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Słowo Wstępne

Przekazujemy Państwu drugi w 2013 roku numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji Społecznej. 
Czasopismo zostało wydane w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – Priory-
tet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – je-
dnostki podległej Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Bieżący numer biuletynu zawiera informacje dotyczące działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny w różnym 
kontekście społecznym. Podstawowym źródłem informacji są artykuły osób zawodowo, bądź społecznie działających 
na rzecz zapobiegania umieszczaniu dziecka poza rodziną, np. z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, 
czy też z przyczyn subiektywnych kobiet, które po urodzeniu dziecka rezygnują z praw rodzicielskich. Jednak nieza-
leżnie od przyczyn i głębokości kryzysu funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny, każda z nich ma prawo do 
wsparcia w postaci lokalnych usług psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, mediacji, interwencji kryzysowej, 
asystentury rodzinnej. W przypadku udzielanej rodzinie pomocy ważny jest właściwy dobór form i środków będących 
w dyspozycji samorządów, organizacji społecznych i innych podmiotów, których celem statutowym jest niesienie po-
mocy dziecku i rodzinie. W biuletynie zamieszczamy również informacje o jednym z finansowych systemów wspar-
cia rodzin z dziećmi, w części dotyczącej współpracy naszego kraju z innymi krajami Unii Europejskiej tj. świadczeń 
rodzinnych przyznanych na podstawie przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zachęcamy wszystkie instytucje działające w obszarze pomocy społecznej i aktywnej integracji do promowania na ła-
mach naszego Biuletynu ciekawych wydarzeń i rozwiązań, z zakresu pomocy dziecku i rodzinie, o których będziemy 
informowali w kolejnych jego wydaniach.

Życzymy miłej lektury

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej12 
i pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

realizujący opisywane zadania

1  Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej pracował w składzie: Piotr Nowak-Skyrpan – Kierownik Wydziału ds. badań społecznych 
– Obserwatorium Integracji Społecznej, Ireneusz Lemański – Główny Specjalista, Tomasz Błacha – Referent.
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ADOPCJA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH  
– KONIECZNOŚĆ CZY SZANSA, 

na podstawie doświadczeń współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego 
w Warszawie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie

Agata Kopczyńska
Pedagog Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
z dnia 9.06.2011 r., której przepisy w praktyce realizowane 
są od stycznia 2012 r., wprowadziła wiele zmian w obsza-
rze organizacji pomocy dla dzieci, które z różnych przy-
czyn losowych wychowują się w  środowisku rodzinnej 
pieczy zastępczej.

Gdy po wyczerpaniu możliwości udzielenia wsparcia 
rodzicom naturalnym, kryzys w  rodzinie nie zostaje 
przezwyciężony a wychowujące się w niej dziecko nie 
ma zapewnionej dostatecznej opieki, małoletni decy-
zją sądu umieszczani są w pieczy zastępczej. W takiej 
sytuacji dziecko najczęściej trafia do rodziny zastęp-
czej stworzonej przez osoby z najbliższego otoczenia, 

która jest alternatywą rozważaną priorytetowo przez 
sąd. Jeśli jednak wśród najbliższych, brakuje zaintere-
sowania przejęciem opieki, optymalnym jest pozyska-
nie dla małoletniego rodziny zastępczej zawodowej, 
rodziny niezawodowej (niespokrewnionej) lub miej-
sca w rodzinnym domu dziecka. Od wielu lat instytu-
cje organizujące opiekę nad dziećmi wychowującymi 
się poza własną rodziną, podejmują działania których 
intencją jest rozpowszechnianie idei rodzicielstwa za-
stępczego oraz zachęcanie osób niespokrewnionych 
do podjęcia tego niełatwego, ale często satysfakcjonu-
jącego wyzwania. A wszystko po to, by umieszczenie 
dziecka w instytucjonalnej formie opieki – czyli w pla-
cówce było alternatywą ostateczną. 

Tabela 1. Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31.12.2012 r. 

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na dzień 31.12.2012 r. w tym:

Miejsce/zakres  
terytorialny

Ogółem
Spokrewnio-

nych
Niezawodo-

wych

Zawodowych w tym:

ogółem
pogotowie 

rodzinne
specjali-
styczne

m.st. Warszawa 1669 1158 423 53 29 6

ogółem w  województwie 
mazowieckim

6227 3687 1737 588 178 37

* Dane z Mazowieckiego Urzędu  Wojewódzkiego w Warszawie.

Specyfika potrzeb dzieci wychowujących się w rodzinach 
zastępczych, złożoność sytuacji ich rodzin pochodzenia, 
powodują że opiekunowie zastępczy często wymagają 
wielokierunkowego wsparcia i pomocy w realizacji swo-
ich zadań. Dostrzegając tą potrzebę, ustawa o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza funkcję 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który obej-

muje swoim oddziaływaniem zdecydowanie mniejszą 
liczbę środowisk niż działający dotychczas na tym polu 
pracownik socjalny. Zintensyfikowanie kontaktów z  ro-
dziną, włączanie opiekunów w inicjatywy edukacyjne daje 
możliwość lepszego rozpoznania potrzeb rodziny oraz 
umieszczonego w niej dziecka, co pozwala koordynato-
rowi trafniej organizować pomoc i wsparcie.  
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Założenia ustawy o pieczy w zdecydowany sposób wy-
rażają zasadność traktowania pobytu w rodzinie zastęp-
czej, jako etapu przejściowego w drodze do umieszczenia 
dziecka w środowisku docelowym, którym w myśl no-
wych przepisów jest powrót pod opiekę własnej rodziny 
lub pozyskanie dla małoletniego rodziny przysposabia-
jącej (adopcja). W związku z powyższym obowiązujące 
przepisy nakładają na organizatora i koordynatorów ro-
dzinnej pieczy zastępczej rygorystyczny obowiązek zgła-
szania do ośrodka adopcyjnego informacji o wszystkich 
dzieciach przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 
z uregulowaną sytuacją prawną. Już wcześniej obowią-
zek ten realizowali pracownicy domów dziecka, osoby 
prowadzące zawodowe formy rodzicielstwa zastęp-
czego w  kontekście swoich wychowanków. Nowością 
jest zastosowanie tego wymogu w  stosunku do pod-
opiecznych spokrewnionych lub niezawodowych ro-
dzin zastępczych, którzy najczęściej wychowują się pod 
opieką dziadków, wujostwa, starszego rodzeństwa lub 
innych krewnych. 

