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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W odniesieniu do przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej projektu ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej pragnê zwróciæ uwagê na niektóre przepisy tej ustawy
i ich skutki.

Otó¿ w propozycji ministerstwa pojawia siê wiele zapisów, które budz¹ zastrze¿enia. Dotyczy to no-
wych zasad zatrudnienia osób prowadz¹cych rodzinne domy dziecka (odebranie praw nabytych na pod-
stawie umów o pracê), co skutkowaæ bêdzie przerzuceniem czêœci kosztów zatrudnienia na osoby
wype³niaj¹ce to zadanie. Placówki strac¹ status jednostek bud¿etowych, pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z tym
w¹tpliwoœci dotycz¹ce pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych. Zdecydowany sprzeciw budzi tak¿e
ograniczenie d³ugoœci urlopu oraz pozbawienie mo¿liwoœci zatrudnienia osoby prowadz¹cej rodzinny
dom dziecka na podstawie umowy o pracê.

W¹tpliwoœci budzi tak¿e wprowadzenie kolejnych podmiotów, które maj¹ wspó³pracowaæ z rodzinnymi
domami dziecka, zarówno ze wzglêdu na celowoœæ wspó³pracy z tak liczn¹ grup¹ osób, jak i ze wzglêdu na
du¿e koszty ich zatrudnienia. Jest to zbêdne ingerowanie kolejnych osób w ¿ycie rodziny, a w przypadku
powo³ania rodziny wspieraj¹cej – jest to wrêcz powielenie zakresu obowi¹zków asystenta rodziny.

Nowe zapisy dyskryminuj¹ tak¿e rodziny spokrewnione, jeœli chodzi o koszty utrzymania dziecka,
a zawodowym rodzinom zastêpczym przyznaj¹ mniejsze finansowanie. To samo dotyczy zasad ustala-
nia wysokoœci wynagrodzenia przyznanego pracownikom na podstawie art. 84 ust. 2 wymienionej usta-
wy, które wydaj¹ siê nieadekwatne do czasu pracy.

Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy zlikwidowane zostan¹ publiczne oœrodki adopcyjno-opiekuñcze. Ta-
kie rozwi¹zanie jest szczególnie szkodliwe, zw³aszcza ¿e w tej chwili w mniejszych miastach istnieje wiê-
ksza szansa na szybk¹ reakcjê; w Radomiu rodzina czeka na szkolenie oko³o dwóch miesiêcy,
w Warszawie co najmniej rok. Jak zatem bêdzie wygl¹da³a ca³a procedura po wprowadzeniu owej cen-
tralizacji? Jak d³ugo rodziny bêd¹ czeka³y na dziecko i kto bêdzie pracowa³ z kobietami, które chc¹ od-
daæ niemowlê zaraz po urodzeniu?

Z zaproponowanego przez ministerstwo projektu ustawy jasno wynika, ¿e wprowadzenie nowych za-
pisów bêdzie siê wi¹za³o z du¿o wiêkszymi kosztami. Pieni¹dze te mog³yby zostaæ przeznaczone na bez-
poœrednie utrzymanie dzieci. Ponadto w ci¹gu ostatnich lat w wielu miastach uda³o siê wypracowaæ
dobrze funkcjonuj¹cy system opieki nad dzieckiem i rodzin¹, który wraz z now¹ regulacj¹ zostanie zbu-
rzony. Dobrym rozwi¹zaniem wydaje siê znowelizowanie ju¿ istniej¹cych aktów prawnych, które udos-
konali³yby obecnie funkcjonuj¹ce procedury i przepisy.

Bardzo proszê o ponowne przeanalizowanie projektu ustawy i dostosowanie jego zapisów do potrzeb
dzieci i ich rodzin, a wiêc tych, którym maj¹ one s³u¿yæ.

Stanis³aw Karczewski




