dzieci trafiające do pieczy zastępczej są w niej
umieszczane tylko wtedy, kiedy absolutnie nie można już zapewnić im opieki i wychowania przez
rodziców oraz (2) Dzieci trafiające do pieczy zastępczej powinny mieć zagwarantowany kontakt
z rodzinami pochodzenia. Wyniki te potwierdzają, że idea zapisana w Ustawie o potrzebie reintegracji
dziecka z rodziną pochodzenia jest słuszna.
To też zależy od sytuacji. Ja byłam pracownikiem socjalnym jakiś czas, także to wszystko zależy od sytuacji.
Bo są sytuacje kiedy my działamy od zaraz, kiedy jest zgłoszenie i my widzimy, że jest bezpośrednie
zagrożenie, które wymaga od nas interwencji. Często jest też tak, że to wolniej trwa, bo dajemy rodzinie
szanse i nie chcemy ingerować pochopnie. [JOPS_G_15]

Najwyższy stopień zgody z pierwszym ze wskazanych twierdzeń charakteryzuje grupę
reprezentantów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (2,68), najniższy natomiast – POW
(2,44). Z kolei, z drugim ze stwierdzeń najczęściej zgadzali się przedstawiciele POW (2,67), najrzadziej
natomiast reprezentanci JOPS i POW typu rodzinnego (po 2,54). Najniższy stopień zgody
z przedstawionymi stwierdzeniami dotyczył ostatniego z nich, tj. Szanse na powrót dziecka do jego
rodziny są bardzo duże. Średni wynik wskazujący na stopień zgody z tą tezą wynosi 2,18, co oznacza,
że praktycy widzą małe szanse na powrót dziecka do jego reintegracji z rodziną pochodzenia.
W najwyższym stopniu zgoda z przedstawionym twierdzeniem dotyczy przedstawicieli POW (2,92),
najniższa natomiast respondentów z POW typu rodzinnego (1,31).
Ja myślę, że tu w każdym konkretnym przypadku trzeba indywidualnie podejmować decyzje, bo właściwie to
jest bardzo delikatny temat. Nie każda rodzina, nie każda matka, nie każdy ojciec powinni mieć dzieci.(…)
Idea jest ważna, ale w każdym przypadku trzeba to dokładnie prześledzić, bo w pewnych momentach już ta
idea działa przeciwko dziecku. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. I jeżeli rodzice dają
rękojmię, to można im pomagać. [OA_10]

W kontekście powyżej przywołanych wyników badań warto przyjrzeć się kolejnym zestawieniom
statystycznym, które informują o częstotliwości kontaktowania się dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej ze swoimi rodzicami biologicznymi [Tabela 37].

75

„DIAGNOZA SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W WIELKOPOLSCE”
RAPORT Z BADANIA

Tabela 37. Utrzymywanie kontaktu dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej ze swoimi rodzicami (POW:
N=41, POW typu rodzinnego: N=13, RZ: N=127).
Odpowiedź

POW

POW typu rodzinnego

RZ

N wskazań

% wskazań

N wskazań

% wskazań

N wskazań

% wskazań

31

75,6%

8

61,5%

42

33,1%

Tak, sporadycznie

3

7,3%

2

15,4%

40

31,5%

Nie, raczej nie mają kontaktu

1

2,4%

2

15,4%

32

25,2%

Nie dotyczy | nie umiem
odpowiedzieć

6

14,6%

1

7,7%

13

10,2%

Tak, często

Jak zatem widać, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zazwyczaj mają
częsty kontakt ze swoimi rodzicami (75,6%), natomiast rzadko tak się zdarza w przypadku dzieci
przebywających w rodzinach zastępczych (33,1%) – przy czym zaznaczyć tu trzeba, że sytuacja
ta najlepiej wygląda w przypadku rodzin zastępczych spokrewnionych. Wyniki badań wskazują, że
dziecko przebywające w co czwartej rodzinie zastępczej raczej nie ma kontaktu ze swoimi rodzicami
biologicznymi. Na podstawie tych wyników można powiedzieć, że instytucjonalna piecza zastępcza,
a szczególnie placówki opiekuńczo-wychowawcze sprzyjają kontaktom rodzinnym.
Wśród przyczyn niskich ocen szans dzieci przebywających w pieczy zastępczej na reintegrację
z rodziną pochodzenia uczestnicy badań wskazywali przede wszystkich na następujące okoliczności:
brak chęci i inicjatywy do budowania więzi z dzieckiem ze strony rodziców biologicznych,
roszczeniowa postawa rodzin biologicznych w stosunku do rodzin zastępczych,
niechęć rodzin biologicznych do rodzin zastępczych, ale także niechęć rodzin zastępczych
do rodzin biologicznych i ich negatywna ocena prawa rodzin biologicznych do odwiedzania dziecka
w domu rodziny zastępczej,
niechęć dzieci do spotkań z rodziną biologiczną; traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa,
a także ich negatywny wpływ na dziecko,
zbyt duża odległość między POW/RZ/POW typu rodzinnego a rodziną biologiczną (wyniki
przeprowadzonych badań wskazują, że 34,0% rodzin zastępczych znajduje się poza powiatem,
w którym mieszka rodzina pochodzenia dziecka).
Poniżej zamieszczone zostały jeszcze dwie opinie na temat idei reintegracji dziecka z rodziną
pochodzenia:
Ta ustawa dała możliwość rodzicom i myślę, że ustawodawca miał na myśli, żeby bardziej pracować
z rodziną biologiczną, z tym, że nie z każdą rodzina biologiczną można pracować. (…) Nie każdy rodzic
powinien mieć kolejne szanse na to, żeby mieć kontakt z dzieckiem i żeby to dziecko prawnie było jego i nie
było pozwu o pozbawienie praw rodzicielskich. [JST_G_02]
Oni jakby nie chcą izolować dziecka od mamy, ale z drugiej strony nie chcą jej narażać na ten stres. Bo jaka
by ta mama nie była, to była jej kochana mama i ta dziewczynka przeżywa rozłąkę z tą mamą. Ale to nie jest
dobry wzór i jej też się przypominają różne negatywne rzeczy i sam pobyt z mamą, chociażby 15-minutowy
powoduje, że dziewczynka się zmienia o 180 stopni. Nie jest to dobre. [SR_21_KZ]
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4.7. Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej
Zgodnie z Ustawą osoba, która osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, może
przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce
opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą opiekunów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
jeżeli m.in. uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, u pracodawcy w celu
przygotowania zawodowego.
Tylko w jednej placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdują się pełnoletni wychowankowie, których
wcześniej placówka przyjęła w pieczę zastępczą (N=7). Dwoje z nich kontynuuje naukę, jeden
na szczeblu średnim ogólnokształcącym, drugi zaś studiuje.
Z kolei, w trakcie realizacji badania w 6 spośród 13 badanych placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego (46,2%) przebywali pełnoletni wychowankowie, których wcześniej placówki przyjęły
w pieczę zastępczą. Łącznie przebywa ich tam jedenastu. W 3 placówkach tego typu przebywa jeden
pełnoletni wychowanek, w 1 – dwóch, zaś w 2 – po trzech pełnoletnich wychowanków. Ośmioro
z wychowanków przebywających w badanych domach placówkach kontynuuje edukację (72,8%),
z czego połowa na szczeblu średnim technicznym (N=4), trzech na średnim zawodowym i jeden
wychowanek na szczeblu średnim ogólnokształcącym.
Pełnoletni wychowankowie, których wcześniej przyjęły rodziny w pieczę zastępczą mieszkają
w co piątej badanej rodzinie zastępczej (19,7%). I tak, w 16 rodzinach (64,0%) przebywa jeden
pełnoletni wychowanek, w 6 – dwóch wychowanych, w 1 – trzech, zaś w 2 – czterech pełnoletnich
wychowanków. Łącznie, w badanych rodzinach zastępczych przebywa 39 pełnoletnich
wychowanków. W dziewiętnastu rodzinach zastępczych (z 25 badanych; 76,0%) osoby te kontynuują
naukę (N=29; 74,4%). W tabeli zamieszczono rozkład odpowiedzi ze względu na szczebel kształcenia
wychowanków pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych.
Tabela 38. Szczebel kształcenia wychowanków pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych (N=29
wychowanków).
Szczebel kształcenia

N wychowanków
pełnoletnich
9

% wychowanków
pełnoletnich
31,0%

Średni zawodowy

7

24,1%

Średni ogólnokształcącym

5

17,2%

Policealnym

4

13,8%

Średnim technicznym

4

13,8%

Wyższy

Prawie 1/3 pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinie zastępczej studiuje, zaś
co czwarty kształci się na szczeblu zawodowym, nieco mniej – bo 17,2% – na szczeblu średnim
ogólnokształcącym. Po 13,8% wychowanków kontynuuje naukę na szczeblu policealnym i na średnim
technicznym (po 4 osoby).
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4.8. Ocena współpracy z instytucjami zaangażowanymi w proces wspierania pieczy
zastępczej
W system pieczy zastępczej zaangażowanych jest szereg instytucji, począwszy od sądów, służby
zdrowia, poprzez szkolnictwo, organizacje pozarządowe, kościoły i związki zawodowe, na instytucjach
ustawowo zobowiązanych do pełnienia zadań wynikających z Ustawy kończąc. Uczestników badań
ilościowych poproszono o ocenę współpracy z kilkoma z nich. Wyniki przedstawiono na poniższym
wykresie. Oceny dokonano na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę „bardzo złą”, zaś 5 – „bardzo
dobrą”.
Wykres 27. Ocena współpracy między instytucjami (JOPS: N=236, POW: N=41, POW typu rodzinnego: N=13,
RZ: N=127).

Instytucje oświatowe

4,46
4,37

Kościoły, związki wyznaniowe

4,54
4,51

NGO’s

4,33
4,17

Służba zdrowia

4,47
4,24

4,23

4,40
3,80
4,18
3,88
4,42
3,58

4,25
4,64

Ośrodki adopcyjne

4,25
3,76

4,42
4,46

Policja

4,11
3,16

3,97
3,97

Pomoc społeczna

Organizator PZ

4,41
4,40

PCPR

4,38
4,53

0,00

1,00

2,00

POW typu rodzinnego
POW
JOPS

3,77
4,07
4,45

4,00
4,21

4,11
4,00

Sądy

RZ

4,23
3,73
3,00

4,00

5,00

Średnio, najwyższe oceny współpracy wystawiono organizatorowi pieczy zastępczej w powiecie
(4,42), w tym najczęściej bardzo pozytywnie współpracę tę oceniają przedstawiciele placówek
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (4,45). Uczestnicy badań jakościowych i ilościowych
podkreślali, że ewentualne problemy we współpracy z organizatorem są raczej wynikiem kwestii
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indywidualnych/ osobowościowych, nie zaś systemowych. Niemniej jednak, zdarzają się sytuacje
utrudniające realizację zadań innym instytucjom.
Często jest tak, że organizator pieczy zastępczej jakby blokuje nam te informacje powołując się tu na
zupełnie nieadekwatne przepisy do tego co mamy robić, czyli na ustawę o danych osobowych, na brak
czasu, na brak aktualnych danych. Po prostu mam wrażenie, że organizatorzy tak tylko robią na swoim
podwórku, żeby w razie kontroli mieć zabezpieczone własne dokumenty, których ustawa od nich wymaga.
[OA_12]

W drugiej kolejności najwyższe oceny wystawiono instytucjom oświatowym (4,35), w tym wysoko
oceniają te kontakty rodziny zastępcze (4,46). Szkoły pośrednio uczestniczą w systemie pieczy
zastępczej, w sytuacjach ewentualnego informowania organów pomocy społecznej, bądź sądu
o ewentualnych przejawach agresji rodziców wobec dzieci, niemożności wyegzekwowania
od rodziców obowiązku szkolnego względem ich dzieci, czy współpracy szkoły z kuratorem
zawodowym, np. w kontekście odebrania dziecka rodzicom biologicznym. Wszystkie zrealizowane
wywiady jakościowe potwierdziły, że ta instytucjonalna współpraca przebiega prawidłowo i nie
wymaga żadnych usprawnień. Z kolei przedstawiciele rodzin zastępczych, choć nielicznie, zgłaszali
uwagi wobec nauczycieli, którzy niekiedy nie uwzględniają w podejściu do dziecka przebywającego
w pieczy zastępczej jego trudnej sytuacji życiowej.
W trzeciej kolejności najlepiej współpraca układa się z powiatowymi centrami pomocy rodzinie
(4,28), a szczególnie wysoko oceniają ją przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych
(4,53).
Zasadniczo wywiady pogłębione nie ujawniły istotnych problemów pojawiających się
w instytucjonalnej współpracy z powiatowymi centrami pomocy rodzinie. Jedynie niektórzy
przedstawiciele ośrodków adopcyjnych zwrócili uwagi na sporadycznie pojawiające się kłopoty
w uzyskiwaniu informacji o dzieciach będących w pieczy zastępczej. Problemy te są jednak uznawane
za przejściowe.
Jak właśnie weszła ta ustawa, to tak troszeczkę czuję, że każdy się „okopał” na swoim i każdy chciałby się
w statystykach „wykazać”, każdy „pod siebie”, ale myślę, że to minie, bo jedynie współpraca ma szanse dla
nas wszystkich tutaj. [OA_10]

Do instytucji, z którymi współpracuje się najtrudniej należą przede wszystkim instytucje pomocy
społecznej (3,94), sądy (4,02) oraz policja (4,04).
O niskiej ocenie współpracy z policją zdecydowały przede wszystkim noty wystawione przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (3,16). Przedstawiciele sądów
i jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego wskazywali
na niewystarczające przygotowanie pracowników policji do problematyki pieczy zastępczej.
Brakuje zdecydowania w działaniu, bo wszyscy myślą, że „może to jeszcze nie ta pora”, może jeszcze dać im
szansę, może poczekać, ale nie można patrzeć w kategoriach lepszej czy gorszej współpracy. [JST_G_02]
Natomiast uważam, że w policji powinny pracować osoby, które to rozumieją i mają do tego predyspozycje.
Jest bardzo różnie. Z mojego doświadczenia wynika, że nie wszyscy wybierający się do pracy w policji wiedzą
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co ich czeka. [JST_P_07]
Wystarczy, że ja dzwonię na komisariat, próbuję się dowiedzieć, kto jest dzielnicowym na takiej i takiej ulicy:
„a nie wiem, bo ten się zmienił albo jeszcze coś innego, a to proszę jutro zadzwonić”. Taka spychologia,
człowiek się zniechęca tak naprawdę. [SR_21_KZ]

