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Szanowna Pani Minister

W związku z zawartą w piśmie z dnia 16 października 2007 r.( DSR-I-071-4KN/07) podpisanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, Pana Kazimierza Kuberskiego deklaracją dokonania przez resort polityki
społecznej analizy i wypracowania rozwiązań zmierzających do wprowadzenia w
przepisach dotyczących rodzin zastępczych definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z
dzieckiem, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) zwracam się do Pani
Minister z uprzejmą prośbą o nadesłanie informacji o stanie prac w tym zakresie.
Jednocześnie pragnę zapewnić Panią Minister o moim stałym zainteresowaniu
kierunkiem zmian w systemie opieki zastępczej nad dzieckiem. Dotychczasowa reforma
systemu opieki nad dzieckiem powoduje, iż w coraz większym zakresie spełnia on
standardy ochrony praw dziecka, jednakże ich realizacja nadal jest niewystarczająca.
Tempo zmian w kierunku likwidacji bądź zminimalizowania liczby placówek o
charakterze zakładowym na rzecz rodzinnej opieki zastępczej - rodzinne domy dziecka i
rodziny zastępcze, skłania do refleksji, iż bez wsparcia państwa zarządcy lokalnych
systemów opieki, na których barkach spoczął obowiązek dokonania przekształceń mogą
nie podołać zadaniu. Zdaniem Rzecznika państwo powinno być gwarantem spójnych
systemowo rozwiązań, które będą stymulować rodziny zastępcze do podejmowania się
trudu wychowania dzieci, a dla powodzenia reformy niezbędne jest też zapewnienie
stabilnych, właściwych warunków osobom pełniącym funkcję rodzin zastępczych.
Przedstawiając powyższe chcę podkreślić, że środowisko rodzin zastępczych
wyraża swe niezadowolenie z obecnych rozwiązań prawnych dotyczących szeroko
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pojętego systemu opieki i precyzuje swe oczekiwania na łamach prasy. W załączeniu
przesyłam uprzejmie do wiadomości kopię artykułu pt. „Władzia znowu czeka na dom i
rodzinę", opublikowanego w Życiu Warszawy z dnia 14 grudnia 2007 r.
Uprzejmie proszę Panią Minister o rozważenie potrzeby zorganizowania debaty
publicznej w związku z tworzeniem kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego
rodzicielstwa zastępczego. Opracowanie bowiem nowego, spójnego, a przede wszystkim
przyjaznego rodzicom zastępczym i dzieciom systemu, wymaga rzetelnej analizy i
szerokiego konsensusu dla planowanych zmian.
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