Realizacja tego innowacyjnego założenia poskutkowała 
w  2012  r. na Mazowszu liczbą przeszło 500 zgłoszeń 
dzieci, przebywających w  warszawskich rodzinach za-
stępczych i jednocześnie mających uregulowaną sytuację 
prawną (odebrana przez sąd władza rodzicielska, siero-

ctwo naturalne, dobrowolne zrzeczenie się przez rodzi-
ców władzy rodzicielskiej) do Wojewódzkiego Ośrodka 
Adopcyjnego w  Warszawie. Wszystkie inne powiaty na 
Mazowszu analogicznie dokonały tego typu zgłoszeń do 
innych publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyj-
nych funkcjonujących na terenie województwa. W celu 
rozpoznania sytuacji każdego zgłoszonego wychowanka 
ośrodki podjęły współpracę z organizatorami rodzinnej 
pieczy zastępczej celem ustalenia zasadności wszczęcia 
dla nich poszukiwań rodziny przysposabiającej i podjęcia 
decyzji o kwalifikacji dziecka do adopcji. 

Jak pokazują dane na terenie całego województwa ma-
zowieckiego w  rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 
31.12.2012 r. przebywało ogólnie 1568 dzieci z uregulo-
waną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję. Zgłoszo-
nych do ośrodków adopcyjnych zostało 1472 dzieci, 
niezgłoszonych – 96 dzieci*.

Dane dotyczące liczby dzieci adoptowanych za pośred-
nictwem Ośrodków Adopcyjnych, funkcjonujących 
na terenie Mazowsza, które przed przysposobieniem 
przebywały w  środowisku rodzinnej pieczy zastępczej 
(rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze 
niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne 
domy dziecka) przedstawia niżej zamieszczona tabela.

Tabela 2. Dane dotyczące liczby dzieci adoptowanych za pośrednictwem Ośrodków Adopcyjnych, funkcjonujących na terenie Mazowsza

ADOPCJE  
KRAJOWE

ADOPCJE  
ZAGRANICZNE

ŁĄCZNIE

1 2 3 4 5

2012 rok

Liczba rodzin adopcyjnych 312 170 482

Liczba adoptowanych dzieci 361 255 616

w tym: 
dzieci z rodzinnej 
pieczy zastępczej 

122 101** 223

I kwartał 
2013 roku

Liczba rodzin  
adopcyjnych

66 47 113

Liczba adoptowanych dzieci 75 75 150

w tym:  
dzieci z rodzinnej pieczy  

zastępczej 
28 38** 66

Źródło:     *Dane opracowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny. 
**Dane dotyczą adopcji w odniesieniu do całego kraju.
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Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie we współ-
pracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie jako Or-
ganizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej –  rozpoznając 
sytuację przeszło 500 dzieci, wytypowanych do prac w ze-
spole interdyscyplinarnym przez koordynatorów rodzin-
nej pieczy zastępczej – pod kątem szansy na adopcję 
–  uczestniczył w  2012  r. w  blisko 35 całodziennych 
spotkaniach, na których podejmowano dyskusje o po-
trzebie jak najlepszego zabezpieczenia interesu każ-
dego zgłoszonego wychowanka rodziny zastępczej na 
przyszłość. Wiele rozmów odbyło się przy współudziale 
przedstawicieli sądów, ośrodków pomocy społecznej  
a przede wszystkim rodzin zastępczych, pełniących jed-
nocześnie funkcję opiekunów prawych dzieci. W sposób 
szczególny przeanalizowano sytuację dzieci małych, kilku-
letnich przed którymi widnieje perspektywa długotermi-
nowego pobytu w pieczy zastępczej oraz podopiecznych 
rodzin, które pomimo statusu rodzin zastępczych funkcjo-
nują z tzw. motywacją adopcyjną.

W  trakcie rozmów podjętych z  blisko 80 rodzinami 
zastępczymi zwracano uwagę na potrzeby ich pod-
opiecznych, dotyczące wychowywania się w pełnej ro-
dzinie. Wskazywano, że pozyskanie rodziny adopcyjnej dla 
wielu wychowanków może być szansą na zapewnienie im 
wszechstronnego rozwoju, stabilizacji i warunków kom-
pensujących poczucie opuszczenia przez rodziców, którzy 
będąc pozbawionymi władzy rodzicielskiej najczęściej nie 
interesują się losem dziecka i nie rokują na przejęcie opieki. 
Przeważająca grupa rodzin spokrewnionych, szczególnie  
w osobach dziadków – przyznając rację przytaczanej ar-
gumentacji w konsekwencji nie wyobraża sobie rozsta-
nia z wychowywanym dzieckiem i nie wyraża zgody na 
wszczęcie dla niego poszukiwania rodziny adopcyjnej. 
W rozmowach z rodzinami zastępczymi, których motywa-
cja do wychowywania dziecka jest związana również z chę-
cią realizacji swoich potrzeb macierzyńskich, zachęcano 
do przemyślenia możliwości wystąpienia o adopcję pod-
opiecznego. Zwracano uwagę na fakt, iż może to być gest 
którego dziecko oczekuje, który wzmocni jego przynależ-
ność do opiekunów i który zostanie przez nie doceniony. 
Słuszność tego założenia potwierdziła rozmowa z  jedną 
z funkcjonujących dziś rodzin zastępczych, która sama wy-
chowywała się w rodzinie zastępczej. Dziś dorosła kobieta 
mówi, że wszystko co osiągnęła zawdzięcza osobom, które 
ją wychowały, niemniej jednak czuje pewien niedosyt, iż 
nie przypieczętowali  ich wzajemnej relacji, występując do 
sądu o jej przysposobienie. 