Uwagi dotyczące współpracy rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego z przedstawicielami pomocy społecznej dotyczyły głównie kwestii finansowych oraz
braku zaufania i zrozumienia ich potrzeb. Z kolei, przedstawiciele placówek opiekuńczowychowawczych niskie oceny argumentowali urzędowym podejściem do spraw dziecka i jego
rodziny, brakiem przygotowania pracowników pomocy społecznej do współpracy w zakresie pieczy
zastępczej oraz brakiem ich zaangażowania.
Z kolei, w przypadku oceny sądów, najniższe oceny współpracy wystawili przedstawiciele jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej. W swoich uwagach uczestnicy badań ilościowych wskazywali
na takie okoliczności negatywnej oceny jak: opieszałość, utrzymywanie dzieci w rodzinie biologicznej
„na siłę”, urzędowe, bezosobowe podejście sądu, a nawet nieznajomość przepisów prawa w zakresie
pieczy zastępczej. Natomiast, w opinii przedstawicieli sądownictwa rodzinnego decyzje związane
z ustanawianiem pieczy zastępczej podejmowane są znacznie szybciej, niż miało to miejsce przed
wejściem Ustawy w życie.
A nieraz działają tak opieszale, że dzieci w pogotowiu rodzinnym, gdzie pobyt powinien być jak najkrótszy,
przebywają rok. [JOPS_P_16]
Tak, zmieniło się trochę. Zmieniło tyle, że po prostu sędziowie prędzej podejmują decyzje niż wcześniej. Jest
więcej możliwości. [SR_20_KZ]

Najbardziej krytyczni w ocenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w system pieczy
zastępczej okazali się być respondenci z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (średnia
wystawionych ocen: 3,77), natomiast najbardziej pozytywnie do niej nastawione są rodziny zastępcze
oraz przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych (średnia ocen: po 4,33).
Przedstawiciele instytucji uczestniczących w wywiadach pogłębionych wskazywali na dobrą
współpracę z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi. Instytucjom
tym powierzane są niektóre zadania związane z pieczą zastępczą, m.in. prowadzenie placówek
opiekuńczo-wychowawczych, nawiązywana jest współpraca z oratoriami lub z proboszczami
na potrzeby promocji idei rodziny zastępczej. Z kolei, współpraca z organizacjami społecznymi polega
na wspólnym realizowaniu zadań związanych z wspieraniem rodzin, prowadzeniem działań
edukacyjno-wychowawczych dla dzieci poprzez np. placówki wsparcia dziennego.
W kontekście systemu pieczy zastępczej badania nie ujawniły specjalnych problemów we współpracy
ze służbą zdrowia. Odrębnym zagadnieniem jest jednak współpraca ośrodków adopcyjnych
ze szpitalami w kontekście informowania o dzieciach pozostawionych na oddziałach położniczych,
które mogą być przekazane do adopcji. Problem ten został opisany w kolejnym podrozdziale.
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4.9. Adopcje
O czym już była mowa w niniejszym raporcie, zgodnie z Ustawą zadania prowadzenia ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych z dniem 1 stycznie 2012 r. przeszły z poziomu powiatów na szczebel
samorządu województwa. Na podstawie Ustawy nastąpiło rozdzielenie działań związanych
z rodzinami zastępczymi, które zostały przypisane organizatorowi pieczy zastępczej,
a w kompetencjach
ośrodków
adopcyjnych
pozostały
wyłącznie
zadania
związane
z przysposobieniem, pozyskiwaniem kandydatów oraz rejestrowaniem dzieci, których sytuacja
prawna została uregulowana. Nowa Ustawa nałożyła na organizatora pieczy zastępczej, z dużymi
sankcjami, obowiązek zgłaszania wszystkich dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka
adopcyjnego. Dotyczy to dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a więc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zastępczych. Fakt ten
istotnie wpłynął na duże obciążenie pracą ośrodków adopcyjnych.
W wyniku zmian w ustawie obecnie: koncentrujemy się na zadaniach związanych z procesem adopcyjnym.
Też rozszerza się zakres tematyczny, godzinowy szkoleń dla rodzin adopcyjnych. Teraz ustawa nakazuje, że
mają być zgłaszane, więc na pewno rozszerza się pula zadań dotyczących Ośrodków Adopcyjnych, a tamte
zadanie jak gdyby zostały oddzielone. [OA_09]
W tej chwili więcej pracy jest, bo jest rok przejściowy i sprawy wszystkich dzieci musimy uporządkować.
Będziemy wiedzieli, ile ich jest i podejmiemy jakieś stosowne decyzje ostatecznie już w niektórych
przypadkach. Z każdym następnym rokiem już będzie prościej. [OA_13]

Opinie respondentów na temat zasadności tego przepisu są podzielone. Z jednej bowiem strony mają
oni świadomość konieczności uporządkowania informacji o dzieciach przebywających w pieczy
zastępczej mających uregulowaną sytuację prawną, a co za tym idzie możliwość prowadzenia
czytelnej i jednoznacznej polityki adopcyjnej wobec tych dzieci. Badani przyznają, że gromadzenie
tych informacji jest również zasadne z punktu widzenia tzw. szarej strefy w adopcji. Innymi słowy,
chodzi o to, aby żadne dziecko w tym systemie „nie zginęło”, a proces jego przysposobienia był
„widzialny”. Obecnie ośrodki borykają się z koniecznością przepracowania setek przypadków dzieci
przebywających w pieczy zastępczej pod kątem ewentualnego przysposobienia, jednakże proces ten
jest przejściowy i w następnych latach ustawowy zapis o konieczności zgłaszania wszystkich dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego spełni swoją – należy podkreślić – słuszną
rolę. Z drugiej strony, niekiedy ofiarą fazy przejściowej stają się dzieci oraz ich opiekunowie
(szczególnie w przypadku rodzin spokrewnionych), których poczucie bezpieczeństwa zastaje
zachwiane. Dzieci będące pod kilku-, kilkunastoletnią opieką w pieczy zastępczej, na mocy nowego
prawa stają przedmiotem ewentualnego kwalifikowania ich do przysposobienia. Zrozumiałe jest, że
ostatecznie dzieci te nie przechodzą pozytywnie tego procesu, jednakże w opinii badanych – spokój
tych dzieci i ich opiekunów został naruszony.
Teraz powstał obowiązek prawny zgłaszania, więc nagle wszyscy zgłaszają te dzieci, te „stare” dzieci. Ja
mam 17-tnie dzieci zgłoszone do adopcji. Całymi latami gdzieś tkwiły i nikomu nie przeszkadzały. Teraz
ustawodawca taki obowiązek narzucił, więc wszyscy chcą się z tego obowiązku wywiązać i zgłaszają.
[OA_12]
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Wyniki badań zrealizowanych wśród przedstawicieli wszystkich ośrodków adopcyjnych
w Wielkopolsce (N=5) wskazują, że placówki te działają według jednolitego programu szkoleń
kandydatów do przysposobienia dziecka „Droga do adopcji”. Proces kwalifikowania kandydatów
do przysposobienia dziecka we wszystkich badanych ośrodkach polega na wstępnej ocenie
kandydatów do przysposobienia, która kieruje tych kandydatów na szkolenie. Prowadzone są
badania psychologiczne, pedagogiczne, następnie wywiad adopcyjny realizowany w miejscu
zamieszkania kandydatów. Sami kandydaci gromadzą dokumenty potwierdzające, iż spełniają
wymogi wynikające z Ustawy i że są osobami, którym można powierzyć dziecko pod opiekę, czyli
m.in. dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi, materialnymi, są nie karani, posiadają
stałe źródło dochodów, są zdrowi, itd. Ostatecznie, zespół złożony z ekspertów na podstawie
diagnozy pedagogiczno-psychologicznej orzeka, czy wskazana rodzina rzeczywiście może stać się
rodzicem adopcyjnym i czy może zostać skierowana na szkolenie dla kandydatów do przysposobienia
dziecka. Przedstawiciele badanych ośrodków jednogłośnie przyznają, że taka droga postępowania nie
wymaga żadnych zmian, jest bowiem dokładnie zweryfikowana w toku długiej pracy ośrodków
i spełnia swoją rolę.
Proces kwalifikowania dzieci zgłoszonych do przysposobienia jest również jednolity dla wszystkich
wielkopolskich ośrodków adopcyjnych. Informacje na temat dziecka gromadzone są za pomocą
narzędzi standaryzowanych, w tym przy wykorzystaniu „karty dziecka”. Pożądane jest, aby dane
gromadzone w karcie były możliwie szerokie, bowiem dzięki temu możliwe jest podjęcie jak
najbardziej trafnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich rodziców adopcyjnych dla
konkretnego dziecka. Zakres gromadzonych informacji o dziecku jest związany z determinacją
pracowników ośrodków adopcyjnych w ich pozyskiwaniu niejednokrotnie z rozproszonych źródeł.
Proces gromadzenia informacji o dziecku zgłoszonym do przysposobienia jest jednak ograniczony
czasowo, bowiem ośrodki mają na to zadanie tylko dwa tygodnie od momentu powzięcia informacji
o dziecku z uregulowaną sytuacją prawną do przeprowadzenia całej procedury i zakwalifikowania
dziecka. Niekiedy ten czas nie pozwala placówkom na zgromadzenie wszystkich informacji.
Tzn. nie mogę tego generalizować, np. powiem, że sądy, ale to też nie wszystkie, niektóre sądy, niektóre
PCPR. Współpraca – czego dotyczy dokładnie? Zgłoszenia dzieci do przysposobienia; informacje gdzieś tam
umykają, długo to trwa, my się dowiadujemy od innych jakiś pośredników. [OA_11]
Często jest tak, że organizator PZ jakby blokuje nam te informacje powołując się tu na zupełnie
nieadekwatne przepisy do tego co mamy robić, czyli na ustawę o danych osobowych, na brak czasu, na brak
aktualnych danych. Po prostu mam wrażenie, że organizatorzy tak tylko robią na swoim podwórku, żeby
w razie kontroli mieć zabezpieczone własne dokumenty, których ustawa od nich wymaga. [OA_12]

Istotnym problemem, na jaki natrafiają organizatorzy pieczy zastępczej jest temat quasi-adopcji,
polegający na tym, że część rodzin zastępczych przyjmuje dziecko nie po to, aby współdziałać na rzecz
jego powrotu do rodziców biologicznych, lecz z motywacją określaną jako pół-adopcyjną. Uczestnicy
wywiadów pogłębionych jednogłośnie przyznają, że znają wiele takich przypadków oraz, że nie jest to
pozytywnie oceniane przez nich zachowanie. Rolą organów pieczy zastępczej jest odpowiednie
kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz negatywne ocenianie tych, którzy pieczę
zastępczą traktują jako boczną drogę do przysposobienia dziecka.
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Uważam, że część rodzin zastępczych rzeczywiście tak robi. I to jest już sprawa sądu i pracowników
socjalnych i kuratorów, żeby dobrze ocenić, czy do danej rodziny powinno pójść dziecko w rodzinę zastępczą
czy nie. [OA_10]

W opinii przedstawicieli ośrodków adopcyjnych zdarza się, że w utwierdzaniu rodzin zastępczych
o quasi-adopcyjnej formie rodzinnej pieczy zastępczej rolę pełnią organizatorzy pieczy zastępczej.
Mamy takie doświadczenia, że PCPR wręcz powierzają tak dzieci rodzinom zastępczym, że później będą
adopcyjną rodziną. Co w ogóle się kłóci jakby z ustawą, kłóci się ze wszystkim. Bo rodziny zastępcze mają
zupełne inne zadanie, a adopcyjne również inne. Ale wiem, że tak jest, bo dużo ludzi myśli, że to jest
łatwiejsza droga do adopcji. [OA_11]
Ja myślę, że są miejsca w Wielkopolsce, takie powiaty, czytaj PCPR, które taką drogą obchodzą prawo. Ja
wiem, które to są i wiem, że tak się dzieje. Robią złudzenia, dają taką nadzieję rodzinom, stwarzają taką
sytuację jako ułatwienie drogi do adopcji. Moim zdaniem to się kiedyś zemści, bo jest nieprawidłowe;
motywacja jest zupełnie inna. [OA_12]

Z drugiej jednak strony, takie podejście jest niekiedy wynikiem obiektywnie długiej drogi, jaką muszą
przejść kandydaci na rodziców adopcyjnych do przysposobienia dziecka.
Pracownicy zajmujący się dziećmi np. z domu dziecka twierdzą, że proces adopcyjny zbyt długo trwa.
[JST_P_07]

Negatywne oceny sytuacji quasi-adopcji znajdują jednak pewne usprawiedliwienie nawet wśród
badanych przedstawicieli wielkopolskich ośrodków adopcyjnych. Wskazują oni bowiem, że
przynajmniej dla części rodzin adopcyjnych jest to szansa na zmierzenie się z rolą rodzica, nawet
rodzica zastępczego. Tu pojawia się pomysł prowadzenia wspólnej polityki szkoleniowej dla rodziców
adopcyjnych i rodziców zastępczych, która umożliwiałaby im – na pewnym etapie szkolenia – wybór
w postaci rodzinnej pieczy zastępczej lub adopcji.
Myślę, że moglibyśmy; nie wiem jak to zrobić, czy nie można by było do naszego programu szkolenia
dołożyć, dla chętnych, (nie mówię, że to mamy my robić – ośrodki adopcyjne) i wysłać ich, do MOPR czy
PCPR-u, na szkolenie uzupełniające na rodzinę zastępczą. Żeby rodzina, która jest przeszkolona, oczekująca
na adopcję a sąd jeszcze, przy braku uregulowania prawnego, chce dać dziecko w rodzinę zastępczą, żeby
było można korzystać z naszej listy rodzin oczekujących. (…). Żeby te programy szkoleniowe były
współgrające. Żeby rodzina adopcyjna, np. czekająca trzy lata na adopcję dziecka, miała szansę na rodzinę
zastępczą. [OA_10]

