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Wprowadzenie 
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny 

i pieczy zastępczej1. Należy jednak dodać, że niektóre jej elementy obowiązują 
dopiero od 1 stycznia 2013 roku. Ważnym przyczynkiem do rozważań o nowej 
ustawie jest fakt, że była ona kilkakrotnie nowelizowana, a wprowadzone zmiany, 
usuwały wiele braków, luk oraz nieścisłości2. Znowelizowana ustawa o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej ma wpływ i powoduje zmiany w wielu aktach prawnych, 
nie tylko bezpośrednio związanych z pomocą społeczną, czy rodziną3. Jest ona 
kluczowa dla funkcjonowania instytucji i prawidłowego realizowania 
kompensacyjnej funkcji pieczy zastępczej w Polsce4. W centrum starań systemu 
w świetle przedmiotowej ustawy jest rodzina biologiczna, a zasadniczą kwestią staje 
się wspieranie rodziny w prawidłowej realizacji jej funkcji.  

Rodzina, jako grupa odgrywająca szczególną rolę w życiu człowieka, ma 
wpływ na kształtowanie się cech jednostki niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania w dorosłym życiu. Jednakże zawsze funkcjonowały też i takie 
rodziny, które z różnych przyczyn nie były w stanie należycie zaspokajać potrzeb 
swych członków, w związku z tym wśród nas żyły i żyć będą dzieci pozbawione 
naturalnego środowiska rodzinnego. Sieroctwo zaliczymy, więc do zjawisk 
bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem rodziny i towarzyszących człowiekowi 
od momentu wyodrębnienia rodziny, jako komórki życia społecznego. Z biegiem 
czasu, w miarę wydzielania się rodziny z większych wspólnot, zjawisko sieroctwa 
stało się problemem społecznym, wymagającym wsparcia poza kręgiem rodzinnym. 

                                                        
1 Dz. U. nr 149 poz. 887 
2 Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  Dz.U. 
z dnia 29 grudnia 2012 r. poz. 1519; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 579; Ustawa z dnia 15 grudnia 
2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1690. 
3 Ustawa w znowelizowanym kształcie zmienia: ustawę z dnia 25 lutego 1964 r.– Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawę 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawę z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawę z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów oraz ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych 
4 Aktualny tekst Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w wersji ujednoliconej można odnaleźć na 
stronach Kancelarii Sejmu RP pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887 . 
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Poza potrzebą wynikającą z uwarunkowań zewnętrznych, u podstaw badań 
legły również dwa ważne czynniki związane z osobą prowadzącego badanie. Są to 
doświadczenie osobiste i intelektualna ciekawość, co jak podkreślają badacze 
społeczni jest ważnym czynnikiem sukcesu badań5. O łączeniu motywacji osobistych 
i poznawczych pisze również M. Schwalbe6. Prezentowane badania nie są więc 
jedynie działaniem „wynajętej osoby i wyalienowanym działaniem w biznesie 
naukowym”7. I mamy nadzieje, że dzięki łączeniu motywów osobistych 
i poznawczych badanie nie stało się jedynie „pustym komunałem”8.  

W prezentowanym badaniu zwrócono uwagę na społeczny kontekst 
wykonywania rodzinnej pieczy zastępczej. Postrzeganie rodzinnej pieczy zastępczej 
przez społeczność ją otaczającą jest istotnym elementem wspierającym 
skomplikowany proces wychowawczy odbywający się w rodzinach zastępczych 
i rodzinnych domach dziecka. Życzliwość i zrozumienie jest ważnym elementem 
wspierającym oddziaływania wychowawcze. Społeczne osamotnienie opiekunów 
(rodziców zastępczych) w prowadzonej przez nich działalności nie tylko zmniejsza 
szanse sukcesu, czy efektywność procesu wychowawczego. Sprzyja ono również 
wypaleniu samych opiekunów (rodziców zastępczych). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 J. Lofland, D.A. Snow, L. Anderson, L.H. Lofland, Analiza układów społecznych, Warszawa 2009, s.31-36. 
6 M. Schwalbe, The Minor in Men`s Faces w „Jurnal of Contemporary Ethnography” nr 25, rok 1996,  s.58-82 
7 Por. J. Roth, Hired Hand Research „AmerikanSocjologis” nr. 1 rok 1966, s.190-196. 
8J. Lofland, D.A. Snow, L. Anderson, L.H. Lofland, Analiza układów społecznych, Warszawa 2009, s.37 
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Ogólne uwagi o problematyka sieroctwa i rodzinnej 
pieczy zastępczej 

Sieroctwo jest zjawiskiem, które definiujemy, jako: „stan pozbawienia dzieci, trwale 
lub przejściowo, szans wychowania we własnej rodzinie, ze względu na brak odpowiednich 
warunków opiekuńczo – wychowawczych”9. Podkreśla się więc, że jest to sytuacja dziecka 
pozbawionego właściwej opieki rodzicielskiej. 

Instytucjonalne ujęcie zjawiska sieroctwa, jak i różnych form opieki nad sierotami 
znane było w historii od lat 60-ych XIX wieku. Określenia tego używano głównie 
w odniesieniu do dzieci, których rodzice umarli. Obecnie, dzieci takie określa się mianem 
sierot naturalnych lub też biologicznych, natomiast obok sieroctwa naturalnego, rozróżnia 
się również sieroctwo społeczne. Jest to sytuacja polegająca na pozbawieniu dziecka 
należytej opieki rodziny naturalnej z różnych przyczyn o charakterze społecznym np.: rozbicia 
struktury rodziny, patologii czy innych dewiacji dotykających rodzinę lub jej członków. 
Niektórzy autorzy wymieniają również trzeci rodzaj sieroctwa, a mianowicie sieroctwo 
duchowe, mające swą przyczynę w zawężeniu opiekuńczej funkcji rodziny i rozbiciu więzi 
uczuciowej spajającej rodzinę.  

Zjawisko sieroctwa społecznego nie jest łatwym do zdefiniowania, między innymi, 
dlatego, że dotyczy różnych, zazwyczaj trudnych do porównania sytuacji losowych dzieci. 
Do literatury pedagogicznej termin sieroctwa społecznego wprowadziła A. Szymborska, która 
określiła stan sieroctwa społecznego, jako „obiektywną sytuację, której wspólnymi 
elementami są: brak opieki i oddziaływań wychowawczych ze strony żyjących rodziców 
w stosunku do swego dziecka, a także fakt długotrwałego pobytu dziecka w środowisku 
innym niż dom jego rodziców, połączony z brakiem kontaktów lub kontaktem 
niewystarczającym pomiędzy dzieckiem a rodzicami”10. Początkowo nadal podkreślano fakt 
pozbawienia właściwej opieki,rozumianej jako dozór i zaspokajanie potrzeb dziecka ze strony 
rodziców, przy czym oboje rodzice, albo przynajmniej jedno z nich żyją11. O sieroctwie 
możemy jednak mówić również w szerszym znaczeniu, gdy mamy do czynienia z sytuacji 
zaspokajania podstawowych potrzeb wspólnego zamieszkiwania i stałego kontaktowania się 
z rodzicami i dozoru z ich strony. Natomiast, gdy dziecko wychowywane w rodzinie 
naturalnej, doświadcza odcięcia emocjonalnego od rodziców, braku ich zainteresowania, 
zaniedbywania, taką sytuacje określa się mianem „sieroctwa duchowego”, stanowiącego 
emocjonalną reakcję na niezaspokojone przez rodziców potrzeby miłości, przynależności 
i psychicznego zrozumienia12. Warto zauważyć, za Janicką, że sieroctwo duchowe będące 
stanem psychospołecznym dziecka zawiera trzy wzajemnie powiązane elementy 

                                                        
9 D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999, s. 268. 
10 A. Szymborska, Sieroctwo społeczne, Warszawa 1969, s.14 
11 Tamże, s. 13 
12 A. Maciarz, Sieroctwo duchowe dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1991/6, s.242 
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strukturalne: poczucie braku akceptacji emocjonalnej w rodzinie, brak zrozumienia oraz 
poczucie osamotnienia w rodzinie13. 

Niezależnie od tego, jakie są przyczyny tego zjawiska: brak czasu dla dziecka i rodziny, 
dezintegracja rodziny, konflikty, zaburzenia więzi emocjonalnej i inne, dochodzi tu do 
zaburzenia realizacji funkcji rodziny.  

Sieroctwo społeczne w znaczeniu wąskim obejmuje przede wszystkim sytuacje, 
w których dziecko pozbawione jest opieki rodziców naturalnych i przebywa w środowisku 
zastępczym. Biorąc pod uwagę fakt, że w literaturze przedmiotu spotkać się możemy 
z różnymi typami i rodzajami sieroctwa społecznego, będącego obrazem złożoności 
problemu i trudności w kompensacji tego zjawiska, przedmiotem zainteresowań niniejszego 
artykułu są sieroty społeczne przebywające poza domem rodzinnym. Termin sieroctwo 
społeczne będzie oznaczał w takiej sytuacji stan, w jakim znalazło się dziecko, 
charakteryzujący się pozbawieniem go opieki ze strony rodziców biologicznych i przejęciem 
jej przez inne osoby, czy instytucje, gdzie kontakt z rodziną naturalną jest sporadyczny, bądź 
nie ma go wcale14. 

