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Szanowni Państwo 

Uczestnicy i Prelegenci  

8. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego 

 
 

Szanowni Państwo, 

sfera rodzicielstwa zastępczego jest bardzo bliska powiatom zwłaszcza dzisiaj, 

kiedy spada liczba kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych  

i pojawiają się problemy w powierzaniu pod opiekę rodzinną nawet najmłodszych 

dzieci. 

Rodzinne formy opieki nad dzieckiem w swoim kształcie są najbardziej zbliżone 

do naturalnego środowiska, w jakim powinien wychowywać się każdy młody 

człowiek. Dla dziecka osieroconego lub pozbawionego czasowo opieki 

rodzicielskiej przebywanie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

daje szansę na względnie normalne funkcjonowanie. Pozwala na życie 

w małym, bezpiecznym środowisku, gdzie nie jest anonimowe i co najważniejsze 

ma stałych opiekunów od których doświadcza troski i opieki. Rodzinna opieka 

zastępcza daje możliwość zapewnienia optymalnych warunków rozwoju 

psychofizycznego dziecka, które są podstawą prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego i społecznego. 

Należy jednak mieć na uwadze, że piecza zastępcza powinna mieć charakter 

tymczasowy z dążeniem – poprzez działania wspierające – do możliwie jak 

najszybszego powrotu dziecka do rodziny naturalnej, a jeżeli jest to niemożliwe 

– dążenie do przysposobienia dziecka (adopcji).  

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa 

na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 

rządowej. 

Związek Powiatów Polskich na co dzień wspiera działania powiatów na rzecz 

rodzinnych form opieki nad dziećmi. Nasi eksperci czynnie uczestniczą  

w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także komisji 

sejmowych zajmujących się  tą tematyką. Czuwają nad projektami ustaw, tak by  



 

  

zapewniały mądry i przyjazny system wspierający rodziny, gwarantujący wszystkim dzieciom wychowanie  

i dorastanie w rodzinie. To ważne zadanie, bowiem czasami nowe, proponowane rozwiązania – obok wielu 

rozsądnych propozycji – zawierają również takie, które mogą szkodzić w sprawowaniu rodzinnej pieczy 

zastępczej. Dlatego tak ważne jest by nad propozycjami nowych ustaw i rozporządzeń czuwał zespół 

doświadczonych ekspertów.  

Jesteśmy przekonani, że miejsce każdego dziecka jest w rodzinie, dlatego wspólnie powinniśmy dokładać 

wszelkich starań by młodsze dzieci w ogóle nie trafiały pod opiekę placówek, a te które już się w nich 

wychowują, miały szanse na przejście pod opiekę rodziców zastępczych. To, naszym zdaniem stworzy 

możliwość nawiązywania więzi niezbędnych do harmonijnego rozwoju dziecka. 

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich z ogromną przyjemnością objął patronat honorowy nad 

8. Kongresem Rodzicielstwa Zastępczego nie mając wątpliwości, że będzie on doskonałą okazją do 

wymiany dobrych praktyk, doświadczeń oraz omówienia wyzwań związanych z rozwojem rodzicielstwa 

zastępczego w Polsce i przedstawienia propozycji rozwiązań. Wierzymy, że stanie się on również inspiracją 

dla osób, które myślą o założeniu rodziny zastępczej. Mamy nadzieję, że zagadnienia poruszone podczas 

tegorocznej edycji Kongresu pozwolą Państwu znaleźć odpowiedzi i rozwiązania na problemy, z którymi na 

co dzień się Państwo zmagacie. 

Związek Powiatów Polskich wyraża dobrą wolę we wpieraniu środowisk samorządowych przy propagowaniu 

rodzicielstwa zastępczego i przełamywaniu jakichkolwiek negatywnych stereotypów dotyczących rodzin 

zastępczych. 

Na koniec w imieniu przedstawicieli samorządów powiatowych pragnę złożyć wszystkim rodzinom 

zastępczym podziękowania za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci potrzebujących. Dziękujemy 

Wam za wsparcie w odzyskiwaniu zaufania do ludzi i świata jakie ofiarujecie dzieciom. Wyrażamy szczery 

podziw dla Państwa za ogromny wysiłek, empatię oraz odwagę w codziennej opiece i wychowaniu dzieci. 

Dla wielu z nich jesteście spełnieniem marzeń o szczęśliwym domu pełnym ciepła, miłości i wzajemnego 

szacunku, a dla nas jesteście bohaterami naszych czasów. 

Rodzicielstwo zastępcze tak naprawdę jest jedną z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. 

Przyjąć do własnej rodziny młodego człowieka, ofiarować mu swą miłość i troskę to coś pięknego i godnego 

najwyższej pochwały. 

Podsumowując życzymy Państwu wielu sił, wytrwałości i cierpliwości oraz doświadczania dobra w pełnieniu 

roli Rodzica Zastępczego. Niech uśmiech zawsze towarzyszy dzieciom pozostającym pod Państwa opieką, 

a Wam niech daje radość, siłę i pomyślność na każdy dzień.  

 Z wyrazami szacunku 
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