Ośrodki adopcyjne mogą działać efektywnie wtedy, kiedy docierają do nich informacje o wszystkich
dzieciach możliwych do przysposobienia. Jednym z gwarantów jest wspomniany wcześniej zapis
ustawowy o konieczności zgłaszania przez organizatora pieczy zastępczej do ośrodków adopcyjnych
wszystkich dzieci przebywających w pieczy, które mają uregulowaną sytuację prawną. Drugim
źródłem informacji o dzieciach, które mogą zostać zgłoszone do adopcji, są szpitale, które mają
styczność z kobietami chcącymi oddać dziecko do adopcji lub dziećmi pozostawionymi po urodzeniu
w szpitalach.
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Część ośrodków adopcyjnych nie ma problemu z uzyskiwaniem takich informacji ze szpitali,
z oddziałów ginekologiczno-położniczych czy z oddziałów neonatologicznych. Procedury w tych
szpitalach są zwykle określone. Jeden z pracowników szpitala jest odpowiedzialny za kontakty
z ośrodkiem adopcyjnym i w razie konieczności placówka jest informowana choćby o sygnałach
wskazujących na możliwość przekazania dziecka do adopcji. Niekiedy taka współpraca jest
nawiązywana na drodze nieformalnej i bywa wynikiem determinacji pracownika ośrodka
adopcyjnego. Badania wskazują jednak, że taka komunikacja na linii szpital – ośrodek adopcyjny nie
zawsze występuje.
(…) nie zawsze z nami szpitale współpracują, a jest bardzo wskazane by to dziecko już od początku mogło
znaleźć się w rodzinie, która docelowo w przyszłości będzie rodziną przysposabiającą. Także, tu może
zabrakło doprecyzowania tej drogi, żeby ona była płynna i taka sama w relacjach z poszczególnymi
szpitalami w stosunku, do których my mamy tą rejonizację określoną. [OA_09]
Trudnością również jest to; bo w naszych zadaniach jest również praca z matką, która wyraża chęć
pozostawienia dziecka, czego w tej chwili szpitale w ogóle nam nie zgłaszają takich sytuacji. A wiemy, że
gdzieniegdzie są, bo już się dowiadujemy po fakcie. I nie możemy pracować z tą matką, poznać jej motywów
czy sytuacji rodzinnej. I żeby jej pomóc, może coś doradzić, że może by zrezygnowała z pozostawienia
dziecka. Albo zebrać jakieś informacje, gdzie w przyszłości dla rodziny adopcyjnej byłyby one bardzo ważne.
[OA_11]

Niektóre szpitale, zanim poinformują ośrodek adopcyjny o dziecku, które mogłoby być skierowane
do przysposobienia, podejmują samodzielne działania.
U nas w szpitalu jest zespół psychologów. Psycholog, który w takiej sytuacji jest proszony, indywidualna
rozmowa, wsparcie psychologiczne jest przeprowadzane. Wiem, że matka ma pewien okres czasu
na podjęcie decyzji ostatecznej i spotkałem się z takimi sytuacjami, że zmieniała zdanie. [SZ_27]

Z drugiej strony, środowisko lekarzy, które sporadycznie ma kontakt z kobietami rozważającymi
przekazanie dziecka do adopcji lub z noworodkami pozostawionymi przez matki w szpitalu wskazuje,
że nie zna procedur lub tych procedur nie ma, że działają „po omacku”.
Przedstawiciele ośrodków adopcyjnych zgłaszają także uwagi do procesu informowania ich, w ciągu
7 dni, o prawomocnych orzeczeniach o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Zdarza się, że takich
informacji placówki nie uzyskują w ustawowym terminie lub nie uzyskują ich wcale.
Zdarza się tak, że sądy nas nie informują, zostaje gdzieś ta informacja w sądzie albo idzie do PCPR-u, który
niekoniecznie nas zaraz informuje. Czasami to trwa 4–5 miesięcy zanim my się dowiemy, że dziecko jest już
do wzięcia dawno, czyli do adopcji. [OA_11]

Niektórzy przedstawiciele sądów, w tym kuratorzy zawodowi wskazują, że siedmiodniowy termin jest
nierealny, że praktycznie nie jest możliwe, aby w ciągu tygodnia przygotować i przekazać informację
o pozbawieniu rodziców praw rodzicielskich do organizatora pieczy zastępczej. Przedstawiciele
badanych organizatorów pieczy zastępczy również wskazują, że w wielu sytuacjach takie informacje
nie są im przekazywane. Niekiedy jednak stanowisko przedstawicieli sądów rodzinnych jest odrębne.
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Ten przepis jest bezwzględnie przez nas stosowany i jak już wiemy, że będzie na 99% pozbawienie władzy
rodzicielskiej to już zawiadamiamy, że taka możliwość będzie, żeby już oni się rozejrzeli i wytypowali kogoś.
A tego samego dnia, co się już uprawomocni orzeczenie, to wtedy idzie informacja, że dziecko jest do
adopcji. [SR_18]

4.10.

Studium przypadku – powiat koniński

Analiza danych zastanych i wyniki badań empirycznych pozwoliły stwierdzić, że działania związane
z realizacją systemu pieczy zastępczej w kontekście nowej Ustawy sprawnie i efektywnie realizowane
są w powiecie konińskim.
Powiat koniński to 14 gmin liczących łącznie 12 465104 mieszkańców (dane za 2010 rok Urzędu
Statystycznego w Poznaniu), w tym liczba dzieci do lat 18 wynosi 30 819. Powiat ma charakter
rolniczo-przemysłowy. Poważnym problemem jest bezrobocie, które jest jednym z największych
w Wielkopolsce i wynosi w powiecie ziemskim 17,2% (stopa bezrobocia na koniec września 2012105,
dane Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie).
W powiecie tym organizatorem pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie. Powiat koniński jest jednym z powiatów, na terenie którego nie funkcjonuje
instytucjonalna piecza zastępcza, tzn. nie funkcjonują całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze. Zadanie związane z zapewnieniem opieki dziecku pozbawionemu możliwości
wychowania we własnej rodzinie powiat koniński realizuje poprzez umieszczanie dzieci w rodzinach
zastępczych, w tym zawodowych.
Wywiady przeprowadzone z przedstawicielami Powiatu wskazują, że fakt niewystępowania
na terenie powiatu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wpłynął na podjęcie decyzji
o sprawowaniu pieczy zastępczej tylko w oparciu o formę rodzinną, tj. rodziny zastępcze. Działania
zmierzające ku położeniu nacisku na rodzinną pieczę zastępczej były także wynikiem braku środków
finansowych potrzebnych na utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Innymi słowy,
Powiat przed dekadą został niejako zmuszony do sprawowania pieczy zastępczej w oparciu o formy
rodzinne.
W ostatniej dekadzie (dokładnie od 1999 roku) działania Powiatu skupiały się zatem
na organizowaniu, sprawowaniu i wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej, co zaskutkowało tym, że
obecnie na terenie Konińskiego obecnie funkcjonują łącznie 83 rodziny zastępcze, w tym:
rodziny zastępcze spokrewnione – 46 (63 dzieci)
rodziny zastępcze niezawodowe – 27 (41 dzieci)
rodziny zastępcze zawodowe – 7 (34 dzieci)
rodziny zastępcze zawodowe(pogotowia rodzinne) – 3 (13 dzieci).
Wejście w życie w styczniu 2012 roku Ustawy o spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie
wpłynęło zatem na istotną reorganizację pracy w Powiecie. Większa część zadań, nałożonych
ustawowo na samorządy powiatowe w Konińskiem było już realizowanych. Przede wszystkim istniała
stosunkowo gęsta sieć rodzin zastępczych. Oprócz tego, w wyniku dobrej współpracy z sądami,
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a w szczególności z kuratorami zawodowymi, którzy informowali Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Koninie o swoich potrzebach jeszcze przed wejściem Ustawy w życie, ustanowiono
asystentów rodziny. Ci, jeszcze przed 2012 roku w liczbie 15 efektywnie wspierali kuratorów
zawodowych i współpracowali z rodzinami. Asystenci rodziny w powiecie zostali powołani dzięki
realizacji przez PCPR projektów realizowanych w latach 2008-2010 we współpracy z Ministerstwem
Pracy i Polityki Społecznej:
„Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie konińskim” (2008)
„Bliżej dziecka i rodziny” (2009)
„Rodzina szansą dla dziecka” (2010).
Wsparciem asystenta rodziny obejmowano w powiecie konińskim rodziny, w których istniało realne
zagrożenie zastosowania metody izolacyjnej oraz w sytuacji powrotu dziecka do rodziny naturalnej
z pogotowia rodzinnego, w celu wzmocnienia osiągniętych efektów prowadzonej pracy z rodziną
biologiczną (bezpieczny i trwały powrót).
Analiza „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Konińskim na lata 2012-2014” oraz
przeprowadzone wywiady pogłębione wskazują, że ideą przyświecającą sprawowaniu pieczy
zastępczej w powiecie konińskim jest stała współpraca z rodzinami zastępczymi, nie zaś ich kontrola
i nadzór. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Zespołu ds. Pieczy
Zastępczej przyjmują rolę wspierającą, a nie nadzorującą i kontrolującą. Rodziny zastępcze,
w szczególności zawodowe rodziny zastępcze są dla Organizatora partnerem, a nie petentem. Taki
sygnał otrzymują rodzice zawodowi oraz kandydaci na rodziców zastępczych. Idee te, w ocenie
przedstawicieli Powiatu sprzyjają tutaj budowaniu efektywnego (choć obarczonego wadami) systemu
pieczy zastępczej. Ponadto, wagę instytucji rodziny zastępczej podkreśla się poprzez organizację
spotkań rodzin zastępczych z udziałem starosty i innych przedstawicieli samorządu oraz instytucji
zaangażowanych w mniejszym i większym zakresie w pieczę zastępczą, w tym m.in. z sędzią lub
radnym. Takie działania mają na celu podniesienie rangi rodzinnej pieczy zastępczej i komunikowania,
że bycie rodziną zastępczą (zawodową) jest przywilejem. Budowanie takiej świadomości wśród
rodziców zastępczych pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie i efektywne wykonywanie zadań
związanych z pieczą zastępczą.
W działania wzmacniające system rodzinnej pieczy zastępczej wpisuje się również powołany w 2000
roku przez Dyrektora PCPR Zespół Wsparcia Dziecka i Rodziny. Jego nadrzędnym celem jest
odbudowywanie integralności rodziny. W skład tego zespołu wchodzą pracownicy socjalni ośrodków
pomocy społecznej z powiatu konińskiego, pedagodzy szkolni, kuratorzy rodzinni, psycholog,
a w razie potrzeby prawnik i inni specjaliści. Istotnym filarem tego zespołu są rodziny zastępcze,
asystenci rodziny, a także rodziny biologiczne, zainteresowane rozwiązywaniem swoich problemów
lub wspieraniem innych rodzin. Zespół każdorazowo zbiera się w sytuacji, kiedy dziecko z powiatu
konińskiego trafia do pieczy zastępczej.
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Korzystamy ze swoich wspólnych kompetencji, wiedzy, doświadczenia, rozdzielamy zadania i wspólnie
pracujemy i ustalamy jaki cel, do którego mamy zmierzać, co chcemy i co jest najlepsze. Cała nasz filozofia
pracy oparta jest o kompetencje pracy zespołowej z naszymi partnerami, takimi jak ośrodki. [IDI_case
study_02]