W  efekcie rozeznania sytuacji wszystkich zgłoszonych 
w 2012 r. dzieci przebywających w rodzinnej pieczy za-
stępczej z  uregulowaną sytuacją prawną w  Warszawie 
– w przeszło 400 przypadkach podjęto decyzję o od-
stąpieniu od wszczęcia poszukiwania rodziny adopcyj-
nej. Przemawiały za tym głównie: długotrwały pobyt 
wychowanka w  obecnym środowisku, silne więzi dzie-
cka z opiekunem zastępczym, negatywny stosunek opie-
kuna prawnego do adopcji dziecka przez osoby obce, 
negatywny stosunek dziecka do zmiany miejsca pobytu, 
wysokie ryzyko nie nawiązania przez małoletniego więzi 
w nowej rodzinie, prawidłowe wywiązywanie się rodziny 
zastępczej z powierzonych funkcji opiekuńczych. W bli-
sko 20 przypadkach rodziny zastępcze, zdecydowały 
się na wystąpienie do sądu z wnioskiem o przysposo-
bienie swojego wychowanka. W stosunku do 11 dzieci 
uruchomiono poszukiwania rodzin wśród osób przy-
gotowywanych do przysposobienia w ośrodkach adop-
cyjnych. Dla tych najmłodszych już udało się pozyskać 
rodziny, trudniej jest je znaleźć dzieciom starszym. Po-
mimo coraz większej otwartości kandydatów adop-
cyjnych na wiek dzieci i ich potrzeby, w dalszym ciągu 
brakuje chętnych do przysposobienia np. 12–14-lat-
ków, dzieci z problemami zdrowotnymi oraz licznych 
rodzeństw.

W roku 2013 r. w dalszym ciągu prowadzone są rozmowy 
i spotkania z rodzinami zastępczymi celem ustalenia, czy 
dziecko potrzebuje rodziny adopcyjnej. Do ośrodka re-
gularnie wpływają nowe zgłoszenia dzieci z  rodzinnej 
pieczy zastępczej. Największym sukcesem prowadzo-
nej inicjatywy jest uwrażliwienie rodzin zastępczych na 
potrzeby dzieci, które wychowują, mobilizowanie ich 
do szukania wsparcia, zachęcenie do refleksji nad po-
trzebą rozmowy chociażby z bliskimi, którzy w sytuacji 
kryzysowej przejmą obowiązki związane z  wychowa-
niem dziecka zabezpieczając w ten sposób jego interes 
na przyszłość. 

Ta trudna praca zespołowa nie powiodła by się gdyby 
nie partnerstwo z  Warszawskim Centrum Pomocy Ro-
dzinie przy realizacji tego zadania. Wszystkim osobom, 
które wsparły ten proces – koordynatorom rodzinnej 
pieczy zastępczej, kadrze kierowniczej odpowiedzialnej 
za zorganizowanie i  działanie systemu pieczy zastęp-
czej w Warszawie oraz Pani Dyrektor Jolancie Sobczak 
– w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego 
– uprzejmie dziękujemy.
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SYTUACJA NIEMOWLĄT  
POZBAWIONYCH OPIEKI  
RODZICIELSKIEJ
(Raport został sporządzony na podstawie doświadczeń Interwencyjnego 
Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku, prowadzonego przez Fundację Rodzin 
Adopcyjnych, na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Dorota Polańska – Dyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego  
w Otwocku wraz z Zespołem Pracowników Ośrodka

Niniejszy Raport został oparty na obserwacji 219 no-
worodków i niemowląt Ośrodka w latach 2010–2012. 
Z  danych Ministerstwa Zdrowa wynika, że rocznie 
w samych tylko szpitalach pozostawianych jest ok. 700 
noworodków. Według Raportu problem ten szczegól-
nie widoczny jest w Warszawie i powiatach ościennych 
– w woj. mazowieckim rodzice porzucają po urodzeniu 
ok. 200 dzieci rocznie.

Dokładne określenie przyczyn i konsekwencji separa-
cji dziecka od rodziny jest niezwykle trudne, jednak po 
12 latach prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Prea-
dopcyjnego dla niemowląt chcemy w poniższym Rapor-
cie podsumować część naszych doświadczeń i obserwacji:

  Odrzucenie, pozostawienie, porzucenie dziecka przez 
matkę następuje podświadomie już w  okresie ciąży, 
a  przejawia się wyparciem stanu odmiennego i  nie-
zmienionym trybem życia, co w konsekwencji dopro-
wadza do urodzeń przedwczesnych i zaburzeń stanu 
zdrowia oraz rozwoju psychoruchowego dziecka.

  Separacja dziecka od rodziców, a szczególnie od matki 
wiąże się zawsze z zaburzeniami emocjonalnymi u dzie-
cka, które w bardzo krótkim czasie doprowadzają do 
rozwoju choroby sierocej, ale również zaburzeniami 
rozwoju psychoruchowego.