Skutkom sieroctwa przeciwdziała się podejmując działania kompensacyjne. Jednak 
mimo rozlicznych starań, poszukiwań i zabiegów wielu społeczników i badaczy - począwszy 
od G. P. Baudouina, przez J. Korczaka na M. Joachimowskiej skończywszy - wciąż w mocy 
pozostaje zdanie H Radlińskiej „Zakłady wychowawcze nie są wstanie wyrównać 
najważniejszych nieszczęść sieroctwa”15. Brak lub zanik więzi z rodziną powoduje szereg 
zaburzeń tak o charakterze fizycznym jak i emocjonalnym16. W świetle badań znacznie 
lepszym, chociaż nie optymalnym, zdaje się być wyrównywanie i zastępowanie rodziny 
naturalnej innymi formami rodzinnej pieczy zastępczej17.  

Rodzina zastępcza 
Kluczowym działaniem zdaniem twórców ustawy powinno być wspieranie rodziny 

w realizacji jej podstawowych funkcji. Można odnieść wrażenie, że autorzy ustawy oparli się 
głównie na Strukturalnym Modelu Rodziny. Model ten został opracowany przez S. Minuchina 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednak wciąż jest twórczo rozwijany 
i wykorzystywany zarówno w praktyce jak i teorii pedagogiki i pracy socjalnej18. Zgodnie 
z tym modelem istotnymi elementami warunkującymi dobre funkcjonowanie i właściwe 
funkcjonowanie rodziny są sposób organizacji; hierarchiczne związki; przejrzystość relacji 
i granic19. Jest rzeczą naturalną, iż życie ujmowane z perspektywy czasowej, a więc przez 

                                                        
13I. Janicka, Rodzina a poczucie osamotnienia, W: H. Cudak, H. Marzec(red.), Współczesna rodzina polska, jej 
stan i perspektywy,  Mysłowice 2005, s. 328. 
14 Tamże, s. 328. 
15 H. Radlińska, Badania nad wyrównywaniem sieroctwa, W: J. Wojtyniak, H. Radlińska, Sieroctwo – zasięg 
i wyrównanie, 1946 s.55 
16 M. Joachimowska, Rodzicielstwo zastępcze, Idea- Problemy, Analizy, Kompetencje, Bydgoszcz 2008 s. 47. 
17 Tamże. 
18 M. Polpa, Psychologia rodziny, teoria i badania, Kraków 2011, s.49 i nast. 
19 Tamże s.50 
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pryzmat różnych, nie zawsze przewidywalnych wydarzeń, może wymuszać zmiany 
w rodzinnych wzorach i dynamice funkcjonowania. Należy tu podkreślić, że model 
funkcjonalny wyraźnie akcentuje współzależność, jaka zachodzi między podatnością rodziny 
na zranienie w okresach stresowych, a elastycznością rodziny w zmienianiu jej strategii 
i reguł w odpowiedzi na stres.  

W sytuacji, gdy rodzina biologiczna trwale nie jest zdolna do pełnienia swoich funkcji, 
lub gdy z różnych przyczyn nie chce ich pełnić lub pełnić nie może, optymalnym 
rozwiązaniem wydaje się rodzina adopcyjna (inaczej: przysposabiająca). Adopcja uważana 
jest za najbardziej korzystne rozwiązanie problemu dziecka pozbawionego kontaktu 
z rodziną biologiczną. Rozbudowaną definicję tego pojęcia podaje T. Bulenda określając, 
że „adopcja jest aktem prawnym, tworzącym stosunek prawny między osobą adoptowaną, 
a osobą adoptującą, odpowiadający stosunkowi prawno-rodzicielskiemu, opartemu 
na biologicznym pochodzeniu dziecka od rodziców. Adoptując uznaje się cudze dziecko 
za swoje. Adopcja tworzy taki stosunek, jaki wynika z pokrewieństwa. Adoptowany nabywa 
prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa, tak względem adoptującego, jak i wobec 
jego krewnych”20. Adopcja uważana jest za najbardziej optymalną formą opieki 
kompensacyjnej nad dzieckiem sierocym, ponieważ pozwala stworzyć warunki bardzo 
zbliżone do rodziny naturalnej. Obok adopcji, w szczególności w sytuacji, gdy z różnych 
przyczyn jest ona niemożliwa, proponowane są formy pieczy zastępczej. Wśród nich 
najbardziej korzystne wydają się formy rodzinne. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej wskazuje na dwie formy sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej. Są to rodzina 
zastępcza lub rodzinny dom dziecka.  

Ustawa wskazuje na trzy rodzaje rodzin zastępczych: 
 spokrewniona; 
 niezawodowa; 
 zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 

i zawodowa specjalistyczna. 
Nowa ustawa zachowuje wiele z dotychczasowego dorobku polskiej teorii i praktyki 

w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej21. W. Okoń22 w „Słowniku pedagogicznym” rodzinę 
zastępczą definiuje, jako: rodzinę wychowującą dzieci, których rodzice nie żyją, bądź nie są 
w stanie ich wychowywać. Natomiast D. Lalak, i  T. Pilch23 w „Elementarnych pojęciach 
pedagogiki społecznej i pracy socjalnej” wskazują, iż jest to forma całkowitej okresowej 
opieki dla dzieci opuszczonych, pozbawionych opieki rodzicielskiej, które z powodu 
przeszkód prawnych (rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej) lub wieku (dzieci starsze) nie 
mogły być przysposobione. Rodzina zastępcza powinna stanowić takie samo, bądź bardzo 
zbliżone środowisko życia dziecka jak rodzina naturalna. Umieszczenia dziecka w rodzinie 
zastępczej dokonuje się na skutek orzeczenia sądu opiekuńczego, będącego konsekwencją 
                                                        
20T. Bulenda, Adopcja w świetle prawa, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003, 
s. 35. 
21 . M. Andrzejewski, s. 33. 
22 Nowy Słownik Pedagogiczny, (red.), W. Okoń, Warszawa 2001, s. 337. 
23D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne ..., s. 242 
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ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jego rodziców biologicznych. 
Rodzic zastępczy sprawuje opiekę faktyczną nad dzieckiem (piecza bieżąca), zajmuje się jego 
wychowaniem i reprezentowaniem jego interesów, jak również przejmuje za nie 
odpowiedzialność cywilno-prawną. Inne obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej 
należą do rodziców naturalnych dziecka. Sąd, zanim podejmie decyzję o umieszczeniu 
dziecka w rodzinie zastępczej ma obowiązek zasięgnąć opinii o opiekunach odnośnie ich 
umiejętności, osobowości i zasadności powierzania im dzieci sierocych. Opinie takie na 
wniosek sądu zwykle wydają ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Dużo rzadsze przypadki, 
pojawiające się w razie konieczności zapewnienia dziecku natychmiastowej opieki, stanowią 
możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na wniosek lub za zgodą rodziców 
dziecka na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy rodziną zastępczą, 
a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tejże rodziny. O takiej umowie 
starosta zobowiązany jest powiadomić sąd opiekuńczy, który następnie orzeka 
o umieszczeniu dziecka w danej rodzinie, nie ingerując w sferę władzy rodzicielskiej. W takich 
przypadkach sprawowana jest tylko piecza bieżąca, czyli troska o codzienne funkcjonowanie 
i przebywanie z małoletnim we wspólnocie domowej24. Przypadki tego typu mają miejsce, 
kiedy rodzice wyjeżdżają na dłuższy okres z kraju, podejmują długotrwałe leczenie itp. 
Najczęściej opiekę nad dziećmi sprawują dziadkowie lub najbliższa rodzina. 

Funkcje rodziny zastępczej pełnione są do momentu uzyskania pełnoletności, 
lub ukończenia szkoły, w której dziecko podjęło naukę przed uzyskaniem pełnoletności, o ile 
nadal przebywa w tej rodzinie. 

Podobnie jak w poprzednich rozwiązaniach prawnych, tak i obecnie rodzinę zastępczą 
może stanowić małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których 
umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Rodzinę zastępczą 
spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, 
natomiast rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą 
małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka25. Warunkiem jest, 
że osoby lub osoba muszą być w stanie zagwarantować właściwe wypełnianie powierzonych 
zadań, posiadający pełnię praw obywatelskich i cywilnych, obywatelstwo polskie, stałe 
miejsce zamieszkania w Polsce, nie były pozbawione praw rodzicielskich i opiekuńczych, nie 
są chore na chorobę uniemożliwiającą sprawowanie opieki oraz mają odpowiednie warunki 
mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy 
społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania26. 

Kluczową przesłanką doboru opiekunów zastępczych jest wcześniejsze przygotowanie 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (podobnie jak w poprzedniej ustawie). 
Ważnym elementem wydaje się również motywacja podejmowania się tak trudnego 

                                                        
24 M. Andrzejewski, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzin zastępczych. Komentarz 
do rozporządzenia, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001/4, s. 61 
25Por. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w wersji ujednoliconej można odnaleźć na stronach 
Kancelarii Sejmu RP pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887 art. 41. 
26 M. Kolankiewicz (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998, 
s. 259.  
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i ze swojej natury długotrwałego zobowiązania. Ciekawą diagnozę przeprowadziła w tym 
zakresie Fundacja Św. Mikołaja. Zdecydowana większość badanych pytana o motywację do 
założenia rodziny zastępczej - wskazywała chęć pomocy dzieciom i potrzebę serca - 57% 
respondentów. Wśród kluczowych źródeł podjęcia takiej decyzji warto również wskazać 
historię konkretnego dziecka, na którą wskazywało 18% spośród badanych. Natomiast brak 
własnych dzieci wskazało jedynie 18% badanych27. 