Odrębnym działaniem zespołowym jest utworzony w PCPR Zespół kliniczny, składający się
z pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej, pedagoga i psychologa, którzy na bieżąco konsultują
w swoimi gronie wszystkie działania podejmowane w ramach systemu. Elementem wzmacniającym
działania tego zespołu jest superwizja, tj. wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie
się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań.
Organizator pieczy zastępczej w powiecie konińskim oferuje wsparcie dla rodzin biologicznych
i rodzin zastępczych w postaci: poradnictwa specjalistycznego, wolontariatu oraz współpracy
z otoczeniem społecznym. Placówka oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną, reedukacyjną,
rehabilitacyjną i diagnostyczno-konsultacyjną dla: dzieci w rodzinach zastępczych, rodzin zastępczych
i ich dzieci, rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dla kandydatów
na opiekunów zastępczych.
Ponadto, w ramach wspierania rodzin zastępczych we współpracy z Instytutem Pracy Socjalnej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, PCPR w Koninie angażuje wolontariuszy, których
rolą jest organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie braków szkolnych.
Rodzinna piecza zastępcza, dzięki rozległej sieci instytucji współpracujących z PCPR ma także szanse
uzyskać wsparcie Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu konińskiego, od sędziów i kuratorskiej
służby sądowej, organizacji pozarządowych, ośrodka adopcyjnego czy od placówki opiekuńczowychowawczej wsparcia dziennego.
Osobnym działaniem w umacnianiu systemu pieczy zastępczej jest angażowanie i aktywizowanie
środowisk lokalnych, w których funkcjonują rodziny zastępcze. Organizator pieczy zastępczej
w Powiecie kontaktuje się z liderami środowisk, takimi jak sołtysi, wójtowie, czy przewodniczące Kół
Gospodyń Wiejskich lub nauczyciele mieszkający w danej miejscowości oraz księża i informuje
o funkcji przyjętej przez te rodziny, zwracając przy tym uwagę na podjęcie przez te środowiska
działań anty-stygmatyzujących owe rodziny oraz roztoczenie nad nimi specjalnej opieki i udzielanie
wsparcia. W tym celu PCPR w Koninie również:
cyklicznie organizuje Piknik „Powiatowe dni rodziny zastępczej”;
angażuje media lokalne do podejmowania tematyki rodzin zastępczych (prasa, TV).
Dzięki wspieraniu rodzin biologicznych i innym działaniom podejmowanym na rzecz reintegracji
dziecka z rodziną pochodzenia, jeszcze przed wejściem Ustawy w życie powiat koniński wypracował
podwaliny systemu wspierania rodziny naturalnej, rozwijał rodzinną opiekę zastępczą, jednocześnie
nie realizował umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z pobytem
stacjonarnym. W latach 2000 – 2011 dla 111 dzieci udało się odbudować stabilizację życiową
w rodzinie naturalnej, co stanowi 19% z wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Ponadto dla 19 dzieci (3,2%), dzięki skutecznej współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym
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Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie, przeprowadzono przysposobienie prawne i uznanie ich
za własne przez rodziny adopcyjne.
Na zakończenie warto podkreślić, że system pieczy zastępczej w powiecie konińskim opiera się
przede wszystkim na kompetencjach zespołowych: wyjątkowym zaangażowaniu w jego organizację
środowisk lokalnych i wielu ważnych aktorów społecznych, którzy swą rolą i pozycją umacniają wagę
rodzinnej pieczy zastępczej, a w szczególności zawodowych rodzin zastępczych.
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5. Najważniejsze wnioski i podsumowanie
W niniejszym rozdziale przedstawiono najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych badań
i analiz, dotyczące oceny Ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i jej
najważniejszych założeń oraz oceny nowo powołanych instytucji (asystenta rodziny i koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej). W niniejszej części dokonano także próby oceny funkcjonowania
systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce oraz oceny współpracy poszczególnych instytucji
zaangażowanych w pieczę zastępczą. W rozdziale przedstawiono również bariery, jakie napotykają
poszczególne podmioty w sprawnym i efektywnym wypełnianiu zadań związanych z wspieraniem
rodziny i systemem pieczy zastępczej.

5.1. Ustawa
Już analiza Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności zapisy
odnoszące się do form przejściowych (np. obligatoryjność pewnych zadań po 3 latach od
obowiązywania Ustawy) były wskazówką, że wprowadzenie wielu istotnych elementów systemu
pieczy zastępczej (np. instytucja koordynatora rodziny zastępczej) będzie odłożone – czy to przez
gminy, czy powiaty – w czasie. Problemy z dotarciem do danych statystycznych dotyczących pieczy
zastępczej były kolejnym sygnałem pewnego oporu związanego z wdrażaniem Ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Informacje uzyskane z funkcjonujących na terenie województwa
wielkopolskiego powiatowych centrów pomocy rodzinie, gminnych i miejskich ośrodków pomocy
społecznej okazały się w wielu przypadkach fragmentaryczne, niespójne (brak standardów
dotyczących statystyki). Nie wszystkie powiaty uchwaliły – w postaci odrębnego zapisu – programy
rozwoju pieczy zastępczej. Oczywiście największą trudnością było dotarcie do jakichkolwiek danych
znacznej części ośrodków. Za kuriozum można by uznać dostęp na stronach danego ośrodka i/lub BIP
do najbardziej aktualnych, czyli np. z 2002 r., sprawozdań z działalności danego ośrodka. Z drugiej
strony taki sposób działania ośrodków, oglądany oczami nie beneficjenta, ale analityka, może być
wskazówką, że system pieczy zastępczej jest w procesie szeroko pojętej budowy (tym procesie
mieszczą się także postawy wyczekiwania na decyzje władz samorządowych związanych
w finansowaniem nałożonych zadań). Można śmiało postawić tezę, że opór związany z wdrażaniem
Ustawy wynika w głównej mierze z problemów budżetowych. Mirosław Kaczmarek w artykule
z 2012 roku, pt. Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 106
wskazał na brak gwarancji ze strony rządu odpowiedniej wysokości środków na realizację takich
zadań jak koordynator rodziny, czy asystent rodziny. Gminy policzyły, że na zatrudnienie
przewidzianej w ustawie sieci asystentów rodzinnych potrzebować będą ok. 300 mln zł rocznie. […]
Wprowadzenie koordynatora rodziny to duży wydatek dla powiatów, szczególnie dużych, np., Poznań
dla 500 rodzin zastępczych powinien zatrudnić ok. 33 koordynatorów. Na nowe zadania w 2012 r.
rząd przeznaczył ogółem dla gmin i powiatów ok. 70 mln zł oraz 60 mln zł w ramach rezerwy celowej.
To stanowczo za mało na realizację określonych w ustawie zadań. Stąd większość samorządów
zapowiedziała, że nie podejmie się zatrudnienia według przewidzianych ustawie norm odpowiedniej
ilości asystentów czy koordynatorów z uwagi na brak wystarczających środków budżetowych”107.
106
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Osiągnięcie standardu dotyczącego liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
również nie jest prostym zadaniem (nie wszystkie osiągnęły do tej pory standard 30 wychowanków).
Istnieje prawdopodobieństwo, że znaczna część powiatów i dyrektorów placówek zdecyduje się
na fikcyjny podział budynku placówki, tzn. wejścia z różnych stron, tak aby każda grupa miała
po 14 miejsc108.
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że przedstawiciele wielkopolskich podmiotów w mniejszym
lub większym stopniu zaangażowani w pieczę zastępczą pozytywnie oceniają idee przyświecające
Ustawie, wskazujące m.in. na ingerowanie w życie rodziny tylko w przypadkach najwyższej
konieczności, tzn. wówczas, gdy szeroko pojmowane dobro dziecka (jego zdrowie psychiczne
i fizyczne) jest zagrożone. Pozytywnie odnoszą się także do idei dążenia do reintegracji dziecka
z rodziną pochodzenia, jednakże nie za wszelką cenę. W opinii badanych każdorazowo decyzja
o wspieraniu rodzin biologicznym i ich dzieci w reintegracji winna być podejmowana indywidualnie,
biorąc pod uwagę dobro dziecka oraz starania rodziców.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ocenie uczestników badań porządkuje
działania związane z pomocą społeczną oraz pieczą. Zasadniczo założenia Ustawy oraz większość
zapisanych w niej rozwiązań znajduje zdecydowanie więcej zwolenników, niż przeciwników. Z drugiej
jednak strony, o czym już kilkukrotnie była mowa w niniejszym raporcie, dokument ma kilka istotnych
wad lub błędów. Owe niedoskonałości Ustawy można pogrupować według następujących obszarów:
finansowe, dotyczące rozszerzenia zadań gmin i niewskazania nowych źródeł finansowania
systemu pieczy zastępczej (w szczególności asystentów rodziny, konkretnie w odniesieniu
do małych, niekiedy ubogich gmin i powiatów),
prawne, wskazujące na niejednoznaczność zapisów Ustawy, brak interpretacji prawnych, brak
ciągłości postanowień prawnych oraz niewystarczająco szerokie konsultacje społeczne dotyczące
projektu Ustawy,
organizacyjne, obejmujące takie kwestie jak niewystarczająca liczba instytucji rodzinnej pieczy
zastępczej (w szczególności RZ) i brak osób chętnych do zakładania rodzin zastępczych
w kontekście ograniczania instytucjonalnej pieczy zastępczej,
ideowe, obejmujące zbyt życzeniowe podejście ustawodawców do reintegracji dziecka z rodziną
pochodzenia, w szczególności w opinii rodzin zastępczych, których zdaniem w wielu sytuacjach
kontakt dziecka z rodziną pochodzenia negatywnie na nie wpływa,
kompetencyjne, nieprzygotowanie zawodowe osób mających pełnić funkcje nowych instytucji
powołanych na mocy Ustawy, w szczególności asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej.
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Oziemkowski M., Samek M., Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu
do praktyki działania środowiskowego, [w:] Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej
i praktycznej, Żukiewicz A. (red.), Toruń: 2011, s. 123.
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Szereg problemów wynikających z realizacji założeń Ustawy ma jednak charakter przejściowy. Część
problematycznych kwestii, które zostały przedstawione w raporcie wynika z konieczności
uporządkowania informacji o pieczy zastępczej (np. ośrodki adopcyjne muszą się uporać
z informacjami o dzieciach przebywających w pieczy zastępczej mających uregulowaną sytuację
prawną) i na nowo zorganizowania wielu działań, choćby w obszarze komunikowania się pomiędzy
instytucjami. Tu założenia Ustawy z roku na rok mają szansę być realizowane poprawnie i efektywnie.
Z drugiej jednak strony, ze względu na wspomniane niedoskonałości i dotychczas wprowadzane
nowelizacje, realizatorzy zadań związanych z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej
wyrażają obawy dotyczące trwałości zapisów Ustawy. Owe wątpliwości są jednak uzasadnione,
od wejścia w życie Ustawy już dwukrotnie wprowadzano poprawki. Przedstawiciele podmiotów
zaangażowanych w system pieczy zastępczej obawiają się, że kosztem wysiłku organizacyjnego
i finansowego gminy i powiaty podejmą działania wymagane w Ustawie, a w niedalekiej przyszłości
założenia Ustawy ulegną zmianie.

5.2. Nowe instytucje
Pewien opór związany z wdrażaniem Ustawy wynika nie tylko z konieczności sprostania przez
samorządy i ośrodki wyzwaniom budżetowym, ale i problemom kadrowym: w jaki sposób pozyskać
wykwalifikowanych kandydatów na koordynatorów, asystentów, szczególnie na terenach poza
metropolią poznańską? Jak przedstawić mieszkańcom „atrakcyjność” roli rodziny zastępczej
i włączyć mieszkańców w realizację zadań, zachęcić do współpracy? Próba odpowiedzi na wskazane
pytania wcale nie jest prosta. Przyjrzyjmy się kandydatom do pracy z rodziną naturalną i zastępczą –
absolwenci szkół wyższych borykają się problemem bezrobocia, ale czy zatrudnienie osób bez
stosownego przygotowania i doświadczenia nie byłoby decyzją zbyt pochopną? Całkiem innego
kalibru są dylematy związane z osobistym przekonaniem o zasadności tworzenia nowych stanowisk
pracy, skoro działania koordynatora, jak i asystenta rodziny, pokrywają się z zadaniami pracownika
socjalnego. Jeżeli będzie to kolejna osoba zobligowana do kontaktu z rodziną zastępczą, to może
okazać się, że zadania realizowane przez poszczególnych pracowników będą się nakładały, a rodziny
będą >wizytowane< przez nadmierną liczbę osób, co w konsekwencji może zniechęcać rodziców
do pełnienia tej funkcji109.
Te dylematy podzielają uczestnicy zrealizowanych badań, niemniej jednak stosunek do nowo
powołanych instytucji: asystenta rodzinny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest
pozytywny. Przedstawiciele podmiotów zaangażowanych w system pieczy zastępczej znajdują
szerokie pole dla działań osób pełniących rolę asystenta i koordynatora. Jednak dotychczasowe
doświadczenia w kontaktach z asystentem rodziny i koordynatorem są niewielkie. Niemniej, jakość
ich pracy przez badanych mających z nim bezpośrednią styczność jest oceniana pozytywnie.
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Wojewody Wielkopolskiego za pierwsze półrocze 2012 roku wskazuje, że taki koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej w 40,0% powiatach jeszcze nie został ustanowiony, z kolei jeśli chodzi
o występowanie asystentów rodziny, to działają oni tylko na terenie 51 gmin spośród 226 (22,6%).
Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w system pieczy zastępczej, niejednokrotnie mający
wieloletnie doświadczenie w tym zakresie wyrażają obawy dotyczące kwalifikacji osób pełniących
funkcje asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kontekście braku możliwości
109
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łączenia tych ról ze stanowiskiem pracownika socjalnego. Nie jest jednak powszechnym postulatem
dążenie do uzyskania prawnych możliwości łączenia tych stanowisk, ale korzystanie z doświadczeń
i kwalifikacji pracowników socjalnych. Zarówno rola asystenta rodziny, jak i koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej, w ocenie badanych wymaga ogromnego doświadczenia w pracy socjalnej, a także
w życiu codziennym. Takich umiejętności i kwalifikacji z pewnością brakuje nowo rekrutowanym
na te stanowiska pracownikom, którzy w wielu przypadkach są niedawnymi absolwentami uczelni
wyższych. Innymi słowy, badani upatrują słuszność w ustanowieniu nowych instytucji mających
na celu pracę z rodziną, jednakże system pieczy zastępczej kompetencyjnie nie jest w dużej mierze
gotowy sprostać tym wymogom Ustawy.