  Trudno jest wyodrębnić główny powód, dla którego 
matki oddają dzieci do adopcji – ale jest to zawsze sko-
relowane z  samotnością matki w  swoim najbliższym 
środowisku.

  Pozostawienie dziecka w  szpitalu po urodzeniu, 
tzw.  zgoda blankietowa – mimo wyraźnej dezapro-

baty społecznej, jest jednak wyrazem krytycyzmu matki 
do własnej osoby i sytuacji oraz troską o dziecko, która 
uwieńczona jest przekazaniem swoich uprawnień ro-
dzicielskich na kogoś innego, dla dobra dziecka. W kon-
sekwencji dzieci matek świadomie zrzekających się 
swojej władzy rodzicielskiej przebywają stosunkowo 
krótko poza rodziną (w IOP).

  Sądy umieszczają dzieci w Ośrodku zdecydowanie częś-
ciej z przyczyn leżących po stronie rodziców jak uzależ-
nienia, choroby psychiczne i upośledzenie, widoczne 
trudności w funkcjonowaniu społecznym – które współ-
występują z przyczynami natury socjalnej i bytowej;
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Rodzice, którym odebrano dzieci i  umieszczono w  in-
stytucjonalnej pieczy zastępczej bardzo rzadko aktyw-
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nie walczą o odzyskanie dziecka i nie podejmują żadnej 
współpracy w celu reintegracji dziecka do rodziny, naj-
częściej nie odwiedzają dzieci w IOP i nie interesują się 
w żaden sposób ich losem. Paradoksalnie te dzieci prze-

bywają poza rodziną bardzo długo i  dochodzi u  nich 
oprócz traumatycznych doświadczeń w środowisku ro-
dzinnym do deprywacji rozwoju psychoruchowego z po-
wodu braku matki.

Rozkład czasu pobytu badanej populacji 219 dzieci, w zależności od powodu umieszczenia w dziecka w ośrodku, 
został przedstawiony powyżej. Dzieci umieszczone w IOP z postanowienia sądu przebywają średnio 214 dni, pod-
czas gdy, dla dzieci umieszczone w IOP w wyniku zrzeczenia się przez matkę praw do dziecka, czas ten wynosi 
tylko 61 dni.

1. Dziedzictwo naszych dzieci
Od początku naszej działalności obserwujemy, że 99% 
matek dzieci przebywających w  IOP nie było nigdy ob-
jętych opieką lekarską podczas ciąży. Nie jest to jednak 
związane z brakiem dostępności opieki medycznej w Pol-
sce ale w większości przypadków z odrzuceniem i porzu-
ceniem emocjonalnym dziecka przez rodziców już od 
momentu poczęcia.

  po analizie historii dzieci mamy pewność, że wiado-
mość o  poczęciu dziecka nie jest radością, a  dużym 
problemem;

   matka dziecka bardzo często jest samotna lub osa-
motniona;

   część matek wypiera fakt, że jest w ciąży i dowiaduje 
się o tym w po kilku miesiącach lub podczas akcji po-
rodowej.

Ponieważ matka wypiera, że jest w  ciąży, nie jest pod 
opieką lekarską – to nie zmienia swojego trybu życia tzn.: 
nie leczy się z uzależnienia od narkotyków, alkoholu, ni-

kotyny i  z  nich nie rezygnuje, jest niedożywiona i  nie 
przyjmuje żadnych witamin i minerałów, nie robi badań, 
prowadzi zły tryb życia, w przypadku przemocy nadal jest 
ofiarą. To daje wyraźne konsekwencje dla dalszego roz-
woju dziecka.

1.1. Konsekwencje dla zdrowia dziecka
Wśród badanej grupy tylko 29,4% dzieci, to zdrowe do-
noszone niemowlęta.

Blisko aż 31% to dzieci przedwcześnie urodzone, czyli 
przed 37Hbd i urodzone o czasie ale z niską wagą urodze-
niową (hipotrofia i dystrofia wewnątrzmaciczna) – w Pol-
sce to od 5–11% urodzeń.

W konsekwencji złego i niezmiennego trybu życia matki 
podczas ciąży i braku opieki lekarskiej mamy dzieci nara-
żone na różnego rodzaju zakażenia: z grupy TORCH 2,4% 
(zakażenia m.in. cytomegalią i toksoplazmozą), wirusem 
HIV i HCV 1,7%, chorobami wenerycznymi 1,2%.

29,4%

11,8%

19,1%

15,0%

2,5%
2,4% 12,4%

1,2% 1,7% 4,7%

zdrowe dzieci z małą wagą urodzeniową, dystrofia i dysmorfia
wcześniactwo choroby somatyczne
wady genetyczne choroby z grupy TORCH (toxo, cytomegialia
wady rozwojowe (serca, ukł. słuch., niedowidzenie, rozszczep choroby weneryczne
choroby zakaźne inne (HIV, HCV, HBS) uszkodzenie CUN (padaczka, …)
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Przyczyny wcześniactwa i dystrofii są podobne:

–  Czynniki demograficzno-społeczne: złe warunki socjalno-ekonomiczne, niekorzystne czynniki środowiskowe, 
mieszkaniowe i bytowe związane z zarobkowaniem rodziców, a także natury psychologicznej, stosunek do ak-
tualnej ciąży, alkoholizm, narkomania, nikotynizm, matki samotne.

–  Czynniki związane ze zdrowiem matki: obciążający wywiad położniczy, niekorzystny przebieg ciąży, obciąże-
nia genetyczne.

–  Czynniki dotyczące płodu i łożyska.