Za właściwy dobór kandydatów i odpowiednie realizowanie zadań przez rodziny 
zastępcze odpowiedzialne jest powiatowe centrum pomocy rodzinie. Instytucja ta powinna 
organizować szkolenia dla przyszłych opiekunów zastępczych.  

Nowa ustawa zmienia niektóre założenia w zakresie pomocy udzielanej rodzinom 
zastępczym, w tym wsparcia finansowego i poradnictwa w sprawach dydaktycznych 
i wychowawczych, która zgodnie z nadzieją ustawodawcy i środowiska powinna być wyższa 
i bardziej dostosowana do potrzeb rodziny. Jednak, jeżeli wierzyć komentarzom 
i konsultacjom środowiskowym nadal jest nie w pełni wystarczająca28. Wszystkim typom 
rodzin zastępczych przysługuje pomoc pieniężna, uzależniona od typu rodziny, przyznawana 
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w danej rodzinie. 

Usprawnienie procedur i formalności oraz urealnienie pomocy w zakresie opieki nad 
dzieckiem (nie tylko finansowej), na które daje nadzieję nowa ustawa, wydaje się ważną 
zaletą nowego rozwiązania prawnego. Niektóre ze środowisk prowadzących promocje 
rodzicielstwa zastępczego takie jak Towarzystwo „Nasz Dom” czy Fundacja Świętego 
Mikołaja prowadziły również badania i analizy w tym zakresie. Uzyskane informacje pokazały 
wyraźnie, że dopóki państwowe i samorządowe instytucje nie podejmą kwestii usprawnienia 
procedur związanych z opieką zastępczą, w Polsce nie przybędzie nowych rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka. Warto również zauważyć, że Polacy nie pozostają obojętni 
wobec sytuacji osieroconych dzieci i akceptują ich obecność w najbliższym otoczeniu. Rośnie 
również poparcie społeczne dla tej idei, co daje nadzieję na poprawę sytuacji rodzicielstwa 
zastępczego w Polsce. 

Rodzinny dom dziecka 
Ważną instytucją opieki rodzinnej nad dzieckiem sierocym jest rodzinny dom dziecka. 

Tradycja ich prowadzenia sięga początku XX wieku i wiąże się z gniazdami sierocymi 
zakładanymi przez Kazimierza Jeżewskiego. W świetle ustawy funkcjonującej przed 2011 
rokiem, rodzinny dom dziecka była to placówka opiekuńczo – wychowawcza strukturalnie 
i funkcjonalnie zbliżona do rodziny wielodzietnej, mająca zapewnić dziecku sierocemu 
częściowo lub całkowicie pozbawionemu opieki rodzicielskiej, całodobową ciągłą lub 
okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokoić jego niezbędne potrzeby. Rodzinny dom 
dziecka był placówką koedukacyjną, mogącą przyjąć od 4 do 8 wychowanków, 
w uzasadnionych przypadkach (np. rodzeństwa) ta liczba mogła być wyższa, nie powinna 
                                                        
27http://www.mikolaj.org.pl/assets/stories/file/rodzinne%20domy%20dziecka/raport_o_rodzinach_zastepczyc
h.pdf . 
28http://www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-ustaw/polityka-
rodzinna/ustawa-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-nad-dzieckiem/ . 
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jednak przekraczać 12 osób (podobne zasady w odniesieniu do liczebności wychowanków 
obowiązują również obecnie). Dzieci kierowane do placówki mogły być w bardzo różnym 
wieku, najczęściej mieściły się w tzw. normie rozwojowej, wymagały zindywidualizowanych 
metod oddziaływania29. Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy – do 
czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, jednakże w przypadku, gdy okazywało się to 
niemożliwe, mogło ono pozostać w rodzinnym domu dziecka do momentu uzyskania 
pełnoletności, lub czasu, kiedy ukończy rozpoczętą przez 18 rokiem życia edukację. Dziecko, 
aby zostać umieszczone w placówce rodzinnej, musiało spełnić określone kryteria, w których 
brany pod uwagę jest: stan zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka, sytuacja rodzinna 
dziecka, zasada nie rozdzielania rodzeństwa, a także wiek dziecka (najlepiej między 
3 miesiącem a 10 r. ż.), uregulowana sytuacja prawna, koedukacja30. Placówki tego typu 
zwykle prowadziło małżeństwo, przy czym kierował nią jeden z małżonków, który zostawał 
zatrudniony na etacie, jako dyrektor i jednocześnie wychowawca. Z chwilą zawarcia umowy 
nabywał on wszelkich prawa pracownika, łącznie z wynagrodzeniem za pracę, prawami 
do zwolnień, urlopów, zabezpieczeń socjalnych. Dyrektor powinien mieć minimum średnie 
wykształcenie i ukończone szkolenie przygotowujące do pracy w placówce rodzinnej, a także 
pozytywną opinię ośrodka opiekuńczo-adopcyjnego. Inne wymogi, jakie powinien spełniać 
to: odpowiednie doświadczenie życiowe, dojrzałość społeczna i emocjonalna, dobry stan 
zdrowia, pełnia praw obywatelskich i cywilnych, obywatelstwo polskie, stałe zamieszkanie 
w kraju, odpowiednia różnica wieku między dyrektorem, a podopiecznymi. Co ważne, 
w badaniach prowadzonych przez Fundację Świętego Mikołaja na ogólnopolskiej dużej 
próbie najczęściej wymienianym powodem wyboru tej formy pieczy zastępczej przez osoby 
prowadzące rodzinne domy dziecka były właśnie specyficzne wymogi formalno-prawne 
dotyczące organizacji tego typu placówki31. 

Dotychczas funkcjonujące rodzinne domy dziecka zostały przekształcone na wniosek 
osób prowadzących w rodzinne domy dziecka lub stały się placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi typu rodzinnego. W każdym przypadku wychowankowie nadal będą 
tworzyć jedną, wielodzietną rodzinę, odmienne jednak będą formalne-prawne zasady 
funkcjonowania. Rodzinny dom dziecka w rozumieniu nowej ustawy o wspieraniu rodziny 
i rodzinnej pieczy zastępczej nie będzie placówką opiekuńczo-wychowawczą, będzie 
powstawał w drodze umowy cywilno-prawnej między starostą, a rodziną, która taki dom 
podejmie się prowadzić (i spełni odpowiednie warunki).  

W świetle nowej ustawy rodzinne domy dziecka (podobnie jak rodziny zastępcze):  
 traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 
 zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

                                                        
29Z. Węgierski, Rodzinne formy opieki nad dzieckiem osieroconym w Polsce, 
http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/NOE6/zbigniew_wegierski.pdf s. 16 (data dostępu 29.04.2013) 
30 M. Wolska-Długosz, Rodzinny dom dziecka. Wczoraj, dziś i jutro, W: B. Matyjas(red.),Problemy teorii 
i praktyki opiekuńczej, Kielce 2005, s. 176. 
31http://www.mikolaj.org.pl/assets/stories/file/rodzinne%20domy%20dziecka/RDD_Raport%20z%20badan%20
sytuacji%20i%20potrzeb_2008.pdf . 
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 zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 
 zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 
 zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz 
 religijne; 
 zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie 

prywatne dziecka; 
 umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd 

postanowi inaczej32. 
Rodzinny dom dziecka to forma pieczy zastępczej, w której osoba prowadzące 

powinna się kierować przede wszystkim takimi zasadami jak:  
 dobro dziecka;  
 poszanowanie praw dziecka.  

Formy tego typu swym podopiecznym, obciążonym różnym bagażem negatywnych 
doświadczeń życiowych, dają szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb, 
przezwyciężenie braków i powrót do normalnego życia, a tym samym lepszy start 
w dorosłość i przygotowanie do samodzielnego życia33. Rodzinne domy dziecka działają 
z myślą o dzieciach, którym z różnych przyczyn nie znaleziono rodziny zastępczej 
lub przysposabiającej. W takich domach wychowuje się dzieci w różnym wieku, w tym 
dorastające i usamodzielniające się, i umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu 
rodzeństwu.  

Rodzinne domy dziecka podobnie jak w świetle poprzedniej ustawy stanowią swoistą 
wielodzietną rodzinę. Trzeba jednak pamiętać, że okres przekształceń rodzinnych domów 
dziecka dopiero się zakończył lub jeszcze trwa, dlatego na skutki tego procesu trzeba będzie 
jeszcze poczekać. W świetle analiz dokumentów można jednak stwierdzić, że ten nowy 
sposób organizacji rodzinnej pieczy zastępczej aczkolwiek nadal jeszcze niedoskonały 
w sposób znaczący zbliżył się do niedoścignionego ideału jakim jest rodzina. Zmniejszono 
ilość formalnych struktur, zbliżono również sposób zawiązywania rodziny zastępczej i 
rodzinnego domu dziecka do formy zawiązywania adopcji. Niestety zakres świadczeń w wielu 
aspektach w większym stopniu uzależniono od decyzji władz samorządowych, co w wielu 
środowiskach budzi niepokoje, że pogorszy to warunki realizacji pieczy.  

Warto również dodać, że dotychczas rodzinne domy dziecka miały niewielki udział 
w sprawowaniu pieczy zastępczej34. Główną przyczyną niskiego udziału tej formy w systemie 
opieki jest brak środków na ich tworzenie oraz kłopoty finansowe samorządów, które „nie 
sprzyjają rozwijaniu rodzinnych form opieki kompensacyjnej”35.  