5.3. Funkcjonowanie instytucji pieczy zastępczej
System pieczy zastępczej opiera się na formach rodzinnych, których w znacznej części nie ma kto
prowadzić. Ogromnym wyzwaniem jest pozyskiwanie odpowiedniej liczby kandydatów do pełnienia
funkcji niespokrewnionych rodzin zastępczych. W sprawozdaniach kilku powiatowych centrów
pomocy rodzinie można było przeczytać, że ośrodek oferował szkolenia dla rodzin zastępczych
na swoim terenie, ale ze względu na brak kandydatów nie uruchomiono programu szkoleniowego.
Brak rodzin zastępczych lub ich nieodpowiednia liczba niesie za sobą inne problemy w organizacji
systemu pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze mają prawo do 30-dniowego urlopu. Podczas przerwy
opiekę nad dziećmi sprawowałaby rodzina pomocowa. Należy tu jednak zaznaczyć, iż zapisy projektu
przewidują, że rodziną taką mogą być osoby, które pełnią rolę rodziny zastępczej oraz rodziny
prowadzące rodzinne domy dziecka (w tym takie, w których sąd jeszcze nie umieścił dziecka). Jeżeli
powiaty borykają się z utworzeniem kolejnych niespokrewnionych i zawodowych rodzin zastępczych,
to czy prawo to będzie zawsze możliwe do wykorzystania?
Wyniki analizy danych zastanych znajdują potwierdzenie w badaniach empirycznych. O ile sam
proces kwalifikowania kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej jest oceniany raczej
pozytywnie, w tym szkolenia dla kandydatów są realizowane w sposób poprawny i nie budzący
istotnych zastrzeżeń, o tyle już sam proces sprawowania pieczy zastępczej, szczególnie w odniesieniu
do rodzinnej pieczy zastępczej ma swoje wady.
Zasadniczym, wielokrotnie podnoszonym problemem, przewijającym się w wielu wątkach badania
jest problem niewystarczającej liczby instytucji rodzinnej pieczy zastępczej, w tym w szczególności
rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Tych ostatnich, na terenie
województwa wielkopolskiego w ogóle nie ustanowiono. Duże zapotrzebowanie na rodziny zastępcze
w ogóle (bez względu na typ) jest wynikiem powolnego odchodzenia od instytucjonalnej pieczy
zastępczej na rzecz rodzinnej. Paradoksalnie jednak, wyższe oceny jakości sprawowania pieczy
zastępczej uzyskują placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinne domy dziecka. W ocenie
przedstawicieli instytucji zaangażowanych w system pieczy zastępczej tego typu placówki są w dużo
większym zakresie poddane instytucjonalnej kontroli niż rodzinna piecza zastępcza, dlatego też w tej
pierwszej znacznie trudniej jest natrafić na nieprawidłowości.
Oprócz wspomnianej niewystarczającej liczby rodzin zastępczych zawodowych badania wskazują
na brak rodzin pomocowych i rodzin wspierających. Te instytucje, choć istotne z punktu widzenia
efektywności systemu rodzinnej pieczy zastępczej występują w znikomej liczbie (5 rodzin
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wspierających na terenie tylko dwóch gmin wielkopolskich) i nie są w stanie odpowiedzieć
na zapotrzebowanie rodzin biologicznych i rodzin zastępczych.
Z punktu widzenia instytucji zajmujących się kierowaniem dzieci do pieczy zastępczej oraz
wspieraniem rodzin na terenie Wielkopolski brakuje także:
placówek świadczących wsparcie dzienne,
interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
placówek specjalistycznych dla dzieci o zwiększonych potrzebach medycznych.
Odrębną kwestią jest też umieszczanie dzieci z problemami wychowawczymi w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, podczas gdy dzieci te powinny trafiać do placówek specjalistycznych,
względnie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Z uwagi na niewystarczającą liczbę lub brak odpowiednich instytucji sprawujących pieczę zastępczą
problemem są też przedłużające się (nawet do 1 roku) pobyty dzieci w pogotowiach rodzinnych.
Pomimo świadomości sądu rodzinnego i innych organów o występujących nieprawidłowościach
w tym zakresie, dzieci są zmuszone tkwić w takich placówkach.
Sprawowanie pieczy zastępczej w ocenie jej realizatorów nie nastręcza problemów technicznych
(nie mówimy o wychowawczych, psychologicznych, itd.). Dzieci przebywające w pieczy zastępczej
przede wszystkim mają zapewniony byt materialny oraz dostęp do odpowiedniej opieki medycznej.
Stosunkowo dobrze badani oceniają także możliwość zapewnienia dzieciom dostępu do edukacji.
Problematyczna w sprawowaniu pieczy zastępczej okazuje się być idea przyświecająca Ustawie,
polegająca na umożliwianiu dzieciom szans na reintegrację z rodziną pochodzenia. O czym już była
mowa, uczestnicy badania pozytywnie odnoszą się do tej idei, jednakże w praktyce okazuje się, że
bardzo często taka reintegracja nie następuje. Największe możliwości w tym zakresie upatrują
przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, najmniejsze natomiast – rodziny zastępcze.
Przyczyny tego stanu są dwie: placówki opiekuńczo-wychowawcze od lat prowadzą działania
zmierzające do przynajmniej utrzymywania więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi/ swoimi
wychowankami a ich rodzicami i krewnymi. Nie bez znaczenia jest też prowadzona przez placówki
skrupulatna sprawozdawczość dotycząca kontaktów pomiędzy dziećmi i ich rodzinami pochodzenia.
Z kolei, w przypadku rodzin zastępczych, o niskiej ocenie szans dziecka/ wychowanka z rodziną
pochodzenia mogą świadczyć inne elementy, takie jak: wzajemna niechęć rodzin zastępczych i rodzin
pochodzenia, „wygodnictwo” rodziców biologicznych, obawa rodziców zastępczych o negatywny
wpływ rodziców biologicznych na dziecko, a także wspomniane quasi-adopcyjne podejście do pieczy
zastępczej przez część rodziców zastępczych.

5.4. Współpraca instytucji pieczy zastępczej
O czym już była mowa, Ustawa nałożyła na część instytucji nowe obowiązki związane z systemem
pieczy zastępczej. Z uwagi na fakt, że Ustawa funkcjonuje niecałe 9 miesięcy, część instytucji nie
zdążyła jeszcze wypracować efektywnych procedur komunikowania. Badania wykazują jednak, że
instytucje w zdecydowanej większości przypadków spotykają się, nie tylko w zespołach powołanych
do okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, ale także podczas spotkań
okolicznościowych. Szczególnie w niektórych podregionach (np. koniński, kaliski) współpraca
pomiędzy instytucjami trwa wiele lat i efektywnie wykorzystywane są kontakty osobiste pomiędzy
pracownikami poszczególnych typów instytucji.
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O ile respondenci nie zgłaszali istotnych uwag do współpracy z organizatorem pieczy zastępczej,
który szczególnie wysoko oceniany jest przez uczestniczące w badaniu rodziny zastępcze, nieco niżej
natomiast przez przedstawicieli ośrodków adopcyjnych, nie zgłaszano zarzutów wobec instytucji
oświatowych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, o tyle natomiast utyskiwano na instytucje
pomocy społecznej, sądy oraz szpitale, rzadziej na policję.
I tak, jeśli chodzi o instytucje pomocy społecznej, uwagi respondentów (w szczególności rodzin
zastępczych) miały najczęściej charakter finansowy – zbyt niskie wsparcie oraz brak dodatków
(mieszkaniowych, remontowych, chorobowych, itd.) oraz dotyczyły uwag natury osobistej –
urzędnicze podejście, brak zrozumienia potrzeb czy brak zaangażowania. W przypadku oceny sądów
uwagi badanych skupiły się na: opieszałości, utrzymywania dzieci w rodzinie biologicznej „na siłę” czy
urzędowym, bezosobowym podejściu do problemów rodzin.
Negatywne oceny współpracy ze służbą zdrowia pojawiły się przede wszystkim na linii ośrodek
adopcyjny – szpital. Wyniki badań wskazują, że w wielu szpitalach, na oddziałach ginekologicznopołożniczych nie obowiązują jasne procedury dotyczące informowania organizatorów pieczy
zastępczej i ośrodków adopcyjnych o dzieciach, których matki zamierzają się zrzec lub
o noworodkach pozostawionych przez matki w szpitalu. Ośrodki adopcyjne nie we wszystkich
podobnych przypadkach są informowane, tym samym wobec części dzieci nie mogą w możliwie
pilnym trybie wszcząć postępowania adopcyjnego. Zdarza się jednak, że w niektórych szpitalach
określone są jednoznaczne wskazówki postępowania i każdorazowo placówka adopcyjna otrzymuje
sygnał o dziecku, które może zostać przysposobione.

5.5. Bariery w prawidłowym funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej
Podsumowując, system pieczy zastępczej w Wielkopolsce funkcjonuje sprawnie w podstawowym
zakresie. Z uwagi na bariery, raczej o charakterze zewnętrznym, nie jest w stanie w pełni wdrożyć
założeń Ustawy. Do tych najważniejszych barier stojących na drodze efektywnego wspierania rodziny,
organizowania i sprawowania pieczy zastępczej należą:
finansowe,
organizacyjne,
kompetencyjne,
komunikacyjne.
O barierach tych mowa była w pierwszym podrozdziale niniejszego Podsumowana, dlatego w tym
miejscu wskazane zostaną inne przeszkody, mające charakter bardziej szczegółowy.
Pierwsza z nich dotyczy niejednoznacznego podziału zadań w kwestii dowożenia dzieci w przypadku
działań interwencyjnych. Praktyka pokazuje, że w przypadku interwencyjnego odebrania dzieci,
co często ma miejsce po godzinach pracy organizatora pieczy zastępczej, „kurierem” jest kurator
zawodowy. Należy dodać, że osoba ta najczęściej dysponuje swoim prywatnym samochodem
nieprzystosowanym do przewozu dzieci (brak fotelików). W sytuacji braku miejsc w pogotowiach
rodzinnych, kurator zawodowy na własną rękę poszukuje innych.
Wyniki badań wskazują, że niekiedy rodzinom zastępczym brakuje specjalistycznego wsparcia
w pracy z dziećmi głęboko zdemoralizowanymi. Efektem trudności wychowawczych, na jakie
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napotykają rodzice zastępczy, są powroty dzieci z rodzin zastępczych do placówek opiekuńczowychowawczych.
Wspomnieć należy, że system pieczy zastępczej w nowej formule jest przedmiotem dyskusji na linii
rząd – samorząd. W 2012 roku, z inicjatywy organizacji samorządowych powołany został specjalny
zespół przy Komisji Wspólnoty Rządu i Samorządu, który ma wypracować propozycje zmian
w Ustawie. Proponowane zmiany mają przekształcić część obligatoryjnych zadań samorządów
w fakultatywne (chodzi głównie o zatrudnienie nowych specjalistów). Samorządy postulują także
wprowadzenie możliwości zatrudnienia pracowników socjalnych w charakterze asystentów, czy
koordynatorów oraz wydłużenie wejścia w życie rozwiązań Ustawy110. Można spodziewać się, że rząd
będzie szukał argumentów na rzecz utrzymania Ustawy w aktualnym kształcie, a środki finansowe
na wsparcie realizacji zadań wynikających z Ustawy zaproponuje pozyskać z funduszy europejskich
(np. MOPR w Poznaniu w ramach realizacji programu systemowego „Pomoc – Aktywizacja –
Wsparcie” zatrudnił 7 asystentów rodziny, natomiast w ramach programu „Program Wsparcia
Rodziny” 2 konsultantów dla rodzin zastępczych).

110

Kaczmarek M., Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, [w:]
Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 2/2012, s. 15.
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6. Rekomendacje
Poniżej przedstawiono wskazówki rekomendacyjne dla zespołu ekspertów powołanego przez
Zamawiającego do opracowania „Wielkopolskiego Programu Wspierania Pieczy Zastępczej”.
Przedstawione rekomendacje mają charakter strategiczny oraz operacyjny.

6.1. Rekomendacje strategiczne
1. Lobbing nad rozwiązaniami konkretnych zmian w Ustawie
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie jest zamkniętym aktem prawnym.
Środowiska zaangażowane w realizację zadań związanych z pieczą zastępczą mają prawo do
zgłaszania swoich uwag i wywierania nacisków dotyczących zmian, czego przykładem jest
wspomniana już inicjatywa organizacji pozarządowych, która powołała zespół przy Komisji
Wspólnoty Rządu i Samorządu, mający wypracować propozycje zmian w Ustawie. Działania
lobbingowe także mogłyby stać się udziałem wielkopolskich instytucji zaangażowanych w pieczę
zastępczą. Wspomniany lobbing musi być jednak poprzedzony dogłębną analizą problemów
w funkcjonowaniu w pieczy zastępczej, które tylko w ograniczonym zakresie zostały
zasygnalizowane w niniejszym raporcie.
2. Platforma instytucji pieczy zastępczej
Wypracowaniem konkretnych wytycznych i sugestii zmian w Ustawie miałaby się zająć „Platforma
wielkopolskich instytucji pieczy zastępczej” (nazwa robocza). Platforma powinna skupiać
przedstawicieli wielkopolskich instytucji wszystkich typów, tworząc odrębne grupy robocze,
których efekty prac stałyby się podstawą opracowania wspólnego stanowiska wobec propozycji
zmian w Ustawie.
3. Informacja i promocja – gminy
Realizacja zadań wynikających z Ustawy wymaga konieczności wygospodarowania odpowiednich
środków finansowych w budżetach gmin. W tym celu, oprócz wspomnianych działań
lobbingowych warto rozważyć prowadzenie szerokiej polityki informacyjno-promocyjnej
skierowanej do władz samorządowych, dotyczącej wagi problemu pieczy zastępczej w gminach.
4. Informacja i promocja – instytucje pieczy zastępczej/ społeczeństwo
Badania wskazują, że piecza zastępcza przez część społeczeństwa jest rozumiana jako działanie
trwałe, polegające na sprawowaniu przez rodziny zastępcze/ rodzinne domy dziecka opieki nad
dzieckiem przynajmniej do ukończenia przez nie pełnoletniości. W komunikacji w instytucjami
pieczy zastępczej, szczególnie z organizatorami pieczy oraz rodzinami zastępczymi warto
podkreślać tymczasowość pieczy zastępczej i ideę dążenia do reintegracji dziecka z rodziną
pochodzenia.
5. Rozdzielenie obszaru wsparcia rodziny (w ogóle) od obszaru pieczy zastępczej
Wielkopolski Program Wspierania Pieczy Zastępczej powinien uwzględniać dwa obszary
strategiczne:
1. Wspieranie rodziny, w tym profilaktyka, interwencja, narzędzia do pracy socjalnej, itd.
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2. Piecza zastępcza, w tym instytucje pieczy zastępczej, wsparcie szkoleniowe i poradnictwo,
reintegracja z rodziną pochodzenia, usamodzielnienie, itd.

