
 

Stanowisko 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski  

z dnia 27 lipca 2011 r.  

W sprawie: 

Podstaw finansowych realizacji Ustawy z 9 czerwca 2011 r.                        

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski jest zaniepokojony 

przyjęciem ww. Ustawy bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. 

Reprezentując samorząd lokalny z regionu Wielkopolski, doceniamy wysiłki wszystkich 

zaangażowanych w przygotowanie Ustawy, której celem jest głęboka reforma systemu 

opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców oraz pomoc rodzinom niewydolnym 

wychowawczo. Żywimy nadzieję, iż dzięki proponowanym zmianom powstanie spójny         

i skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodziną, który zmniejszy liczbę dzieci 

długotrwale wychowywanych poza rodziną naturalną, a rodzinom zastępczym ułatwi 

realizację podjętej przez nie misji. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że powyższe założenia wymagają postawienia 

nacisku na profilaktykę i kontrolę, która oparta będzie o nowo zorganizowane struktury, 

wymagające udziału organizacyjnego jednostek wszystkich szczebli samorządu lokalnego. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, analizując zapis ustawowy, Zarząd SGiPW zwraca 

uwagę na to, że: 

- Realizacja zapisów ustawowych wymagać będzie stworzenia przez JST 

kilkudziesięciu tysięcy etatów asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz pracowników do obsługi administracyjno - finansowej przedmiotowego zadania jak 

również poniesienia kosztów związanych z rozszerzeniem bazy lokalowej oraz 

wyposażeniem nowych stanowisk pracy,  

- Wprowadzone regulacje prawne nakładają, w szczególności na gminy, szereg 

nowych obowiązków z zakresu wspierania rodzin oraz podnoszenia ich kompetencji            

i umiejętności społecznych i wychowawczych. Objęcie rodzin (ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci) wsparciem, szkolenia, programy osłonowe oraz 

korygująco kompensacyjne  będą wymagały od gminy poniesienia dużych nakładów 

finansowych, 

- Przewidziane przez Ustawodawcę środki finansowe z budżetu Państwa na 

wspieranie rodziny oraz system pieczy zastępczej, w okresie 3 lat od wejścia w życie 

Ustawy w kwocie nie mniejszej niż 163 mln. zł są sumą dalece zbyt niską, aby 

zrekompensować wydatki JST związane z realizacją zapisów Ustawy, 

- Środki z budżetu Państwa powinny w naszej ocenie wspomóc gminy również        

w zakresie budowania infrastruktury umożliwiającej skuteczne wsparcie funkcjonowania 

rodzin niewydolnych wychowawczo, albowiem to zadanie poniesie za sobą największe 

obciążenia finansowe,  

 



 

- W obliczu niewystarczającego poziomu dofinansowania z budżetu Państwa, 

samorządy lokalne będą starały się pozyskać środki zewnętrzne na realizację programu 

(np. POKL). Działanie to nie będzie mogło dotyczyć dofinansowania stworzonych etatów, 

ponieważ jest to wydatek stały,  

- Ustawa zakłada finansowanie powyższych działań na określonym poziomie przez 

trzy lata od dnia wejścia aktu w życie. Pod znakiem zapytania stoi efektywna realizacja 

programu po roku 2014, w wypadku braku zabezpieczenia środków z budżetu Państwa. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz wolę skutecznego wdrożenia 

programu, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, opowiada się za 

podjęciem zdecydowanych wysiłków, mających na celu zwiększenie środków z budżetu 

Państwa, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Ustawy z 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz uwzględnieniem przy tworzeniu 

programu o którym mowa w art. 247 przedmiotowej ustawy, szerszego katalogu zadań 

możliwych do realizacji przy ich wykorzystaniu. 
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