                                                        
32Por. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w wersji ujednoliconej można odnaleźć na stronach 
Kancelarii Sejmu RP pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111490887 art. 40. 
33 J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1981, s. 138. 
34 M. Jachimowska Rodzicielstwo…. s. 103-106 
35 B. Czerdecka, S. Badora,  Polski system opiekuńczy w świetle standardów europejskich, W: S. Badora, 
D. Marzec (red.) System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków 2002 s.525.  
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Nowa ustawa nie wymienia wioski dziecięcej, jako formy opieki kompensacyjnej 
zaliczanej do rodzinnych, mimo że wcześniejsze rozwiązania prawne zaliczały je do form 
rodzinnych. Obecne ustawodawstwo daje również możliwość tworzenia instytucjonalnych 
formy typu rodzinnego, nie zalicza ich jednak do rodzinnych form pieczy zastępczej. 

 

Społeczny kontekst sprawowania rodzinnej pieczy 
zastępczej – teoretyczne założenie projektu. 

Proces opiekuńczo-wychowawczy w rodzinnej pieczy 
zastępczej 

Proces opiekuńczo-wychowawczy jest złożonym zjawiskiem społecznym. Jak 
podkreślają Dąbrowski i Kulpiński: „sprawowanie opieki tworzy wysoce złożony 
i zróżnicowany układ czynnościowy, który charakteryzuje się szczególnym nasyceniem 
emocjonalnym oraz „pracą serca i nerw”: czynnościami mimicznymi, jak akceptujący 
i przyjazny uśmiech, wyraz współodczuwania i zrozumienia; gestami wyrażającymi ciepłe 
uczucia, jak przygarnianie, przytulanie, głaskanie, całowanie; czynnościami werbalnymi, jak 
„dawanie dobrego słowa”, pocieszanie, wyrażanie uznania, objaśnianie, a w sumie – takim 
specyficznym zachowaniem się opiekuna, które wychodzi naprzeciw potrzebom 
podopiecznych i zaspokaja je, przy czym trudno je zaliczyć do behawioralnie pojętej, 
wymiernej pracy opiekuńczej. Co więcej, na opiekę składa się w znacznej mierze to, 
że opiekun jest, że go nie ma, że ma on coś do zaoferowania podopiecznym, co jest przez nich 
oczekiwane, oraz ich poczucie więzi z nim.”36 

Literatura pedagogiczna prezentuje wiele różnych propozycji, jednak ta 
przedstawiona wydaje się najbardziej adekwatna dla specyfiki prezentowanych dalej badań. 
Postrzeganie procesu opiekuńczo-wychowawczego w pieczy zastępczej jako działalność 
rodziców zastępczych, a więc jako jeden z rodzajów ludzkiej działalności i wpływu 
społecznego ma długą tradycję w badaniach pedagogicznych. Takie postrzeganie procesu 
wychowawczego dostrzegamy w tradycji pedagogicznej między innymi u R. Milier. W takim 
ujęciu można wychowanie rozpatrywać jako zachowanie wychowujące. Badanie takiego 
zachowania jest badaniem stylu działania wychowawczego i metod pracy wychowawczej. 
Warto tu zauważyć, że francuski pedagog, G. Mialaret, definiuje wychowanie jako 
oddziaływanie jednej osobowości na drugą „.. jest wychowanie sztuką stwarzania warunków 
sprzyjających działaniu zapewniającemu rozwój jednostki w określonym kierunku, sztuką 
posługiwania się pewnymi technikami oddziaływania, sztuką sterowania ku określonym 
celom, które mamy na względzie"37. Jednak już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 

                                                        
36 Z. Dąbrowski, F. Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza, Olsztyn 2000, s. 114 
37G. Mialaret Wprowadzenie do pedagogiki. Warszawa 1968, FWN, s. 14. 
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Zbigniew Zaborowski krytykował takie ujęcie wychowania38 podkreślając, że pedagogika 
powinna zajmować się czymś więcej niż badaniem zewnętrznych zależności. 

Wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej traktowane być może również jako 
wspieranie przebiegu rozwoju wychowanka i tą droga kształtowanie jego psychiki. Jest to 
zgodne ze stanowiskiem reprezentuje m.in. K. Sośnickiego. Definiuje on proces wychowania jako 
ciąg zmian prowadzących do nowego stanu fizycznego i psychicznego człowieka, który to fakt 
można nazwać rozwojem, gdy się oceni uzyskany stan jako wyższy pod względem wartości 
od poprzedzającego39. Ujęcie Sośnickiego akcentuje nie tyle samo oddziaływanie wychowawcze, 
co zachodzące na skutek tych oddziaływań zmiany. Rozumiane skrajnie, nie podkreśla faktu 
ingerencji wychowawczej będącej źródłem zmian rozwojowych. Umożliwia natomiast włączenie 
do zakresu pojęcia wychowanie wszelkich rozwojowo wartościowych (wyższych - w sensie 
rozwoju - od poprzednich) zmian bez względu na ich źródło. Tak szeroko rozumiane wychowanie 
pozwala na włączenie doń także samowychowania, wychowania nieinstytucjonalnego itp. 
Obejmuje ono zatem wszelki rozwój, prawidłowo przebiegający od faz niższych do wyższych.  

Pojęcie wychowania traktowane być może jako produkt lub efekt oddziaływań 
zachodzących w pieczy zastępczej. Takie ujęcie często występuje w sformułowaniach 
potocznych. W tym sensie mówi się, że ktoś otrzymał dobre albo złe wychowanie, że jest 
staranie wychowany itp. W takim ujęciu, badania nad wychowaniem sprowadzają się 
do diagnozowania stanu występującego w chwili przeprowadzania badań jako etapu 
odbywającego się procesu. 

Proces wychowania w pieczy zastępczej możemy rozumieć w różny sposób. Z jednej 
strony możemy je postrzegać jako działalność rodzica (rodziców zastępczych), z drugiej zaś 
jako wspieranie lub niekiedy modelowanie przebiegu rozwoju podopiecznego. W obu tych 
przypadkach możemy dostrzec, iż wychowanie będzie postrzegane jako pewna klasa 
wpływów społecznych lub relacji interpersonalnych. Obie akceptują fakt, że właściwością 
natury ludzkiej obok  spójności i ciągłości doświadczeń, jednostkowości, aktywności, 
czy niezależności jest wspólnotowość (interpersonal relatedness)40. Należy dodać, 
że zarówno więź emocjonalna, jak i powiązane czynniki wpływu wychowawczego pozostają 
w stałym związku z innymi otaczającymi jednostkę wpływami zewnętrznymi na zachowanie 
człowieka. Jeżeli więc zachowania jednostki kształtują się pod wpływem różnych czynników, 
to wpływy, które kategoryzujemy jako wychowawcze (wychowanie) są ich zaledwie 
niewielkim elementem.  

Rodzina będąc jednocześnie najbardziej pierwotna instytucja wychowania jak i 
środowiskiem wychowawczym jest miejscem, w którym obok wpływów o charakterze 
wychowawczym – rozumianych jako zamierzone wpływy mające wywołać zmianę 
w zachowaniu – generuje cały szereg wpływów zmieniających zachowanie w sposób 

                                                        
38Z. Zaborowski Wstęp do metodologii badań pedagogicznych. Wrocław 1973, Ossolineum, s. 62 - 63. Op. cit. 
39K. Sośnicki Istota i cele wychowania. Warszawa 1964, Nasza Księgarnia, s. 7. 
40Z. Spendel, Relacyjne ujęcie natury ludzkiej, „Przegląd Psychologiczny" 1989, nr 1, s. 45-59.   
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niezamierzony związany z więzią emocjonalną, poczuciem przynależności, organizacją 
środowiska (nie tylko społecznego), warunkami życia itp. Podobną prawidłowość możemy 
obserwować w sytuacji rodzinnej pieczy zastępczej, która z definicji powinna przypominać 
środowisko rodzinne.  Również środowisko w którym funkcjonuje rodzina lub jednostka 
rodzinnej pieczy zastępczej jest źródłem wielu wpływów zmieniających zachowania zarówno 
wychowanków jak również opiekunów zastępczych. 