6.2. Rekomendacje kierunkowe
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań i analiz, warto rozważyć poniżej wymienione
działania kierunkowe, mające na celu zwiększenie efektywności systemu pieczy zastępczej
w Wielkopolsce.
Dążenie do utworzenia specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wybranych
lokalizacjach województwa.
Dążenie do zwiększenia liczby zawodowych rodzin zastępczych, w tym także pełniących funkcję
pogotowia rodzinnego oraz rodzin pomocowych i wspierających (szeroko rozumiane działania
informacyjno-promocyjne).
Nawiązanie współpracy pomiędzy centrami wolontariatu a organizatorami pieczy zastępczej
i prowadzenie efektywnej polityki szkoleniowej dla potencjalnych wolontariuszy. Rolą
wolontariuszy jest wspieranie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
Opracowanie wskazówek dla rodzinnej pieczy zastępczej dotyczących działania na rzecz
reintegracji dziecka z rodziną pochodzenia.
Prowadzenie szeroko zakrojonej polityki edukacyjnej i szkoleniowej skierowanej do przyszłych
asystentów rodziny, a także koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Prowadzenie jednolitego procesu szkoleniowego dla rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych,
który pozwalałby na wybór formy przyjęcia dziecka: do adopcji lub w pieczę zastępczą.
Kontekstem są quasi-adopcje.
Prowadzenie dogłębnych i odrębnych działań szkoleniowych dla spokrewnionych
i niezawodowych rodzin zastępczych (obecnie szkolenia są jednolite dla wszystkich typów rodzin
zastępczych).
Dostęp pracowników OPS do radców prawnych (niwelowanie braku kompetencji prawnych).
Skrócenie procesu adopcyjnego poprzez ułatwianie dostępu ośrodkom adopcyjnym do wszelkich
informacji potrzebnych do przysposobienia dziecka.
Opracowanie i dystrybucja instruktażu postępowania dla lekarzy mających/ mogących mieć
styczność z kobietami zamierzającymi oddać dziecko do adopcji lub z noworodkami
pozostawionymi przez matki na oddziałach ginekologiczno-położniczych.

6.3. Dylematy, inne kwestie
Przeprowadzona diagnoza ujawniła dwa odrębne problemy systemowe:
formy wspierania dzieci, które z różnych powodów powróciły do placówek opiekuńczych (co jest
pośrednim dowodem porażki rodziny zastępczej,
alokacja środków na wsparcie/ aktywizację rodzin biologicznych i na wsparcie rodzin zastępczych,
Przy „krótkiej kołdrze” może tu pojawić się wiele problemów i konfliktów, typu: kogo wspierać, jeśli
nie ma pieniędzy na jedno i drugie.
W odniesieniu do powyższego, paradoks Ustawy polega na tym, że im krótszy okres pobytu dziecka
w rodzinie zastępczej i im szybszy powrót do rodziny biologicznej, tym lepiej. Problem jednak tkwi
w tym, że wymagałoby to intensywnej sanacji sytuacji ekonomiczno-społecznej rodzin biologicznych.
Na to zaś może nie być środków lub może to być praktycznie nierealne – w przypadku rodzin
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patologicznych itp.). Pojawia się więc pytanie, czy nie powinno się niejako z góry określać, choć
oczywiście szacunkowo horyzontu czasowego opieki zastępczej; takie działanie powinno zapewnić
poczucie większego bezpieczeństwa, większej stabilizacji wszystkim stronom zaangażowanym
w pieczę zastępczą.
Kolejną kwestią jest groźba „komercjalizacji” systemu pieczy zastępczej, rozumianej jako
występowanie ekonomicznych powodów chęci bycia rodziną zastępczą. Motywacje rodzin
zastępczych powinny być więc traktowane jako przedmiot szczególnie wnikliwej analizy.
Biorąc pod uwagę obawy przedstawicieli systemu pieczy zastępczej, dotyczące kwalifikacji osób
wchodzących w rolę asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczym, warto
rozważyć ubieganie się o zamawiane studia podyplomowe (tzn. finansowane ze środków
publicznych) dla ww. funkcji. Z pewnością, gotowe byłyby je prowadzić wydziały nauk edukacyjnych
czy ośrodki akademickie prowadzące kierunki takie, jak praca socjalna, czy psychologia.
Kolejna uwaga: „czysty” system pieczy zastępczej powinien w zasadzie wykluczać „krypto-adopcję”
lub dążenia do zmiany formalno-prawnej podstawy opieki nad dzieckiem (od rodziny zastępczej
do pełnej adopcji). W przeciwnym razie w wielu wypadkach piecza zastępcza będzie traktowana jako
„furtka”, rozwiązanie przejściowe itd. Można by temu zaradzić poprzez:
wprowadzenie w zapisy ustawy możliwości redefinicji podstawy formalno-prawnej,
dążenie do ściślejszej współpracy i powiązania rodzin zastępczych z rodzinami pomocniczymi,
w praktyce – do tworzenia kilkurodzinnych sieci opiekuńczych nad dziećmi przy założeniu,
że (oczywiście) zawsze jest „lider” pieczy zastępczej.
Należy być szczególnie wyczulonym na stygmatyzację rodzin zastępczych (i dzieci w nich
przebywających). Stąd niezwykle ostrożnie podchodzić należy do kwestii włączania w system
wsparcia np. policji, kuratorów sądowych, itp.
I na zakończenie, „brakującym ogniwem” w systemie jest (być może) instytucja, którą można by
określić mianem „partnerów wspierających” rodzinę zastępczą. Mowa tu zarówno o osobach
prawnych i instytucjach, jak i o osobach fizycznych. W praktyce wyobrażamy to sobie jako dążenie
do tego, by rodzina zastępcza miała (formalnie zadeklarowane i w miarę jasno określone) wsparcie
ze strony swego otoczenia – udzielane np. przez lokalne przedsiębiorstwo, lokalne autorytety (duże
pole do popisu dla np. nauczycieli, radnych, itp.). Mamy tu na myśli swoiste „kontrakty sponsorskie”.
Dzięki nim rodziny zastępcze mogłyby nie tylko liczyć na większe wsparcie ze strony swego otoczenia,
lecz również owi partnerzy wspierający mogliby stać się swoistym instrumentem kontrolnym
zmniejszającym prawdopodobieństwo występowania niekorzystnych czy patologicznych zjawisk
w rodzinach zastępczych.
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Rekomendacje eksperckie dotyczące systemu pieczy zastępczej

dr hab. Marek Andrzejewski – ekspert w dziedzinie pieczy zastępczej
Wydział Prawa i Administracji US
Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN

1. Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma być nowelizowana w 2013 roku
(publiczne oświadczenie posłanki sprawozdawcy, pani poseł Kochan) – należy zebrać i przekazać
odpowiedniej komisji sejmowej postulaty zmian. ROPS powinien być podmiotem koordynującym
debatę w województwie i wziąć na siebie to zadanie.
Można i należy postulować zmiany prawa również poprzez media ale jest to działanie mniej zasadne
od bezpośredniego oddziaływania w stosunku do legislatury (nieunikniona powierzchowność,
sensacyjność i akcyjność – nie ma zbyt wielu dobrych doświadczeń udziału mediów w sprawach
dotyczących pieczy zastępczej).

2. Zgłaszam pilną konieczność zmian w przepisach Ustawy dotyczących procedury przysposobienia.
Stanowczy nakaz przekazywania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach, których sytuacja
prawna formalnie daje podstawy do adopcji (wraz ze stanowczymi rygorami, jakimi grozi się w razie
opóźnienia przekazania informacji) źle służy adopcji w ogóle, a współpracy instytucji pieczy zastępczej
z ośrodkami adopcyjnymi w szczególności. Najważniejsze jednak jest to, że terminy przewidziane
w Ustawie są odpowiednie jedynie ewentualnie w przypadku uruchamiania procedury adopcyjnej
dotyczącej niemowląt i dzieci małych. Nie są natomiast do pogodzenia z zasadą dobra dziecka, gdy są
stosowane w odniesieniu do dzieci, które z racji rozeznania swej sytuacji mają prawo wypowiedzenia
się w kwestii własnego przysposobienia.
Należy podkreślić, że tu nie chodzi o to, co podkreślają pracownicy ośrodków adopcyjnych,
a mianowicie, że wyznaczone w ustawie terminy są niemożliwe przez nich do wykonania, ale o to, że
są niemądre z punktu widzenia dobra dzieci, które mają ewentualnie być adoptowane. Stało się tak
ze względu na ideologiczny nacisk adopcyjnego lobby z odrzuceniem merytorycznych względów,
jakimi powinna się kierować procedura adopcyjna.
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3. System pieczy zastępczej nie będzie nigdy dobrze funkcjonował bez włożenia wysiłku
w wypracowanie zasad stałej współpracy instytucji tego systemu z sądami rodzinnymi. Struktury
systemu pieczy zastępczej muszą mieć wypracowane sposoby komunikowania się z sędziami
orzekającymi w sprawach dotyczących dzieci i rodzin zamieszkujących ich rejon działania. Aby to się
ziściło, należy najpierw doprowadzić do przeszkolenia sędziów rodzinnych z tematyki (zwłaszcza
pedagogicznej, psychologicznej, organizacyjnej i socjalnej) z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej a także przeszkolić pracowników pomocy społecznej, ośrodków
adopcyjnych, struktur pieczy zastępczej z zakresu organizacji sądu rodzinnego, problematyki
rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, przysposobienia i opieki prawnej.
Należy szkolenia dla sędziów zrobić na szczeblu ministerstwa lub struktur wojewódzkich.
W tym drugim wariancie partnerami organizującymi szkolenia powinien być ROPS i prezesi sądów
okręgowych.

4. Jeśli chodzi o szkolenia dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka
i kandydatów na rodziny adopcyjne, to konieczna jest ocena ich dotychczasowego merytorycznego
poziomu, w tym treści programowych, a także ocena profesjonalnych kompetencji osób
prowadzących zajęcia. Zważywszy na wiarygodne sygnały o zaniedbaniach na tym obszarze należy
wizytować zajęcia szkoleniowe, w tym sprawdzać nawet to, czy zajęcia się odbywają, a przede
wszystkim na jakim poziomie są realizowane. Nie bałbym się w tej zaniedbanej kwestii działań
stanowczych – bez wysokiego poziomu szkoleń nie można myśleć o dobrym poziomie pieczy
zastępczej.
Po

wyrugowaniu

niedociągnięć

najważniejsze

stanie

się

zapewnienie

superwizji

prowadzonych zajęć.

5. Rodziny zastępcze spokrewnione z wychowankiem powinny być szkolone, wspierane,
nadzorowane w zasadzie tak, jak pozostałe, by miały szansę zapewnienia wychowankowi wyższego
standardu ochrony zdrowia, edukacji itp. niż ten poziom, na jakim żyje jego rodzina, a co stało się
w wielu przypadkach powodem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Z natury rzeczy owo
szkolenie nie będzie poprzedzało przyjęcia dziecka (w praktyce najczęściej wnuka) lecz powinno być
prowadzone w trakcie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Mogłoby ono mieć charakter zbliżony
do superwizji i powinno być dostosowane do potrzeb danej rodziny zastępczej.
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6. Wbrew dominującemu poglądowi uważam, że należy pozytywnie odnosić się do rodzin
spokrewnionych, gdy więź emocjonalna łącząca je z wychowankiem stanowi dobry fundament dla
przeprowadzania zmian w rodzinie wychowanka. Należy jednak nie dopuszczać do tworzenia takich
rodzin spokrewnionych, których relacje z rodzicami dziecka są tego rodzaju, że utrwalane są złe
postawy i nie ma szans na poprawę sytuacji dziecka (należy np. kwestionować zasadność tworzenia
rodzin zastępczych u osób żyjących w tym samym lokalu co rodzice dziecka).

7. Służby profesjonalne muszą aktywnie zachowywać się w stosunku do rodzin zastępczych
i prowadzących rodzinne domy dziecka sugerując im fachowe wsparcie dla dziecka, czy to medyczne,
czy pedagogiczno-psychologiczne czy też inne. Rodziny zastępcze spokrewnione, z racji – co jest
częste – niewysokiego wykształcenia, nie dostrzegają takiej potrzeby. Rodziny zastępcze
niespokrewnione i prowadzący rodzinne domy dziecka wolą nie absorbować niczyjej uwagi obawiając
się, ze może to zostać odczytane jako nieumiejętność poradzenia sobie z problemem.

8. Należy odpowiednio szkolić (by móc następnie skutecznie egzekwować) do umiejętności
realizowania przez rodziny zastępcze obowiązku podejmowania działań na rzecz reintegracji rodziny
wychowanków. W szczególności należy uczulać kandydatów, a następnie rodziny zastępcze i osoby
prowadzące rodzinne domy dziecka, na obowiązek przyjmowania w swym mieszkaniu rodziców
wychowanków i rozmawianie z nimi o dzieciach, a także na obowiązek informowania (organizatora
i koordynatora a także sąd opiekuńczy) o pozytywnych, czy też negatywnych doświadczeniach w tym
zakresie.

9. W szkoleniach dla osób tworzących rodzinne formy pieczy zastępczej należy położyć nacisk
na tymczasowość pieczy zastępczej i jej podstawową funkcję, jaką jest pomoc rodzinie wychowanka.
To zagadnienie nie może „wychodzić” w trakcie sprawowania pieczy zastępczej i być traktowane jako
negatywny,

niepożądany

element

funkcjonowania

pieczy

zastępczej.

Praca

rodzinnych

i instytucjonalnych form pieczy zastępczej nastawiona jest na reintegrację rodziny wychowanka i to
musi być poza wszelką dyskusją.
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10. Należy działać na rzecz zaprzestania medialnej apriorycznej krytyki instytucjonalnych form pieczy
zastępczej, a wobec przejawów takowej należy reagować na krzywdzące produkcje tworzące
negatywny wizerunek tych placówek w oczach społeczeństwa.

11. Należy udzielić wsparcia placówkom opiekuńczo-wychowawczym w ich staraniach zapewnienia
mieszkań chronionych dla dorosłych wychowanków.