Posiadając taką wiedzę o naszych podopiecznych, standar-
dowo poddajemy je rozszerzonej diagnozie i obserwacji 
ze względu na większe prawdopodobieństwo zachoro-
walności na choroby społeczne, zakażenia z grupy TORCH, 
występowanie wad rozwojowych, nieprawidłowego roz-
woju psychoruchowego.

W  IOP dzieci są pod opieką dwóch lekarzy pediatrów, 
neurologa dziecięcego, fizjoterapeuty ruchowego, psy-
chologa klinicznego i pedagoga.

W standardzie wykonujemy wszystkim dzieciom:

  podstawowe badania krwi i moczu;

  badania w kierunku zakażeniom HIV, HCV, cytomegalii 
i toksoplazmozie;

  USG przez ciemieniowe mózgu, brzucha i stawów bio-
drowych.

A jednak mimo takiej diagnostyki w latach 2010–2012, mu-
sieliśmy zapewnić dzieciom udział w ponad 450 konsulta-
cjach specjalistycznych poza terenem Otwocka.

1.2.  Rozwój psychoruchowy niemowlęcia 
bez opieki rodzicielskiej

Na rozwój dziecka mają wpływ zarówno warunki we-
wnętrzne, takie jak jego zdrowie, predyspozycje inte-
lektualne, czy stan emocjonalny, jak i warunki w jakich 
żyje, dostępność otoczenia, stymulacja jakiej doświad-
cza, ale i warunki emocjonalne, być może (jak wynika 
z naszych doświadczeń), kluczowe. Ale warto pamię-
tać, że człowiek jest jednością psychofizyczną, dlatego 
też oczywiste jest, że poszczególne sfery małego czło-
wieka, również determinują jego rozwój i  wpływają 
jedna na drugą. Poniższy wykres przedstawia procen-
towy rozkład problemów, z  jakimi stykają się pod-
opieczni Ośrodka.

1.3. FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)
Dzieci rozwijających się w normie z umieszczonych w IOP, 
było tylko 39,3%. Pozostałe, czyli 69,7% miały różnego ro-
dzaju problemy rozwojowe wynikające ze stanu i uzależ-
nień matek biologicznych (zespół odstawienny – 3,1%, 
zespół FAS – 9,0%), braku opieki w ciąży i złego jej pro-
wadzenia (pozostałe zaburzenia dzieci przedstawione na 
wykresie powyżej).

Zespół FAS (Fetal Alcohol Syndrome) często wystę-
puje wśród dzieci w  IOP, choć wydaje się mało może 
jeszcze znany. Jest to zespół wielonarządowych uszko-
dzeń dziecka, spowodowanych przez alkohol wypijany 
przez matkę w ciąży. Nie określono dawki alkoholu bez-
piecznej dla płodu, wiadomo jednocześnie, że łoży-
sko matki nie zatrzymuje alkoholu i cała wypita przez 
matkę dawka, dostaje się do organizmu dziecka – nie-
zależnie czy mała dawka spożywana systematycznie, 
czy duża dawka spożyta jednorazowo. Alkohol uszka-
dza mózg dziecka, powodując różnego rodzaju opóź-
nienia i ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka, może 
uszkodzić serce, spowodować rozszczep podniebienia. 
Dzieci poalkoholowe rodzą się małe, mają niską wagę 

39,3%

12,7%
12,3%

7,9%

4,5%

11,2%

3,1%
9,0%

w normie rozwój nieharmonijny
zaburzenia rozwoju ruchowego zaburzenia emocji
zaburzenia SI rozwój opóźniony
zespół odstawienny FAS
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urodzeniową i małogłowie. Obserwujemy nieprawidło-
wości w rozwoju ruchowym dziecka, również problemy 
z odbiorem bodźców przez zmysły (nadwrażliwość lub 
niedowrażliwość), przy pełnoobjawowym zespole ob-
serwuje się również charakterystyczne cechy wyglądu 
– cechy dysmorficzne. 

Ogromną nadzieję stwarza nam w pracy z dziećmi z zespo-
łem FAS wczesne rozpoznanie i wielokierunkowa ich re-
habilitacja. Do niedawna nie rozpoznawano tego zespołu 
lub problemy dzieci przypisywano ich cechom charakteru 
lub obciążeniom rodzinnym. 

Ocenia się, że FAS występuje na świecie 1–6 na 2000 
urodzeń. Z FAS się nie wyrasta, FAS się ma przez całe 
życie – chociaż jego jakość jest uzależniona od uzy-
skanej wcześniej pomocy. To jeszcze jeden powód by 
dzieci w placówce przebywały jak najkrócej.

1.4.  Przebieg rozwoju psychoruchowego 
dzieci w IOP

Prawidłowy rozwój zdrowego niemowlęcia, oczekiwanego, 
obdarzonego dobrymi emocjami w czasie ciąży, na którym 
skupiona jest uwaga matki i całego otoczenia, różni się dia-
metralnie od sytuacji dziecka przebywającego w placówce, 
o potrzeby którego w okresie ciąży nie dbano należycie, a po 
urodzeniu musi się „dzielić” osobą opiekującą się nim z in-
nymi. Jego rozwój, postępy jakie czyni, nie budzą takiego 
zachwytu, jak w przypadku dziecka będącego w domu, jego 
potrzeby i sygnały nie są tak dobrze odczytywane.

Na stan dzieci przebywających w placówce ma ponadto 
znaczący wpływ czas tego przebywania, stwierdzono, że 
im jest on dłuższy, tym stan dziecka jest coraz gorszy. Obra-
zuje to tabela poniżej:

Tabela 3. Średni czas przebywania dziecka w Interwencyjnym Ośrodka Preadopcyjnym w Otwocku 

Źródło: dane Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku.