Czynnik społeczny w rodzinnej pieczy zastępczej, obraz i ocena 
Wychowanie opisywane w ten sposób jest jedną z klas wpływów społecznych 

zmieniających ludzkie zachowanie. Już S. Baley obok innych stosunków społecznych jako 
odrębny wyróżnia tzw. czysty stosunek wychowawczy oraz charakteryzuje go jako działania 
wychowawcy, który wykonuje na wychowanku pewne zabiegi, mogące być niezależne 
od innych stosunków społecznych41. Warto dodać, że odnalezienie tego czystego stosunku 
wychowawczego w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych oraz poddanie 
go analizie naukowej wydaje się szczególnie interesujące dla zrozumienia procesu 
wychowania w rodzinnej pieczy zastępczej, nie jest jednak przedmiotem obecnych analiz. 
S. Baley stwierdza również, że wszystkie te zabiegi odbywają się na tle innych stosunków 
społecznych, które łączą wychowawcę z wychowankiem42. W rzeczywistości nie ma czegoś 
takiego jak czysty stosunek wychowawczy. Gdyby jednak przyjąć, że bez względu 
na współwystępowanie innych stosunków społecznych istnieje specjalna jakość stosunku 
wychowawczego, wyrażająca się w intencji wywierania względnie trwałego wpływu 
na drugiego człowieka, to wówczas można byłoby wyjaśnić, na czym polega to intencjonalne 
wywieranie względnie trwałego wpływu, a więc określić swoistą istotę procesu wychowania. 
Ten specyficzny stosunek wychowawczy, jak twierdził S. Baley, odbywa się zawsze odbywa 
na tle innych stosunków społecznych łączących wychowawcę i wychowanka. Nie przekreśla 
to swoistości tego stosunku. Inne, niespecyficzne dla wychowania stosunki społeczne, 
towarzyszą mu, wzmagają lub osłabiają wpływ specyficznych interakcji. Jak z tego wynika 
interakcje społeczne zachodzące w środowisku, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza lub 
rodzinny dom dziecka są istotnym czynnikiem wpływającym na proces wychowawczy, mogą 
go wspierać lub osłabiać jego skuteczność, służyć rozwojowi dziecka przebywającego 
w pieczy zastępczej lub deprywować go. Z tej perspektywy powinno się oceniać wszystkie 
stosunki i więzi społeczne jakie nawiązuje dziecko w tym również relacje z rodziną i rodzicami 
biologicznymi.  

Z tej perspektywy ważnym czynnikiem służącym rozwojowi rodzinnej pieczy 
zastępczej, jak i skuteczności jej oddziaływań jest opinia i obraz, jakim rodzicielstwo 
zastępcze, czy też rodzinna piecza zastępcza cieszy się w społeczeństwie. Pozytywny (w tym 
również pozbawiony nadmiernych obaw) stosunek społeczności, w której funkcjonuje 

                                                        
41S. Baley Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa 1958,s. 203. 
42 Tamże 



16 
 

rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka do jego działań będzie sprzyjał skuteczności 
relacji wychowawczej.  

Drugim wymiarem roli jaką może wywrzeć pozytywny obraz pieczy zastępczej 
w społeczeństwie jest wsparcie rodziców zastępczych. Jak wskazał to w swojej książce 
J. Fengler, wykonywanie pracy lub zawodu wymagającego trwałego i głębokiego 
zaangażowania jak terapeuta, lekarz, nauczyciel, czy tu - rodzic zastępczy, może i często 
prowadzi do deformacji osobowości43.  Badania nad zjawiskiem prowadzone były również 
na gruncie polskim Halina Sęk, jedna z czołowych polskich badaczek zjawiska wypalania 
zawodowego, definiuje je jako „zespół objawów pojawiających się u osób wykonujących 
zawody, w których bliski kontakt interpersonalny, pełen zaangażowania i cechy osobowości 
profesjonalisty stanowią podstawowe instrumenty czynności zawodowych decydujące 
o poziomie wykonywania zawodu, o sukcesach i niepowodzeniach zawodowych”44. Zjawisko 
to ma złożona strukturę i jak podkreślają badacze jest charakterystyczne dla różnych kultur. 
Wiele badań wskazuje również, że nie jest zjawiskiem nagłym i pojawia się stopniowo45. 

Istnieje wiele modelów zjawiska oraz opisów jego powstawania. Jeden z nich 
autorstwa cytowanej badaczki prezentuje rysunek. Syndrom wypalenia zawodowego 
najczęściej dotyczy osób pracujących w zawodach, gdzie kontakt z innymi osobami jest 
nierozłączny, a szczególnie, gdy podczas wykonywania swojej pracy mamy kontakt z ludzkimi 
problemami. Konfrontacje tego typu przyczyniają się do pojawiania się niepokoju, 
a jednocześnie większego zaangażowania i w konsekwencji stresu. Warto podkreślić, 
że praca rodzica zastępczego opiera się o bliski kontakt z otoczeniem, w szczególności 
z dzieckiem pozostającym w pieczy. Rodzic zastępczy z pewnością narażany jest 
na długotrwały stres, który często możemy określić mianem stresu chronicznego. Wśród 
przyczyn stresu rodziców zastępczych wymienić można: 

 sytuacje trudne z rodzicami i rodziną biologiczna dzieci; 
 konfrontacje z przełożonymi; 
 brak dyscypliny dzieci, bardzo często przejawiająca się w postaci agresji słownej 

(a również agresji fizycznej); 
 brak jasnego rozdzielenia obowiązków zawodowych i niezawodowych. 

                                                        
43 J. Fengler, Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk 2000.  
44 H. Sęk, O wypaleniu zawodowym, „Twórcza szkoła”, 2004, nr 10-11, s. 5-6  
45 Por. J. Edelwich, A. Brodsky, Burnout, Stages of Disillusionment in the Helping Professions, New York 1980 
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Istotnym czynnikiem przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu może być obok 
właściwego organizowania czasu i stymulowaniu rozwoju zainteresowań właśnie wsparcie 
społeczne46. Źródłem takiego wsparcia mogą być rozmaite formy współpracy rodziców 
zastępczych i szkolenia organizowane przez organizacje społeczne np. grupy wsparcia 
i warsztaty47 lub też samo środowisko społeczne, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza 
lub rodzinny dom dziecka dające wsparcie emocjonalne i sprzyjające podnoszeniu oceny 
własnej pracy oraz samooceny. 

Ważna rolę odgrywają tu czynniki budujące społeczny obraz rodzicielstwa zastępczego – 
rodzinnej pieczy zastępczej. W budowaniu tego obrazu kluczową rolę odgrywają media 
i świadomie posługujące się nimi organizacje społeczne lub instytucje samorządowe. 

Działania i kampanie społeczne na rzecz rodzicielstwa 
zastępczego 

Problematyka rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzicielstwa zastępczego była 
do niedawna nieznana. Problematyka tych form pieczy prawie nie była dostrzegana 
i to mimo, że różne formy pieczy zastępczej znane są w Polsce od 1908 roku (gniazda 
sieroce). W świadomości społecznej, poza grupą specjalistów i osób zaangażowanych, 
nie rozróżniano rodzin zastępczych od adopcji. Dopiero od lat 90-tych sytuacja powoli 
zaczęła ulegać zmianie. Szczególną rolę należy tu przyznać organizacjom społecznym. 
Stworzyły one 5 marca 2004 roku Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. 

Koalicja została powołana przez: 
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”, 

                                                        
46 J. Fengler, Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk 2000, s. 163-168 
47 Np. organizuje je Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa http://www.fosterparents.org.pl/warsztaty.html 

Mechanizmy adaptacjido stresu 

Strategie radzenia sobie 

Ocena 
stresorów 

Ocena  
kompetencji 

CZYNNIKI RYZYKA PODMIOTOWE I ŚRODOWISKOWE 

ZASOBYPODMIOTOWE I ŚRODOWISKOWE 

STRESORY ZAWODOWE 
specyficzne i niespecyficzne 

WYPALENIE EMOCJONALNE 
DEPERSONALIZACJA OBNIŻONE 

ZAANGARZOWANIE 

- 
- 

 

- 

Rysunek 1 Model poznawczo-kompetencyjny stresu i wypalenia zawodowego 
Źródło: H. Sęk, Poznawcze i kompetencyjne uwarunkowania wypalenia w pracy z chorymi, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” Nr 14/2005, s. 95 
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 Fundację “Ernst & Young”, 
 Fundację Orlen Dar Serca, 
 Fundację Przyjaciółka, 
 Krajowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie, 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, 
 Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie, 
 Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach, 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, 
 Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” , 
 Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie, 
 Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia” w Krakowie, 
 Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o/ śląski, 
 Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”, 

Początkowo Koalicja stawiała sobie, między innymi, za cel propagowanie dobrych 
wzorców dotyczących współpracy, między instytucjami, a osobami zajmującymi się szeroko 
pojętą rodzinną opieką zastępczą. Równocześnie organizacje zrzeszone w koalicji 
propagowały informacje i wiedzę na temat rodzicielstwa zastępczego (rodzinnej pieczy 
zastępczej) w społeczeństwie i dążyły do tworzenia pozytywnego obrazu rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka. Od roku 2011 Koalicja po przeprowadzeniu procedury 
rejestracyjnej występuje jako organizacja pozarządowa mająca osobowość prawną. 

Od początku jej istnienia ważnym kierunkiem działania organizacji zrzeszonych w Koalicji 
było również wspieranie osób realizujących zadania rodziców zastępczych. Działalność 
ta przybierała i przybiera różne formy. W ramach wspierania organizowane są nie tylko 
szkolenia, ale również różnego rodzaju formy systematycznego wspierania rodziców 
zastępczych. Przykładem mogą być warsztaty dla rodziców zastępczych organizowane przez 
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa z Sierczynka48, czy też Ośrodek Wsparcia 

                                                        
48http://www.fosterparents.org.pl/kontakt.html . 

Rysunek 2 Znak Koalicji na rzecz rodzinnej opieki zastępczej 
Źródło: http://www.koalicja.org/ 
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Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT prowadzony przez Towarzystwo „Nasz Dom” z Warszawy 
we współpracy w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie49. 