12. W promocji pieczy zastępczej należy odejść od dominującej w mediach propagandy na rzecz
rzetelnej informacji o blaskach i cieniach zwłaszcza funkcjonowania rodzinnych domów dziecka,
a także rodzin zastępczych. Należy rozważyć mniej spektakularne formy promocji i zamiast poprzez
prasę, radio i telewizję warto zacząć podejmować próby zainteresowania tematem poprzez
aranżowanie bezpośrednich spotkań z osobami zgłaszającymi wstępną gotowość w siedzibach
organizacji pozarządowych, w parafiach, siedzibach struktur pieczy zastępczej i pomocy społecznej.
Zaskakuje, że w tej kwestii nie doprowadzono jeszcze do stałej intensywnej współpracy
z funkcjonującymi w całej Polsce strukturami Caritas.

13. Należy doprowadzić do utworzenia koniecznej liczby etatów dla asystentów rodzinny oraz
wspierać tworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego, jako swoistej profilaktyki przed
koniecznością umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, czy też w adopcji.

14. Konieczne jest rychłe stworzenie odpowiedniego programu szkoleniowego, który da początek
procedurze tworzenia rodzin zastępczych zawodowych dla dziewcząt w ciąży i młodocianych matek.
Zjawisko społeczne młodocianego macierzyństwa, a także skala dramatu w jednostkowych
życiorysach tych dziewcząt, tego pilnie wymagają.
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Marek Oziemkowski – ekspert w dziedzinie pieczy zastępczej
Kierownik Działu Opieki Zastępczej MOPR w Poznaniu
Wykładowca w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu

1. Prowadzenie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu monitoringu potrzeb
legislacyjnych i koordynacja działań mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktach wykonawczych.
Odbywać mogłoby się to poprzez zbieranie na terenie Wielkopolski dotyczących tej kwestii
informacji z samorządów gminnych, powiatowych oraz jednostek funkcjonujących na poziomie
województwa

oraz

przekazywanie

ich

z

wykorzystaniem

możliwości

lobbystycznych

do podmiotów mających inicjatywę ustawodawczą. Konsultacją poszczególnych propozycji
rozwiązań mógłby zająć się powołany w tym celu zespół roboczy złożony z przedstawicieli
instytucji związanych z funkcjonowaniem na terenie województwa systemu wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej.

2. Przeprowadzenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości szkoleń z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej dla sędziów rodzinnych oraz kuratorów. W tym celu ROPS
podjąłby działania ukierunkowane na zasygnalizowaniu w/w Ministerstwu występujących w tym
zakresie potrzeb. Na poziomie województwa organizacją lub lokalną promocją takich szkoleń
zająłby się również ROPS.

3. Opracowanie przez Ministerstwo Zdrowia (w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej oraz Ministerstwem Sprawiedliwości), instrukcji dla pracowników służby zdrowia
w zakresie wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tym celu
ROPS podjąłby działania ukierunkowane na zasygnalizowaniu w/w Ministerstwu występujących
w tym zakresie potrzeb.

4. Wsparcie szkoleniowe ze strony ROPS w opracowywaniu i realizacji przez gminy programów
wspierania rodziny (jest to dla tego szczebla samorządu nowe zadanie) – promocja przez ROPS
dobrych praktyk w tym zakresie.
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5. Prowadzenie przez ROPS promocji (edukacji – szkolenia, konferencje), rozwiązań wprowadzonych
przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wśród władz gminnych,
powiatowych oraz wojewódzkich w celu zwiększenia przychylności (uzyskanie przekonania
o zasadności przekazywania na ten cel większych środków finansowych) dla nowych lokalnych
rozwiązań w tej sferze – mogłoby się to odbywać przez prezentacje dobrych praktyk z terenu
województwa lub kraju. Dzięki temu możliwe byłoby złagodzenie występującego w samorządach
oporu na wprowadzane zmiany, zwłaszcza w sytuacji nieprzygotowanych na wdrożenie ustawy
małych gmin.

6. Prowadzenie przez gminy (OPS), powiaty (PCPR, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) oraz
samorząd województwa (ROPS), z wykorzystaniem lokalnych mediów, promocji (edukacji)
rozwiązań wprowadzonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wśród
społeczności lokalnej (prezentowanie dobrych lokalnych praktyk, promocja rodzinnych form
pieczy zastępczej).

7. Zorganizowanie przez ROPS z wykorzystaniem kadr powiatowych (wsparcie powiatów przez
ROPS), pogłębionych specjalistycznych szkoleń z zakresu wspierania rodziny borykającej się
z problemami

opiekuńczo-wychowawczymi

dla

pracowników

socjalnych

pracujących

w ośrodkach pomocy społecznej. Wskazana byłaby możliwość pozyskiwania funduszy na ten cel
edukacyjny ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (np. w drodze konkursu
na realizację takiego przedsięwzięcia na poziomie województwa – lobbing nad takim
rozwiązaniem ze strony ROPS) lub programów unijnych.

8. Objęcie w gminach wsparciem asystenta rodziny wszystkich rodzin (nie odkładanie tego
w czasie), u których pracownicy socjalni OPS w efekcie zdiagnozowania trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, będą widzieli taką potrzebę, przy jednoczesnym
przestrzeganiu określonego w ustawie standardu (maksymalnie 20 rodzin na 1 asystenta). Wiąże
się to z koniecznością zwiększenia zatrudnienia asystentów rodziny w gminach, do czego może
przysłużyć się promocja przez ROPS dobrych praktyk w tym obszarze (wskazanie efektywności
tego rozwiązania, również w wymiarze finansowym).
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9. Objęcie przez gminy (przy wsparciu ROPS) asystentów rodziny systemem szkoleń (również studia
podyplomowe), umożliwiających właściwe przygotowanie do wykonywania nowych zadań,
ze względu na częsty brak doświadczenia w tym zakresie wśród osób wykonujących od niedawna
tę nową profesję, jak również brak przygotowanych kadr. Wskazana byłaby możliwość
pozyskiwania funduszy na ten cel edukacyjny ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(np. w drodze konkursu na realizację takiego przedsięwzięcia na poziomie województwa –
lobbing nad takim rozwiązaniem ze strony ROPS) lub programów unijnych.

10. Zapewnienie przez gminy (najczęściej OPS) superwizji dla asystentów rodziny, przy jednoczesnym
wsparciu promocyjnym i edukacyjnym ze strony ROPS tej formy doskonalenia warsztatu pracy
profesjonalisty.

11. Tworzenie przez gminy placówek wsparcia dziennego, zwłaszcza o charakterze specjalistycznym
(w tej sferze braki są szczególnie odczuwalne), jako zaplecza dla działań środowiskowych (w tym
profilaktycznych), w ramach wspierania rodzin – promocja przez ROPS dobrych praktyk w tym
zakresie.
12. Prowadzenie w gminach działań w środowisku z wykorzystaniem streetworkerów (praca
podwórkowa realizowana przez wychowawcę). Promocja przez ROPS tej formy wspierania rodzin
w gminach oraz szkolenia pracowników w tym obszarze.

13. Tworzenie w gminach (przez OPS) rodzin wspierających. Promocja przez ROPS na tym poziomie
samorządu tej formy wspierania rodzin, u których zdiagnozowano problemy opiekuńczowychowawcze, poprzez prezentację dobrych praktyk z tego obszaru.

14. Przygotowanie kampanii wojewódzkiej (przez ROPS)/kampanii powiatowych (przez PCPR,
organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej), promujących rodzinne formy pieczy zastępczej,
w celu zwiększenia liczby funkcjonujących rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a tym
samym zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych/przebywających w instytucjonalnych formach
pieczy zastępczej.
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15. Wsparcie szkoleniowe ze strony ROPS w opracowywaniu i realizacji przez powiaty programów
dotyczących rozwoju pieczy zastępczej (częściowo nowe zadanie dla powiatów).

16. Zapewnienie przez powiaty (PCPR, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej), szkoleń oraz
superwizji dla osób prowadzących szkolenia i kwalifikację kandydatów do prowadzenia
rodzinnych form pieczy zastępczej w celu stałego doskonalenia tego obszaru działań w ramach
powiatowego systemu pieczy zastępczej.

17. Podjęcie przez powiaty pod patronatem ROPS działań mających na celu wprowadzenie do ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapisów, zgodnie z którymi możliwy byłby
dokonywany przez służby wojewody monitoring szkoleń dla rodzin zastępczych i RDD, w celu
stałego doskonalenia tego obszaru działań w ramach powiatowego systemu pieczy zastępczej.

18. Objęcie w powiatach wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wszystkich rodzin
zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka (możliwie szybko, nie odkładając tego w czasie),
przy jednoczesnym przestrzeganiu określonego w ustawie standardu (maksymalnie 30 rodzin lub
RDD na 1 koordynatora). Wiąże się to z koniecznością zwiększenia zatrudnienia koordynatorów
w powiatach, do czego może przysłużyć się promocja przez ROPS dobrych praktyk w tym
obszarze (wskazanie efektywności tego rozwiązania,).
19. Rozwój w powiatach (organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej) poradnictwa i terapii dla osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
– promocja przez ROPS dobrych praktyk w tym zakresie.

20. Objęcie przez powiaty (przy wsparciu ROPS) koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
systemem szkoleń (również studia podyplomowe), umożliwiających właściwe przygotowanie
do wykonywania nowych zadań, ze względu na częsty brak doświadczenia wśród osób
wykonujących od niedawna tę nową profesję, jak również brak przygotowanych kadr. Wskazana
byłaby możliwość pozyskiwania funduszy na ten cel edukacyjny ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej (np. w drodze konkursu na realizację takiego przedsięwzięcia na poziomie
województwa – lobbing nad takim rozwiązaniem ze strony ROPS) lub programów unijnych.
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21. Zapewnienie

przez

powiaty

(organizatorzy

rodzinnej

pieczy

zastępczej)

superwizji

dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przy jednoczesnym wsparciu promocyjnym
i edukacyjnym tej formy doskonalenia warsztatu pracy profesjonalisty przez ROPS.

22. Podjęcie przez powiaty pod patronatem ROPS działań mających na celu wprowadzenie
do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapisów, zgodnie z którymi
rozszerzeniu uległaby formuła rodzin pomocowych – mogłyby nimi być także osoby wskazane
przez rodziny zastępcze lub osoby prowadzące rodzinne domy dziecka po uzyskaniu kwalifikacji
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

23. Tworzenie w powiatach (w efekcie przekształcania istniejących) oraz na poziomie województwa,
ze względu na występujące duże potrzeby, specjalistycznych placówek instytucjonalnej pieczy
zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze specjalistyczno-terapeutyczne, regionalna
placówka opiekuńczo-terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny).

24. Podjęcie przez powiaty pod patronatem ROPS działań mających na celu wprowadzenie do ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapisów, zgodnie z którymi istniałaby możliwość
umieszczania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci poniżej 10 (7) roku życia
w sytuacjach gdy nie można dla nich znaleźć miejsca w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz
w sytuacjach umieszczania/pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej małoletniej
z dzieckiem.
25. Podjęcie przez powiaty pod patronatem ROPS działań mających na celu wprowadzenie do ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapisów, zgodnie z którymi placówki
opiekuńczo-wychowawcze

mogłyby

korzystać

w

sposób

uregulowany

w

przepisach

(po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej kandydatów przez pracowników placówki), z tzw.
rodzin zaprzyjaźnionych, które w niektórych przypadkach, jak wynika z praktyki, przekształcałyby
się w rodziny zastępcze, co umożliwiłoby rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. Brak regulacji w tym
zakresie wywołuje wiele wątpliwości dotyczących tego, czy aktualnie możliwe jest korzystanie
z tej formy wsparcia placówek, a jeżeli tak to na jakich zasadach (wątpliwości dotyczące
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chociażby tego, kto powinien sprawdzać osoby, które zgłaszają chęć zastania rodziną
zaprzyjaźnioną dla wychowanka palcówki).

26. Promocja (szkolenia) przez ROPS dobrych praktyk w zakresie przekształceń funkcjonujących
na terenie Wielkopolski placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których przebywa więcej
niż 14 wychowanków. Dążenie przez placówki w ramach przekształceń do osiągnięcia
określonych w przepisach standardów, ale również możliwej deinstytucjonalizacji (np. poprzez
tworzenie centrów administracyjnych do obsługi placówek).

27. Wypracowanie na poziomie powiatów procedur umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
w sytuacjach interwencyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dziecka) –
promowanie przez ROPS dobrych praktyk w tym zakresie.