Duży wpływ długiego pobytu zaobserwowano w  przy-
padku zaburzeń emocji, zaburzeń rozwoju ruchowego 
i opóźnienia rozwoju dziecka.

Wynikają one z ograniczeń i możliwości stymulacji dziecka 
w sytuacji, gdy opiekuje się nim więcej niż jedna osoba,  a po-
nadto rozwój determinuje z każdym dniem bardziej postę-
pująca CHOROBA SIEROCA.

1.5. Choroba sieroca
Choroba sieroca jest wynikiem pozbawienia dziecka 
obiektu przywiązania, czyli jednej, niezmiennej osoby, 
która opiekuje się dzieckiem, ale przede wszystkim jest 
z nim silnie związana emocjonalnie. Brak obiektu przywią-
zania (matki) jest dla dziecka przeżyciem porównywalnym 
z lękiem przed śmiercią. Dlatego potrzebę przywiązania 
uznano za najsilniejszą potrzebę pierwotną człowieka.  

W  takim ujęciu choroba sieroca, rozumiana jako wynik 
niezaspokojenia potrzeby sierocej będzie z jednej strony 
pogłębiać się w miarę upływu czasu, z drugiej zaś obejmie 
wszystkie sfery rozwoju dziecka. Można więc stwierdzić, że 
pod pojęciem choroba sieroca mieści się właściwie stan  
i sposób rozwoju dziecka pozbawionego najważniej-
szego czynnika zdrowego rozwoju – obiektu przy-
wiązania. 

U noworodków i niemowląt w pierwszym okresie życia, 
choroba będzie objawiać się podniesionym progiem lęku, 
dzieci są niespokojne, często gorzej jedzą, wzięte na ręce 
prężą się tak, jakby chciały uciec, znacznie płycej zasy-
piają. Mogą mieć również problemy z nawiązaniem kon-
taktu wzrokowego, przytuleniem się, bądź stale domagają 
się uwagi. W miarę rozwoju dziecka rozwijają się również 
objawy choroby sierocej, ponieważ rozwój sfery poznaw-
czej jest podporządkowany konieczności zaspokojenia 
potrzeby przywiązania, dziecko nie uczy się i nie poznaje 

średni czas pobytu w populacji badanej ocena rozwoju psychoruchowego

do 3 miesięcy
75 dni w normie

75 dni rozwój nieharmonijny

powyżej 4 miesięcy

116 dni zaburzenia rozwoju ruchowego

155 dni zaburzenia emocji

136 dni rozwój opóźniony
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świata, lecz zdobywa nowe umiejętności, by zwrócić na 
siebie uwagę. Jednocześnie pewne sfery, zwłaszcza doty-
czące kontaktu i komunikacji nie rozwijają się prawidłowo, 
bądź ich rozwój jest opóźniony.

Stopniowo pojawiają się też objawy zachowań patolo-
gicznych (kiwanie się, ssanie kciuka, nadmierny apetyt, 
płaczliwość lub wycofywanie się z interakcji, lepszy kon-
takt wzrokowy z łóżeczka, niż po wzięciu na ręce, kontakt 
powierzchowny, naśladowanie zachowań innych dzieci, 
by uzyskać uwagę, zabieranie przedmiotów, które ma inne 
dziecko, uciekanie, itp.), wynikających z pogłębiania się 
choroby sierocej, czasu jej trwania i coraz większej świa-
domości cierpienia.

Praca prowadzona w Ośrodku, mająca na celu jak naj-
skuteczniejsze niwelowanie skutków choroby sierocej 
dostosowywana jest do wieku i potrzeb każdego z na-
szych podopiecznych. W pierwszym okresie życia dziecka 
ważna jest stałość i przewidywalność  zdarzeń, dlatego 
pielęgnacja dziecka oparta jest na jednej metodzie (NDT), 
karmienie przebiega według podobnego schematu. 
Osoba, która bierze dziecko na ręce, najpierw uprzedza 
je, a potem bierze na ręce powoli. Uczymy się obserwo-
wać reakcje dziecka, by odpowiadać jak najlepiej na jego 
potrzeby. Poza tym poczucie bezpieczeństwa zapew-
niają mu smoczek i pieluszka układana blisko jego buzi. 
Już wtedy każde dziecko dostaje miękką pluszową za-
bawkę, która jest stale w jego łóżeczku. Zdajemy sobie 
sprawę, że mimo tych działań, nigdy choroby sierocej 

nie zniwelujemy całkowicie, dlatego też tak ogromne 
znaczenie ma czas przebywania dziecka w placówce.

Od trzeciego miesiąca życia, działania osób opiekujących 
się dzieckiem też muszą uwzględniać rosnącą świadomość 
dziecka, odczytywać jego komunikaty, właściwie interpre-
tować zachowania dziecka, tak by nie wzmacniać jego 
cierpienia. Nabiera też dużego znaczenia problem związku 
emocjonalnego, jaki tworzy się między opiekunem i dzie-
ckiem. Ponieważ osoby będące z dzieckiem nie są na stałe 
i nie do jednego dziecka, muszą kontrolować swe emo-
cje, nie odbierając jednocześnie dziecku swej życzliwości.