Jednym ze sposobów propagowania idei, a jednocześnie dawania wsparcia rodzinom 
zastępczych była inicjatywa stworzenia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Po raz pierwszy 
świętowany był w roku 2004 jako święto zwyczajowe. Równocześnie Koalicja podjęła 
starania o wniesienie projektu ustawy o Dniu Rodzicielstwa Zastępczego na zasadzie 
inicjatywy poselskiej. W efekcie tych starań 20 kwietnia 2006 r. grupa 57 posłów, z inicjatywy 
posła Leszka Dobrzyńskiego, na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu wniosła do laski 
marszałkowskiej projekt uchwały: – o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem Rodzicielstwa 
Zastępczego. W dniu 24 maja 2006 r. Sejm RP przyjął uchwałę o ustanowieniu dnia 30 maja 
Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Czytamy w niej: „uznając potrzebę poprawy losu dzieci 
odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa 
zastępczego w Rzeczypospolitej Polskiej, uchwala się, co następuje:  

Art. 1. Dzień 30 maja ustanawia się Dniem Rodzicielstwa Zastępczego”50. Po raz pierwszy 
oficjalne świętowano 30 maja 2006 roku. 

Ważnym czynnikiem powstawania społecznych ocen i nastawień było oddziaływanie 
mediów, w tym działania o charakterze popkultury. W świetle badań i publikacji, media 
są bardzo znaczącym czynnikiem kształtującym świadomość społeczną51. Szczególną rolę 
w tworzeniu obrazu rodzinnej pieczy zastępczej odegrał emitowany przez telewizję Polsat 
w niedzielne popołudnia od 23 lutego 1999 serial „Rodzina zastępcza” nadawany od 2004 
roku pod tytułem „Rodzina zastępcza plus”. Jest to jeden z dłużej wyświetlanych polskich 
seriali. Przez prawie 11 lat wyemitowano 329 odcinków w 17 seriach. Już po zakończeniu 
emisji w Polsacie w 2009 roku, od 4 czerwca 2012 roku emitowany jest na Comedy Central 
Polska, a od 2 października 2012 roku serial jest nadawany na kanale Nickelodeon Polska. 
Serial osnuty jest wokół wydarzeń z życia rodziny Kwiatkowskich, którzy są rodzina zastępczą 
i ich przyjaciół, rodziny oraz sąsiadów. W role rodziców zastępczych wcielili się znani aktorzy; 
Gabriela Kownacka i Piotr Fronczewski, a w rolę najbliższej rodziny - ciocię Ulę - wcieliła się 
Maryla Rodowicz.  

                                                        
49http://port-naszdom.pl/ . 
50 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. o ustanowieniu dnia 30 maja Dniem 
Rodzicielstwa Zastępczego (M.P. 2006 nr 36 poz. 389) . 
51 Por. M. Tanaś (red.), Kultura i język mediów, Kraków 2007 lub J. Gajda, Pedagogika mediów, Kraków 2010. 
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Ważna rolę odgrywają również kampanie społeczne, które z jednej strony zwracają 
uwagę społeczeństwa na problematykę sieroctwa, z drugiej zaś popularyzują problematykę 
rodzinnej pieczy zastępczej. Ich wymiar był różny; od lokalnego, do ogólnopolskiego. 
Przykładami takich działań może być kampania „Szukam domu” organizowana przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei", której pierwsza edycja 

odbyła się 10 kwietnia 2000 r. 

Ciekawym przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim jest kampania „Grunt to 
rodzina”. Na kampanie składają się zasadniczo dwa przedsięwzięcia: Kampania społeczna 
i fundusz stypendialny. Po raz pierwszy społeczna kampania informacyjna o zasięgu 
ogólnopolskim na rzecz rodzinnych domów dziecka została zrealizowana na przełomie 2004 
i 2005 roku pod hasłem „Grunt to rodzina, pomóż rodzinnym domom dziecka”. W trakcie 
prowadzonych od 2004 r. corocznie w grudniu ogólnopolskich kampanii społecznych 
z wykorzystaniem różnych mediów w tym telewizji i internetu promowane są rodzinne formy 
opieki zastępczej nad dzieckiem. 

Rysunek 3 Plakat kampanii "Szukam domu" 
Źródło: http://www.chspd.pik-net.pl/artykuly/szukam.html 
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Podczas kampanii Fundacja pozyskuje także środki finansowe, które przekazuje, 
w postaci dotacji, na konkretne przedsięwzięcia rehabilitacyjne i edukacyjne dla dzieci 
z rodzinnych domów dziecka. Dotowane projekty są wyłaniane w drodze konkursu 
organizowanego w ramach Funduszu Edukacyjnego. Fundusz jest więc społeczną 
odpowiedzią na problemy dzieci i rodziców z rodzinnych form pieczy zastępczej.  

Dotychczas badania poświęcone rodzicielstwu zastępczemu prowadzone były głównie 
wśród rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka52. Nie dotyczył zasadniczo problemu 
obrazu społecznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52 Np. badania Fundacji Św. Mikołaja http://www.mikolaj.org.pl/sprawozdania-i-raporty-2/ 

Rysunek 4 Znak Kampanii "Grunt to rodzina" 
Źródło: http://www.mikolaj.org.pl/kampania-grunt-to-rodzina-2004/ 
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Metodologia badania 
Prezentowany raport jest efektem badania wykonanego, przez zespół badaczy pod 

kierunkiem doktora Jakuba Jerzego Czarkowskiego pt. „Społeczny obraz rodzinnej pieczy 
zastępczej”, przeprowadzonego w ramach prac Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej 
Curie we współpracy z Fundacją Nowoczesne Mazowsze. Badanie było finansowane 
z funduszy własnych Uczelni przy wsparciu Fundacji. 

Badanie zostało przeprowadzone w styczniu i lutym 2013 r. wśród losowo dobranej 
próby obywateli polskich. Wyniki opracowywano w marcu i kwietniu. 

Cele badania 
Głównym celem niniejszego badania była ocena obrazu społecznego rodzinnej 

pieczy zastępczej, jaki istnieje wśród dorosłych Polaków. 

W ramach celu głównego wyszczególnione zostały następujące cele szczegółowe:  

CEL I Określenie, czy Polacy prawidłowo rozumieją pojęcie rodzina zastępcza i rodzinny dom 
dziecka:  

 spostrzeganie zjawiska rodzinnej pieczy zastępczej, 
 stopień rozumienia definicji pojęć rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka, 
 rozróżnianie rodzinnej pieczy zastępczej od adopcji.  

CEL II Określenie poglądów Polaków na problematykę rodzinnej pieczy zastępczej:  

 poglądy Polaków na potrzebę tworzenia tych form pieczy zastępczej, 
 poglądy Polaków na efektywność takich form pieczy zastępczej. 

CEL III Określenie nastawień i postaw Polaków wobec zjawiska rodzinnej pieczy zastępczej:  

 deklarowany stopień aprobaty,  
 rzeczywisty stopień aprobaty, 
 gotowość zaangażowania. 

Zakres badania 
Zakres terytorialny - badanie obejmowało swoim zasięgiem województwa; 

mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.  

Zakres podmiotowy- badano obywateli polskich w wieku od 18 do 45 roku życia. Osoby 
takie są teoretycznie najlepszymi kandydatami na rodziców zastępczych. Są to również 
osoby, które najszybciej są gotowe na zmiany w swoim życiu. 

Zakres przedmiotowy - w ramach każdego celu szczegółowego sformułowane zostały 
problemy badawcze, które przedstawiono poniżej. 
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 Czy Polacy prawidłowo rozumieją pojęcie rodziny zastępczej i rodzinnego domu 
dziecka? 

 Czy Polacy odróżniają rodziny zastępcze od adopcji? 
 Jak wielu Polaków dostrzega w swoim otoczeniu istnienie form rodzinnej pieczy 

zastępczej? 
 Czy Polacy uważają tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej za potrzebne? 
 Czy Polacy aprobują zjawisko pieczy zastępczej? 
 Jak wielu Polaków deklaruje gotowość osobistego zaangażowania w tworzenie  

rodzinnych form pieczy zastępczej? 

Metodyka badania 
W celu zgromadzenia potrzebnego materiału badawczego zastosowano metodę 

sondażu diagnostycznego rozumianą jako sposób gromadzenia informacji o interesujących 
badacza zjawiskach, zdarzeniach czy procesach występujących w badanych środowiskach, na 
podstawie badań przeprowadzonych na dobranej próbie. W ramach niej wykorzystano dwie 
techniki badań, wywiad i skalę.  

Technika wywiadu (w rozumieniu autorów badań) polega na bezpośredniej 
rozmowie z respondentami. Jest to technika często stosowany w badaniach dotyczących 
rodziny. Wywiad pozwala na badanie zarówno postaw, czy opinii, jak również umożliwia 
poznanie poglądów i modeli dotyczących życia rodzinnego i zjawisk społecznych. Zaletą tej 
techniki jest możliwość stosowania go w zarówno w metodologii jakościowej jak i ilościowej. 
W prezentowanym badaniu zastosowano wywiad kwestionariuszowy, polegający 
na uzyskaniu danych poprzez zadawanie pytań na podstawie przygotowanego wcześniej 
kwestionariusza i nanoszenie przez ankietera uzyskiwanych od respondentów odpowiedzi. 
Prowadzony wywiad opierał się o kwestionariusz nieskategoryzowany, dający większą 
swobodę ankieterom na pogłębienie treści rozmowy. Dla uczynienia poznania bardziej 
precyzyjnym i konkretnym uzupełniono go o elementy skategoryzowane. Wywiad miał 
charakter jawny. 