28. Promocja w powiatach mieszkań chronionych przez ROPS (dobre praktyki) oraz tworzenie przez
powiaty tej formy wsparcia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

29. Tworzenie

przez

samorządy

lokalnych

koalicji

skupiających

przedstawicieli

instytucji

zaangażowanych we wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w celu wypracowania modelu
współpracy na poziomie lokalnym gminnym/powiatowym – promowanie przez ROPS dobrych
praktyk w tym zakresie.
30. Działania Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego na rzecz racjonalizacji określonego w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przebiegu procesu adopcyjnego – lobbing
ukierunkowany na zmianę przepisów niemożliwych do realizacji (terminy podejmowanych
działań), utrudniających w sposób nieuzasadniony procedurę przysposobienia lub otwierających
możliwość przejęcie opieki nad dzieckiem w sposób budzący wątpliwości natury etycznej.
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dr hab. Marek Andrzejewski – ekspert w dziedzinie pieczy zastępczej
Wydział Prawa i Administracji US
Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN

Wnioski i uwagi pobadawcze
Lektura raportu nasuwa wiele wniosków. Najpierw należy pozytywnie ocenić podjęcie badań przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu i liczyć na monitorowanie zagadnienia pieczy
zastępczej w przyszłości. Dynamika zagadnienia i jego złożoność tego wymagają. O innych kwestiach
wypowiadam się w krótkich tezowo/lapidarnie pomyślanych fragmentach:

1. Przygotowanie i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej
1.1. Oba te zagadnienia zostały w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej:
Ustawa) uregulowane dokładniej niż było to wcześniej, z nadaniem im wreszcie należnej, wysokiej
rangi.
Jeśli chodzi o szkolenia dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka
i kandydatów na rodziny adopcyjne, to konieczna jest ocena ich merytorycznego poziomu, w tym
treści programowych, a także profesjonalnych kompetencji osób prowadzących zajęcia. Następnie
należy wizytować zajęcia szkoleniowe, w tym sprawdzać nawet to, czy zajęcia się odbywają a przede
wszystkim na jakim poziomie są realizowane. Nie bałbym się w tej zaniedbanej kwestii działań
stanowczych – bez wysokiego poziomu szkoleń nie można myśleć o dobrym poziomie pieczy
zastępczej.
Warto ex post przeanalizować zachowanie na szkoleniach tych osób, które oddały dziecko ze swej
rodziny zastępczej i poddać ocenie, czy bardziej wnikliwe zajęcia(ćwiczenia) oraz większa asertywność
osób prowadzących szkolenie, nie mogły doprowadzić do uniknięcia zła poprzez odmowę wydania
dokumentu uprawniającego do utworzenia rodziny zastępczej. Nie chodzi o „rozliczenia” za zło, które
już się stało, lecz o wnioski na przyszłość.
Należy szczególnie dokładnie przebadać przyczyny porażek zastępczego rodzicielstwa, gdyż w ciągu
roku liczba dzieci, o których zaczęto mówić „zwrotki” sięga 6 tys. Nie może być tak, że dochodzi
do rozwiązania w skali roku znacznej liczby rodzin zastępczych i odsyłanych jest z nich (dokąd?)
tysiące dzieci (tyle, ile jest w rodzinach zastępczych w całej Wielkopolsce) i nie zostanie to zbadanie.
Hipotezy co do przyczyn łatwo sformułować i równie łatwo zweryfikować. Jak do tej pory jednak
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powtarzany jest błąd milczenia wobec przyczyn porażek rodzinnych domów dziecka (nie dokonano
żadnej analizy pomimo znacznej skali zjawiska), co więcej w trakcie ich upadania uprawiano
propagandę na rzecz ich tworzenia.
Jeśli chodzi o wsparcie dla rodzin zastępczych, to w Raporcie (s. 47) znajduje się zaskakująca
informacja o słabym zaangażowaniu rodzin zastępczych w korzystanie ze specjalistycznego wsparcia
(s. 62/63). Należy powiązać tę wiedzę z podaną w innym miejscu informacją o stosunkowo niskim
wykształceniu rodzin zastępczych (zwłaszcza spokrewnionych). Nie jestem przeciwko rodzinom
zastępczym spokrewnionym, ale uważam, ze powierzenie im dziecka musi być poprzedzone
ponadstandardową procedurą sprawdzającą ich kwalifikacje, a następnie ponadstandardowo
zakrojonym wsparciem.
1. 2. Ocena zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej
Należy zwrócić uwagę na to zagadnienie, albowiem może to pomóc w zrozumieniu przez rodziny
zastępcze ich roli (tożsamości) i odróżnieniu ich od roli rodzin adopcyjnych. Póki co mała jest
wrażliwość rodzin zastępczych w odniesieniu do idei reintegracji rodziny wychowanka (Raport s. 74),
a to jest główny czynnik odróżniający rodzinę zastępczą od adopcyjnej.

2. W wielu powiatach nie ma pogotowi rodzinnych (s. 30)
Brak profesjonalnych rodzin zastępczych, a w tym zwłaszcza pogotowi rodzinnych, jest słabością
poszczególnych powiatowych systemów pieczy zastępczej. Raport daje na ten temat bolesna wiedzę,
za którą pójdą – mam nadzieję – działania zmierzające do ich tworzenia. W tej mierze doświadczenie
kilkunastu już lat reformy pieczy zastępczej dowodzi, że zachęcanie do ich tworzenia nie może być
akcją reklamową.

3. Nie ma nic niepokojącego w tym, ze wzrasta liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych
(s. 42-44)
Potrzeby społeczne są stałe (i niestety wysokie), a przepisy nakazały zmniejszenie liczebności
placówek. Poza tym, traci znaczenie podział (oceny) na formy instytucjonalne i rodzinne na rzecz
akcentowania tego, jaka forma jest w konkretnej sytuacji dla dziecka optymalna ze względu na szansę
reintegracji rodziny wychowanka (odpowiedź jest zawsze zindywidualizowana).
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4. Organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej są (prawie wyłącznie) powiatowe centra pomocy
rodzinie.
Nie jestem tym zdziwiony. Organizacje pozarządowe, te, które zajmują się pieczą zastępczą, są zbyt
słabe (ilościowo i merytorycznie), a poza tym w większości z nich dominuje – takie, czy inne – ideowe
skrzywienie; zwykle ich liderzy wyrażają uproszczone oceny na temat form instytucjonalnych. Może
więc dobrze jest tak, jak jest.
Ciekawy jest przykład organizatora pieczy zastępczej w postaci Centrum Swoboda w Poznaniu, które
nie powstało wszak na kanwie organizacji społecznej, lecz nowocześnie realizowanej placówki
opiekuńczo-wychowawczej.

5. Ocena prawa (rozwiązań przyjętych w Ustawie) dokonana przez ankietowanych
5.1. Nie mam wysokiego zdania o prawie regulującym pieczę zastępczą, ale tym się różnię
od ankietowanych, że swoje oceny mogę formułować na podstawie wiedzy. Ankietowani nisko
oceniają prawo (s. 54), nie znając go. Jestem zawiedziony tym fragmentem raportu (jego warstwą
metodologiczną) i kilkoma innymi, dlatego, że z punktu widzenia przydatności badań dla rozwoju
pieczy zastępczej byłoby lepiej zbadać JAK JEST zamiast koncentrować uwagę na tym co, kto o tym
i owym myśli (zwłaszcza nie mając wielkiego pojęcia o materii). Jeśli już, to należało to skonfrontować
z wiedzą o badanym obszarze, czyli o prawie.
5.2. Przykładem na słabą wiedzę ankietowanych o Ustawie są chociażby ich odpowiedzi wskazujące
na …niewiedzę o możliwości korzystania z wolontariuszy (s. 62 raportu). Każdy, kto Ustawę
przeczytał, musiał się na ten wątek natknąć. W tym tkwi istota mojej irytacji, że o Ustawę zapytano
osoby, które jej nie czytały. Należało zapytać o wiedzę o treści Ustawy a nie o ocenę jej uregulowań.
W konsekwencji wyszła taka oto diagnoza na s. 54, którą przytaczam wraz z moim komentarzem
do poszczególnych tez zawartym w kwadratowych nawiasach:

„Krytyczna ocena Ustawy i negatywna ocena szans na wprowadzenie zawartych niej rozwiązań
w życie wynika przede wszystkim z następujących przyczyn:
* rozszerzenie zadań gmin i brak wskazania nowych źródeł finansowania systemu pieczy zastępczej
(w szczególności asystentów rodziny),
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[źródła wskazano – były to konkursy, do których wiele samorządów nie przystąpiło poprzestając
na dramatyzowaniu faktu, że pieniędzy im nie dano w formie dotacji]
* niejednoznaczność zapisów Ustawy, brak interpretacji prawnych,
[wszystkie przepisy są niejednoznaczne bo inaczej być nie może, gdyż taka jest natura języka –
trzeba je interpretować; w Ustawie nie może być interpretacji, bo to jest …ustawa; ten zarzut
dowodzi niezrozumienia najprostszych kwestii dotyczących prawa i bezrefleksyjnego powtarzania
ocen po osobach, które też niewiele rozumieją, a mają w debacie zbyt eksponowaną pozycję
ze względu na „zakolegowanie” z mediami]
* brak ciągłości postanowień prawnych,
[akurat ciągłość łatwo wykazać; nowe są zawody i struktury, ale mają one funkcjonować podobnie
do tych, które realizowały zadania wcześniej]
* niewystarczająco szerokie konsultacje społeczne dotyczące projektu Ustawy,
[to już jest teza bzdurna w rozmiarze trudnym do wyrażenia bez użycia drastycznych epitetów –
wady ustawy są konsekwencją zanarchizowania procedury tworzenia Ustawy, do bólu
przegadanej, rozdętej m.in. przez nacisk organizacji pozarządowych i agitacyjne produkcje
medialne; u podłoża tej tezy leży błędne, pseudodemokratyczne założenie, że jak lud coś powie,
to zawsze to jest mądre...]
* niewystarczająca liczba instytucji pieczy zastępczej (w szczególności RZ) i brak osób chętnych
do zakładania rodzin zastępczych,
[to nie ma nic wspólnego z treścią prawa]
* nieprzygotowanie zawodowe osób mających pełnić funkcje nowych instytucji powołanych na mocy
Ustawy, w szczególności asystenta rodziny,
[to też nie jest wina Ustawy]
/…/
* niewystarczające przygotowanie zawodowe osób powołanych do pełnienia funkcji asystenta
rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
[to nie jest wina ustawy; w tabelach na s. 67 mamy rozwinięcie kwestii wyników badań o tym,
co myślą badani i jak oceniają coś, co ledwie powstało; poza wszystkim – brak pytań o wiedzę,
a skoncentrowanie uwagi na ocenach]
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* konieczność dostosowania lokalowego POW do zapisów Ustawy i wynikające z tego trudności
organizacyjno-finansowe,
* zauważalny wzrost liczby dzieci w POW,
[brak opadów deszczu w lecie 2012 jest równie zasadnym zarzutem względem Ustawy, jak ten
o większej liczbie wychowanków]
* ograniczająca dla sprawujących zasada nieprzyjmowania do POW dzieci poniżej 10 roku życia,
[nie jest to zakaz bezwzględny]
* ograniczająca dla sprawujących pieczę zastępczą zasada nierozdzielania rodzeństwa.
[nie jest to zakaz bezwzględny]”

6. Reintegracje rodziny wychowanka w świetle Raportu
Na stronie 54 – wśród ocen Ustawy – pojawiła się teza wymagająca osobnego zaopiniowania.
„zbyt życzeniowe podejście ustawodawców do reintegracji dziecka z rodziną pochodzenia,
w szczególności w opinii rodzin zastępczych, których zdaniem w wielu sytuacjach kontakt dziecka
z rodziną pochodzenia negatywnie na nie wpływa”
[Poza wszystkim należało krytyczne oceny wypowiadane przez badanych na temat reintegracji
rodzin wychowanków skonfrontować z badaniami E. Holewińskiej- Łapińskiej (powołanymi w moim
raporcie). Ich wyniki dowodzą niechęci kandydatów na rodzinę zastępczą (i na rodziny zastępcze
zawodowe) w stosunku do rodziców wychowanków (raport tę niechęć potwierdza), a pośrednio
też niechęci do rodziców osób prowadzących zajęcia na szkoleniach i kwalifikujących kandydatów
do pieczy zastępczej (gdyby byli przeciw nim np. ze względu na ich deklarowaną niechęć
w stosunku do rodzin wychowanków, wówczas nie daliby pozytywnej opinii). Zamiast pytać
o opinię, co sądzą o idei reintegracji, należało zapytać rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne
domy dziecka, w jaki sposób do tej idei byli przygotowywani i w jaki sposób realizują swój
elementarny obowiązek wspierania rodzin wychowanków.
Na s. 76 raportu mamy dowód, że rodziny zastępcze mają problem z kontaktami wychowanków
z ich rodziną, a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tego problemu nie ma.
Na tej samej stronie sformułowano 5 tez wskazujących na przyczynę kłopotów z reintegracją rodzin
wychowanków. Zwraca uwagę informacja, że aż 1/3 wychowanków rodzin zastępczych mieszka
w pieczy zastępczej poza swym powiatem! Zaskakuje też krytyka rodziców wychowanków.
W czterech na pięć przyczyn trudności w reintegracji ankietowani wskazali na postawę rodziców
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i niechęć dzieci do rodziców. Interpretator wyników tego badania, który zna rzeczywistość także
z innych badań i z własnego doświadczenia, może tylko westchnąć nad dobrym samopoczuciem
i brakiem samokrytycyzmu badanych ]

7. Nowe instytucje i zawody powołane w Ustawie
Podobnie, podejmując wątek

nowych instytucji powołanych przez Ustawę poproszono

ankietowanych jedynie o wyrażenie opinii/oceny bez psucia im komfortu pytaniem o ich wiedzę.
Zaskakuje takie stawianie sprawy, skoro one dopiero zaczęły funkcjonować i odpowiedzialnie ocenić
ich się nie da (s. 67).

8. Wzajemne oceny współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w proces wspierania
pieczy zastępczej
Najwyższą ocenę zyskał organizator pieczy zastępczej. Mnie to nie dziwi – dopiero co zaczął
funkcjonować i nie zdążył „podpaść”.
Moim zdaniem, byłoby dobrze, gdyby zbadano formy współpracy a nie wzajemne oceny. Magdalena
Arczewska (Role społeczne sędziów rodzinnych, Warszawa 2009) wykazała istnienie ostrych napięć
pomiędzy sędziami rodzinnymi a pracownikami pomocy społecznej. Notoryczny charakter mają też
informacje o trudnych relacjach pracowników socjalnych z kuratorami. Nie ma śladu tych problemów
w raporcie, co jest konsekwencją braku konkretów w badaniu i poprzestanie na stawianiu sobie ocen.

9. Procedura adopcyjna przewidziana w Ustawie (s. 81 i następne)
Tego w badaniach nie było, ale jest w Ustawie i warto na to wskazywać. Terminy, w jakich Ustawa
nakazuje przekazywać informacje o dzieciach, nad którymi rodzice nie sprawują władzy rodzicielskiej,
a także powierzchowne (z racji tempa) badanie woli bycia adoptowanym przez wychowanka pieczy
zastępczej, są sprzeczne z naczelną zasada prawa adopcyjnego – zasadą dobra dziecka. Nie poczucia
sukcesu lobbingu preadopcyjnego, nie przekraczania ilościowych norm w ośrodkach adopcyjnych,
lecz dobra dziecka.
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