Dziećmi tymi zajmuje się pedagog, który stanowi ele-
ment stałości i daje dzieciom poczucie kontroli nad rze-
czywistością, jest dla nich stałą osobą, dobrze znającą ich 
potrzeby i właściwie odczytującą ich komunikaty. Stała za-
bawka, która towarzyszy dziecku od początku jego pobytu  
w placówce, nabiera dla niego znaczenia „osoby“, która to-
warzyszy mu i może pomóc w trudnych chwilach. Zdajemy 
sobie sprawę, że rozwój emocjonalny dziecka zdrowego 
umożliwia traktowanie obiektu przejściowego (ulubionej 
zabawki) w kategoriach opisanych wyżej dopiero wtedy, 
kiedy obraz matki jest już w świadomości dziecka utrwalony. 
My odwracamy ten proces, bo jest to jedyna możliwość za-
pewnienia dziecku stałej i zawsze dostępnej „osoby“. By 
stało się to możliwe, musimy taki związek w świadomości 
dzieci wytworzyć, np. przez łączenie osoby z tym przed-
miotem, dbanie by towarzyszył mu we wszystkich ważnych 
chwilach, zwłaszcza tych dla dziecka trudnych.
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ŚRODOWISKOWY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W BRWINOWIE  
– PRACA METODĄ ZESPOŁOWĄ

Joanna Dzierzba
Dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie 
(ŚOPS) w obecnej strukturze pracuje od 1 maja 2012 r. Rada 
Miejska w Brwinowie uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 r. 
zdecydowała o połączeniu dwóch jednostek organiza-
cyjnych gminy. W  ten sposób do Środowiskowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej został włączony Gminny 
Ośrodek Pracy z Rodziną, który prowadził świetlice te-
rapeutyczne i realizował gminny program profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Połącze-
nie jednostek wymusiło zmianę w strukturze organi-
zacyjnej. Równocześnie nowe zadania na ŚOPS nałożyła 
obowiązująca od  1 stycznia 2012 ustawa o  wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowa struktura op-
arta jest na pracy pięciu Działów: Świadczeń, Księgowym, 
Usług opiekuńczych, Pomocy środowiskowej i  Wspie-
rania rodziny, z  których dwa ostatnie pełnią rolę wio-
dącą. Dział wspierania rodziny przejął zadania wynikające 
z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i jest realizatorem 
gminnego programu profilaktyki. W jego skład wchodzą 
cztery świetlice socjoterapeutyczne, w  których pracuje 
6 wychowawców. Zatrudniony jest również asystent ro-
dziny. Dział pomocy środowiskowej, składający się  
z 11 pracowników socjalnych, ze względu na różnorod-
ność form pracy z osobami wymagającymi wsparcia, został 
podzielony na cztery zespoły: zespół ds. starości i niepeł-
nosprawności, zespół aktywizacji i  organizacji środowi-
ska lokalnego, zespół ds. pracy z rodziną i zespół pracy 
socjalnej. Każdy zespół specjalizuje się w pracy socjalnej 
prowadzonej z inną grupą osób korzystających z pomocy. 
Do potrzeb pracowników dobierane są szkolenia, jak rów-
nież metody i formy pracy (metoda grupowa, OSL, reali-
zacja projektów). 

Osoby zwracające się o pomoc, mogą również skorzystać 
z pomocy specjalistycznej. ŚOPS zatrudnia prawnika, psy-
chologa i psychologa dziecięcego, trzech terapeutów uza-
leżnień i dwóch dla osób współuzależnionych, specjalistę 
ds. przemocy w rodzinie i mediatora. Koszt specjalistów 
pokrywany jest z  budżetu gminy, z  różnych projektów 
i z tzw. „korkowego”.

Liczebność kadry i  różnorodność form oferowanej po-
mocy niejako wymusza pracę zespołową. Nie sposób 
prowadzić skuteczną pracę socjalną bez porozumienia 
z innymi specjalistami, zarówno z własnej instytucji, jak 
i  podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza że w  ostatnich 
latach wyraźnie zarysowuje się trend przesuwania za-
potrzebowania na pomoc ze  strony Ośrodka od strony 
finansowej na pomoc specjalistyczną. Zgłaszają się osoby 
i rodziny, które w ogóle nie są zainteresowane pomocą fi-
nansową, natomiast ich sytuacja życiowa i rodzinna wy-
maga pracy socjalnej w szerokim zakresie, opartej o dobrą 
diagnozę i  rzetelny plan działania. Dlatego też w  ŚOPS 
w  Brwinowie stale podkreślana jest konieczność pracy 
w zespołach celem szeroko zakrojonej pomocy dla osób 
jej potrzebujących.

Waga współpracy interdyscyplinarnej dostrzeżona przez 
ŚOPS została już kilka lat wcześniej. Już w  2007  r. ze-
stawiono następujące fakty: na terenie 20-tysięcznej 
gminy Brwinów blisko 10% mieszkańców korzysta 
z pomocy społecznej; występuje duże zróżnicowanie 
pomiędzy poszczególnymi miejscowościami i  spo-
łecznościami z terenu gminy. W gminie mieszka ok. 
3500 młodzieży i  dzieci. Kryzys rodziny  jest tenden-
cją ogólnospołeczną. Jednocześnie ujawniana jest nie-
wielka ilość nieprawidłowego funkcjonowania rodziny  
(np. 4 niebieskie karty na rok). Podejmowane działania 
poprzez poszczególne instytucje są nieskoordynowane, 
przez to są nie w pełni skuteczne. Dlatego też zarządze-
niem Burmistrza Gminy Nr 48/2007 r. został powołany Ze-
spół Interdyscyplinarny do spraw koordynacji działań  na 
rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu lub zagro-
żonych przemocą. Celem tego programu była poprawa 
efektywności i  skuteczności działań instytucji zajmują-
cych się pracą z rodziną i bezpieczeństwem publicznym 
oraz profilaktyką poprzez skoordynowanie działań w śro-
dowisku. Program zakładał powołanie czterech zespołów 
interdyscyplinarnych, a więc działających przy każdym 
zespole szkół w gminie. W skład każdego zespołu obliga-
toryjnie wchodził pracownik socjalny, dzielnicowy i peda-
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gog szkolny. Posiedzenia odbywały się raz w miesiącu, na 
które byli również zapraszani przedstawiciele innych służb  
i instytucji: kuratorzy, członkowie GKRPA, wychowawcy; 
jak również rodzice i dzieci. Poprzez powołanie zespo-
łów spodziewaliśmy się osiągnąć: prawidłową diagnozę  
problemów rodziny, wspólne ustalenie planu działań 
wobec rodziny, wzajemną wymianę informacji na te-
mat funkcjonowania rodziny i  podejmowanych przez 
nią działań mających na celu wyjście z trudnej sytuacji 
życiowej.

