Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw
(tekst niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko odnośnie do
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
Rodzina jest jedną z najwyższych wartości. Daje opiekę, poczucie bezpieczeństwa, a
także jest źródłem bezwarunkowej miłości. Poprawnie funkcjonująca rodzina to najlepsze
środowisko, w jakim może się wychowywać i rozwijać dziecko. Jeżeli rodzice czy
opiekunowie osób małoletnich z różnych względów nie są w stanie zapewnić im dobrej
opieki, ciepłego i czułego domu, konieczna jest ingerencja państwa oraz skierowanie do
takiej rodziny potrzebnego wsparcia.
Cieszy mnie, że rząd, projektując to wsparcie, skupia się na tym, by ponad wszystko
przedkładać dobro dziecka. Temu mają służyć przygotowane regulacje, które w większości
oceniam pozytywnie. Jestem przekonana, że zaproponowane w projekcie zmiany, m.in.
dotyczące funkcji, zadań i kompetencji asystentów rodziny, polepszą sprawowaną nad
rodziną opiekę i zwiększą jej powszechność, a także że taką samą rolę spełnią regulacje
dotyczące wprowadzenia obowiązku wysłuchania dziecka w postępowaniu kontrolnym oraz
że zapewniona zostanie w omawianych przepisach możliwość tworzenia oddziałów placówki
wsparcia dziennego, np. w każdej wsi.
Pozytywnie odbieram również zapisy odnoszące się do wprowadzenia możliwości
wynagradzania rodzin wspierających w zależności od powierzonych im zadań, co - jestem
pewna - zwiększy liczbę rodzin udzielających takiego wsparcia. Kolejne dobre rozwiązanie to
zmiany zasad usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz
wprowadzenie uprawnienia do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla rodziców
adoptujących starsze dzieci.
Za celowe uznaję także regulacje łagodzące wymogi dotyczące wykształcenia osób
pracujących w placówkach, które wedle nowych przepisów będą musiały mieć wykształcenie

wyższe na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne. Jak wskazują
projektodawcy, takie rozwiązanie, dzięki wykorzystaniu potencjału chętnych do pracy byłych
nauczycieli, zwiększy możliwości kadrowe placówek.
Nie mam również wątpliwości, że swoje zadanie spełni rejestr instytucjonalnych form
pieczy zastępczej, dzięki któremu poszukiwanie wolnych miejsc w placówkach będzie szybsze
i bardziej efektywne. Mam jednak wątpliwości dotyczące rejestru centralnego obejmującego
wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. To rozwiązanie, w moim odczuciu, może
prowadzić do dalszej stygmatyzacji dzieci umieszczanych w systemie, co stanowczo nie
będzie sprzyjać ich poprawnemu rozwojowi. Ufam, że moje wątpliwości zostaną rozwiane
podczas prac nad tym projektem w komisji.
Koło Wolni i Solidarni popiera rozwiązania zawarte w omawianej nowelizacji.