Skala - tu rozumiana jako szereg zdań ułożonych według określonego porządku, 
wyczerpujących możliwe określenia badanego zjawiska53. Stwierdzenia w skali dobrane były 
przez sędziów kompetentnych obrazującymi stopniowo coraz większą aprobatę dla badanej 
problematyki54. Najniższy poziom aprobaty obrazowały dwa przeciwstawne twierdzenia 
oceniające ogólne nastawienie: „Rodzicielstwo zastępcze to ważna i potrzebna społecznie 
inicjatywa” i „Rodziny zastępcze to daremny trud i rzadko przynoszą spodziewane efekty”. 
Poziom najwyższy stanowiła deklaracja osobistego zaangażowania respondenta: „Chętnie 
zaangażował bym się w pomoc rodzinie zastępczej lub rodzinnemu domowi dziecka”. 
Walorem techniki jest jej małe skomplikowanie i prostota w użyciu i z tych względów jest 
szeroko stosowana. Stopnie skali były wyrażone za pomocą czasowników: całkowicie się 
                                                        
53T. Pilch Zasady badań pedagogicznych, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977, s.150 
54 E.Babbie , Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004. 
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zgadzam, zgadzam się, nie mam zdania, nie zgadzam się, całkowicie się nie zgadzam. Wyniki 
osiągane w skali mogą przyjmować wartości od -20 dla całkowitego braku akceptacji do 20 
dla pełnej akceptacji idei rodzicielstwa zastępczego. Ta liczba stopni odzwierciedla 
dostatecznie zróżnicowanie między ocenianymi cechami. Skala służy liczeniu wskaźników 
zbudowanych z sumy pytań zawartych w kwestionariuszu skali akceptacji rodzicielstwa 
zastępczego. W związku z tym może być traktowana jako metoda ilościowa55. W celu 
określenia trafności narzędzia przeprowadzono również badanie pilotażowe na próbie 50. 
osób. Badanie potwierdziło trafność narzędzia, jednak w jego wyniku, w kwestionariuszu 
skali w badaniu głównym używano określenia rodzicielstwo zastępcze zamiast obecnie 
przyjętej nazwy rodzinna piecza zastępcza, ze względu na to, że badania pilotażowe wskazały 
na znacząco lepsze rozumienie tego terminu. Przeprowadzone badania pilotażowe wskazały, 
że metoda nadaje się do badań zbiorowości i grup, jednak wykorzystanie jej w badaniach 
indywidualnych wymagałoby dodatkowych badań trafności i rzetelność oraz w szczególności 
standaryzacji. 

W ramach niniejszego badania przeprowadzono wywiady oraz każdego respondenta 
poproszono o wypełnienie kwestionariusza Skali aprobaty rodzicielstwa zastępczego. 
Zbadano (N=2507) w wieku od 18 do 45 lat. 

Grupa respondentów 
Badania przeprowadzono na próbie 2612 osób. W wyniku weryfikacji odrzucono 105 

kwestionariuszy, głównie ze względu na błędy w wypełnieniu kwestionariusza skali 
(niepełne). 

Dalszej analizie poddano 2507 kwestionariuszy wywiadu i skali. Dla dalszych badań 
przyjęto, że próba badawcza N=2507. W grupie było 956 mężczyzn i 1551kobiet. 

 

Rysunek 5 Rozkład grupy badanej pod względem płci 
Źródło opracowanie własne 

                                                        
55Por. G. Gamst, L. S. Meyers, A. J. Guarino, Analysis of Variance Designs, Cambridge 2008, s. 10. 
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Badani należeli do grupy wiekowej mieszczącej się w przedziale od 18-45 lat. Jest to 
grupa zaliczana do wieku produkcyjnego mobilnego. Wiąże się to z większą mobilnością 
i skłonnością do zmian członków tej grupy wiekowej. Szczegółowy rozkład wieku prezentuje 
wykres. 

 

Rysunek 6 Rozkład wieku w badanej grupie 
Źródło opracowanie własne 

Pod względem miejsca zamieszkania respondenci byli grupą zróżnicowaną. 
Mieszczańscy dużych miast stanowili 45% grupy badanych, mieszkańcy małych miast 38%, 
a mieszkańcy wsi jedynie 17%.  

 

Rysunek 7 Rozkład badanej grupy pod względem miejsca zamieszkania 
Źródło opracowanie własne 

Wykształcenie respondentów było zróżnicowane. Dominowali respondenci 
z wykształceniem średnim z maturą (45%). Respondentów z wykształceniem średnim bez 
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matury stanowili 18%, respondenci z wykształceniem wyższym stanowili 31%, 
a z wykształceniem podstawowym było jedynie 6%.  

 

Rysunek 8 Rozkład badanej grupy pod względem wykształcenia 
Źródło opracowanie własne 

Grupę respondentów można uznać za reprezentatywną. 
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Społeczne postrzeganie rodzinnej pieczy zastępczej 
przez respondentów. 

Rozumienie pojęcia rodzinnej pieczy zastępczej, rodzicielstwa 
zastępczego, rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 
przez respondentów. 

Większość badanych Polaków - 80% (2012 na 2507 badanych)  rozumie pojęcie 
rodzinnej pieczy zastępczej, chociaż bliższe i bardziej zrozumiałe jest dla nich pojęcie 
rodzicielstwa zastępczego. W społecznej świadomości wciąż bardziej utrwalone jest pojęcie 
rodzicielstwo zastępcze niż rodzinna piecza zastępcza. Badani w większości poprawnie 
wymieniają (79% 1980 badanych) i definiują również podstawowe dla rodzinnej pieczy 
zastępczej terminy: rodzina zastępcza (78% - 1955 osób ) i rodzinny dom dziecka (75% - 1881 
osób).  

 

Rysunek 9 Rozumienie pojęć rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka 
Źródło opracowanie własne 

Jak prezentuje to wykres, różnica ta nie jest znacząca.  

Nieliczni - 11 osób, to jest około 0,4% respondentów zaliczają do rodzinnej pieczy 
zastępczej również adopcje. 9 respondentów, czyli około 0,4% respondentów do form 
rodzinnej pieczy zastępczej zaliczają również wioski dziecięce, które w świetle aktualnej 
ustawy nie  należą do form rodzinnej pieczy zastępczej. 

Ogólnie. około 16 % respondentów deklarowało, że nie wie czym jest rodzinna piecza 
zastępcza i rodzicielstwo zastępcze.  

Spostrzeganie i ocena jednostek rodzinnej pieczy zastępczej 
przez respondentów 

Na pytanie, czy mieli kontakt z jakimiś formami rodzinnej pieczy zastępczej/ 
rodzicielstwa zastępczego większość respondentów, bo 1679 osoby, to jest 67% nie 
spostrzegła w swoim otoczeniu, jak również u rodziny jednostek rodzinnej pieczy zastępczej. 
Część - 72 osoby, czyli około 3% deklaruje, że w rodzinną pieczę zastępczą są zaangażowane 
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ich rodziny. 165, czyli około 7% respondentów twierdzi, że w prowadzenie rodzinnych form 
opieki zastępczej zaangażowani są ich znajomi lub koledzy. Stosunkowo duża grupa, bo 715, 
czyli 28% respondentów twierdzi, że formy rodzinnej pieczy zastępczej występują w 
sąsiedztwie. Wśród respondentów 112 osób, czyli około 5% zadeklarowało, że zna 
wychowanka domu dziecka przy czym w jednym wypadku był to mąż, a w jednym 
narzeczony. Ponadto 45 - ok 2% badanych zadeklarowało kontakt z takimi osobami, jednak 
jest on trudny do jednoznacznego sklasyfikowania np. kolega w szpitalu itp. 

 

Rysunek 10 Spotkanie ze zjawiskiem rodzinnej pieczy zastępczej 
Źródło opracowanie własne 

Niezależnie od braku osobistych doświadczeń i relacji z rodzinnymi formami pieczy 
zastępczej, u zdecydowanej większości respondentów deklarują oni wysoką ocenę ich 
działalności. Z badanej grupy - 1458 osób deklaruje ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Przy 
czym, wszystkie osoby, które zadeklarowały, że spotkały się z rodzinną pieczą zastępczą - 
oceniają ja pozytywnie. 

Czy Polacy uważają tworzenie rodzinnych form pieczy 
zastępczej za potrzebne? 

Zdecydowana większość, bo 2428 osoby, to jest 97% uważają za potrzebne tworzenie 
rodzinnych form pieczy zastępczej, 25 - uznało to za zbędny wydatek, który nie przynosi 
oczekiwanych efektów, a 54 - to jest 2% zadeklarowało, że nie ma w tej kwestii zdania.  

1797

72

165

715

112

45

nie spotkali

w rodzinie

znajomi/koledzy

sąsiedztwo

znają wychowanka

inni



29 
 

 

Rysunek 11 Stosunek respondentów do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej 
Źródło opracowanie własne 

Duża część (około 40%) osób akceptujących ideę rodzinnej pieczy zastępczej 
podkreślała jej różne zalety, tak w zakresie wspierania rozwoju dziecka, jak i podkreślając 
rolę rodziców zastępczych. Uwagi te miały różny charakter. Oto kilka typowych: „według 
mnie to najlepsza alternatywa dla dzieci porzuconych przez rodziców, którym odebrano 
prawa rodzicielskie, czy których rodzice zginęli lub umarli, wydają się lepszym rozwiązaniem 
niż domy dziecka”, „jest to bardzo potrzebna inicjatywa, aby dzieci mogły mieć pełną rodzinę 
i zostały dobrze wychowane”, „ciężka praca, która pomaga dziecku nie tylko w jego rozwoju 
ale również stworzeniu poczucia bezpieczeństwa”, czy: „uważam, że jest to wielka szansa dla 
dzieci, które nie miały prawdziwej rodziny”. Część (około 20%) osób akceptujących zgłaszała 
różne zastrzeżenia i obawy. Typowe to: „tak - jednak nic nie zastąpi prawdziwych rodziców”, 
„tak - ale przede wszystkim należy wspierać rodzinę”, czy „dobra inicjatywa, ale uważam, że 
adopcja jest lepszym rozwiązaniem dla dziecka”. Było też trochę (około 10%) zróżnicowanych 
zresztą uwag o rodzicach zastępczych. Typowe to „uważam, że jeśli dwoje ludzi nie może 
mieć dzieci (biologicznych) to powinni dostać szansę na zostanie rodziną zastępczą dla 
jakiegoś dziecka”, „to nie należy do łatwych zadań, wymaga wiele poświęcenia, troski i 
miłości, zajęcie to daje dużo satysfakcji płynącej z możliwości stworzenia dziecku 
prawdziwego domu, pomaga przywrócić dziecko do życia w społeczeństwie, sprzyja jego 
rozwojowi”, „wątpliwość budzi, czy ludzie zakładający te domy, rodziny są do tego 
odpowiednio przygotowani”. 

Poziom aprobaty wobec rodzinnej pieczy zastępczej. 
Poziom aprobaty mierzono Skalą aprobaty rodzicielstwa zastępczego. Zbadana grupa 

liczyła 2507 osób. Rozstęp wartości, jakie przyjmowała badana zmienna wynosił 36, a 
przyjmowała ona wartości od -16 do 20. Średni wynik w skali dla całej badanej populacji 
wynosi 10,10.  Odchylenie standardowe liczono zgodnie ze wzorem  

za
nie mam zdania
przeciw
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∑(푥 − 푥̅)
푛  

gdzie 푥 oznacza kolejna wartość zmiennej, 푥̅ oznacza średnią wartość zmiennej w badanej 
próbie, a 푛 oznacza liczebność próby i wyniosło ono 5,16. Jednocześnie policzono kwartyle, 
i tak Q1 wyniósł 7, a Q3 wyniósł 14. 

Gotowość osobistego zaangażowania w tworzenie rodzinnych 
form pieczy zastępczej przez respondentów. 

Gotowość osobistego zaangażowania jest ważnym wskaźnikiem akceptacji dla danej 
idei. Odpowiedzi badanych podzielono na pięć kategorii: tak, raczej tak, nie wiem, raczej nie i 
nie. Wśród badanych 1065 osób zadeklarowało gotowość zaangażowania się w rodzinną 
pieczę zastępczą, 325 osób - raczej by się zaangażowało, 466 - nie wie, czy by się 
zaangażowało, 226 respondentów - raczej nie podjęło by się tego zadania. a 425 osób - nie 
zaangażowało by się osobiście w rodzinną pieczę zastępczą. 

 

Rysunek 12 Osobiste zaangażowanie w rodzinną pieczę zastępczą 
Źródło opracowanie własne 

Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji między wiekiem, płcią 
i wykształceniem, a poziomem aprobaty dla rodzinnej pieczy zastępczej i gotowością 
do osobistego uczestnictwa w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Warto również dodać, że zdecydowana większość respondentów na pytania w skali 
aprobaty dotyczące stosunku do członków rodziny i znajomych, którzy podjęli by się 
rodzicielstwa zastępczego zadeklarowała wsparcie dla tych inicjatyw. 
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Wnioski i rekomendacje 
 

Zaprezentowane badania pozwalają  na przeprowadzenie  procedury  
wnioskowania w zakres ie postawionych problemów.  

Na pytanie, czy Polacy prawidłowo rozumieją pojęcie rodz iny  
zastępczej i rodzinnego domu dziecka, możemy odpowiedz ieć twierdząco,  
podobnie jak na problem, czy Polacy odróżniają rodziny zastępcze od adopcj i.  
Chociaż w tej drug iej kwesti i na leży zauważyć, że  niewie lka grupa za l icza  
adopcje do form rodzinnej  pieczy zastępczej.   

Stosunkowo niewielka liczba Polaków dostrzega w swoim otoczeniu istnienie  
form rodz innej pieczy zastępczej - jest to około 33% .  Mimo to, większość 
pozytywnie ocenia te formy pieczy zastępczej i uważa za potrzebne tworzenie  
rodzin zastępczych i rodz innych domów dziecka.  Polacy dek larują również  
wysoki stopień aprobaty zjawiska pieczy zastępczej, chociaż za ledwie 43% 
deklaruje  gotowość podjęcia s ię pieczy zastępczej.   

Ocena obrazu społecznego rodzinnej pieczy zastępczej,  jaki istn ieje  
wśród dorosłych Polaków, wydaje się  być korzystna.  Niezależnie jakie  
przypisze s ię temu twierdzeniu konotacje moralne, można stwierdzić że  
rodzic ie lstwo zastępcze, czy też rodzinna piecza zastępcza jest w 
świadomości Polaków „trendy” - inaczej mówiąc - modne. Jest to efekt  
prowadzonych kampani i społecznych, a le również oddz iaływania popkultury i  
zaangażowania gwiazd w propagowanie ide i rodz ic ie lstwa zastępczego.  
Oczywiście większość Polaków ocenia  rodzicielstwo zastępcze jako dobre , ale  
znacząca różnica między ogólnymi dek laracjami ocennymi, a gotowością  
osobistego zaangażowania wskazuje  na fakt znacznej z łożoności problematyki  
stosunku do rodzic ie lstwa zastępczego i zapewne s ieroctwa w ogóle.  

Działania  państwa i  organizacj i społecznych przyniosły wysok i poz iom  
wiedzy w kwesti i rodz innej pieczy zastępczej.  Polacy w większości (ponad 
90%) prawidłowo rozumieją pojęci rodzicielstwo zastępcze, rodzina  
zastępcza i rodz inny dom dziecka, ugruntowania  wymaga pojęcie rodzinna 
piecza zastępczą. Nadal część Polaków nie rozróżnia rodz innej pieczy  
zastępczej od adopcji , a cześć zalicza do rodz innej pieczy zastępczej wioski  
dziec ięce.  Wiąże się to jednak z faktem, że zmieniająca tę ostatnią kwest ię  
ustawa weszła w życie  od niedawna.  

Relatywnie nisk i odsetek Polaków dostrzega w swoim otoczeniu 
zjawiska (formy) rodzinnej pieczy zastępczej, co z jednej strony może s ię  
wiązać z ich niezauważalnym, jednak dobrym funkcjonowaniem, z drug iej  
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jednak strony może sygnalizować niską wrażl iwość Polaków na problematykę 
pieczy  zastępczej  i  s ieroctwa w ogóle.   

 Polacy jak to sygnalizowano wcześniej, mają pozytywny stosunek do  
rodzinnej pieczy zastępczej.  Większość Polaków dostrzega potrzebę 
tworzenia form pieczy zastępczej i  wysoko ocenia ich efektywność.  Warto 
jednak dodać, że wie lu nad tę formę pomocy dz iecku, przedkłada pomoc  
rodzinie  jako optymalny sposób niesienia pomocy oraz  adopcję.   

Polacy deklarują wysoki stopień aprobaty wobec zjawiska rodzinnej  
pieczy zastępczej.  Jednak znacząco niższa jest gotowość osobistego 
zaangażowania w rodz ic ie lstwo zastępcze.  Jednak  wobec faktu, że  większość  
deklaruje pomoc krewnym i znajomym, którzy by takie formy prowadz il i ,  
można również ewokować, że  owa ostrożność wiąże się  z  obawami przed 
trudem związanym z takim dz iałaniem lub niską samooceną kompetencj i  
w tym zakres ie.  
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Załącznik 

Skala akceptacji rodzicielstwa zastępczego 
Oceń słuszność – stopień w jakim zgadzasz się z twierdzeniami zawartymi w tabeli. Całkowicie się zgadzam  

 Całkowicie się 
zgadzam 

Zgadzam się  Nie mam 
zdania  

Nie zgadzam 
się  

Całkowicie się 
nie zgadzam  

1. Rodzicielstwo zastępcze to ważna i potrzebna 
społecznie inicjatywa.  
 

     

 
2. Rodziny zastępcze to daremny trud i rzadko 
przynoszą spodziewane efekty.  
 

     

 
3. Lubię dzieci  
 

     

 
4. Gdyby moi znajomi podjęli się prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka wspierał bym ich w 
tej inicjatywie.  
 

     

 
5. Był bym przeciw założeniu rodziny zastępczej 
przez moich rodziców lub bliskich krewnych.  
 

     

 
6. Warto organizować rodziny zastępcze i 
rodzinne domy dziecka.  
 

     

 
7. Społeczeństwo nie ma środków na tak 
kosztowną formę jak rodzinne domy dziecka.  
 

     

 
8. Zwykle jest już za późno by resocjalizować 
sieroty społeczne.  
 

     

 
9. Rodzinne formy opieki to dobra forma 
socjalizacji sierot społecznych.  
 

     

 
10. Warto zaangażować się w pomaganie 
rodzinnym domom dziecka i rodzinom 
zastępczym.  
 

     

 
11. Dzieci mnie denerwują  
 

     

 
12. Chętnie zaangażował bym się w pomoc 
rodzinie zastępczej lub rodzinnemu domowi 
dziecka  
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