Można zadać pytanie: czy aby spotkać się w zespole trzeba 
było wprowadzać ten obowiązek aż zarządzeniem burmi-
strza? W roku 2007 odpowiedź była oczywista: tak, gdyż 
w naszej gminie każda instytucja czy służba działała cał-
kowicie indywidualnie, mówiąc (tylko mówiąc) o dobrej 
współpracy. Pojawiała się też negatywna tendencja do 
delegowania rozwiązań spraw problemowych na inne 
osoby czy instytucje. Rezultat był prosty do przewidze-
nia: problemy w funkcjonowaniu rodziny nie zostawały 
ujawnione lub ujawniały się w  momencie, kiedy praca 
z rodziną już była niemożliwa ze względu na jej rozpad 
lub konieczność drastycznej interwencji. Wobec tego pa-
lącą potrzebą stało się udrożnienie przepływu informacji 
pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie 
i zintegrowanie działań pracowników instytucji zajmują-
cych się pomocą rodzinie. Odgórne zarządzenie wprowa-
dziło obligatoryjność współpracy, co początkowo zostało 
odebrane przez członków zespołów jako dodatkowe ob-
ciążenie pracą, natomiast wraz z upływem czasu stało się 
jasne dla wszystkich, że spotkania w ramach zespołu uła-
twiają, nie utrudniają, pracę i współpracę.

Wprowadzona w 2010 r. zmiana do ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w  rodzinie, nakładająca na gminę 
obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, 
zastała ludzi pracujących z rodziną z ramienia różnych 
służb i  instytucji przygotowanych do współpracy, do-
ceniających jej istotę, z siecią kontaktów zawodowych 
i przetartymi szlakami komunikacji zespołowej. Te dwa 
ostatnie aspekty są niezmiernie ważne – ludzie tworzący 
zespół muszą się znać, muszą umieć ze sobą rozmawiać, 
wzajemnie wspierać i wymieniać doświadczeniami i po-
siadaną wiedzą. Zbytni formalizm i  przesadne dbanie 
o biurokratyczne formy współpracy utrudnia współpracę 
i powoduje utratę chęci pracy zespołowej, która zaczyna 
być traktowana jako dodatkowe obciążenie. Przykłady: 
zwracanie się tytułami zawodowymi („pani magister”), 
pisemne zaproszenia na spotkania zespołu (a jakże, i to 
podpisane przez samego dyrektora), moc tabelek, no-
tatek („podkładek”) z rozmów, zebrań, zamiast jednego 

rzetelnego protokołu itd. Prostota komunikacji, rzetel-
ność informacji i  szacunek dla partnerów gwarantują 
dobrą współpracę.

W chwili obecnej nadal prowadzona jest forma pracy ze-
społowej. ŚOPS stale koordynuje pracę w grupach robo-
czych, realizujących pracę z rodzinami zgodnie z ustawą 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednakże oprócz 
pracy w  grupach roboczych, pracownicy socjalni, wy-
chowawcy z działu wspierania rodziny i asystent rodziny 
tworzą zespoły problemowe, zapraszając na ich posie-
dzenie przedstawicieli innych podmiotów, zwłaszcza 
kuratorów i  pedagogów szkolnych. Również w  ramach 
zajęć w  placówkach wsparcia dziennego – świetlicach 
socjoterapeutycznych, prowadzonych przez ŚOPS, praca 
z rodziną odbywa się w oparciu o zespół do spraw okre-
sowej oceny sytuacji dziecka. Zespół powoływany jest 
na podstawie Regulaminu specjalistycznych placówek 
wsparcia dziennego, wprowadzonego zarządzeniem dy-
rektora ŚOPS. Zespół dokonuje okresowej oceny sytua-
cji dziecka w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej 
dziecka analizy stosowanych metod pracy z  dzieckiem 
i  rodziną, modyfikowania indywidualnego planu pracy. 
W skład zespołu wchodzi kierownik Działu wspierania ro-
dziny, jako przewodniczący zespołu, wychowawcy świetlic  
i pracownicy socjalni. Ponadto w posiedzeniach zespołu 
mogą uczestniczyć inne osoby w zależności od potrzeb 
z głosem doradczym. Zespół spotyka się dwa razy w roku, 
a z posiedzeń sporządzany jest każdorazowo protokół.

W pracy zespołowej istotne są również szkolenia wspólne 
dla przedstawicieli różnych podmiotów. Pozwala na zdo-
bycie wiedzy i nowych umiejętności, wymianę poglądów 
i sposobów postępowania w poszczególnych sprawach, 
nawiązanie znajomości i wypracowanie wspólnych me-
tod pracy. Szkolenia interdyscyplinarne w naszej gminie 
finansowane są w ramach gminnego programu profilak-
tyki oraz z dofinansowania MPiPS otrzymanego na reali-
zację projektu „Brwinów bez przemocy”.

Z  pracy zespołowej wynika wiele korzyści. Wspólnie 
można łatwiej i szybciej zidentyfikować i rozwiązać prob-
lemy, unikając powielania działań, czy też przekierowy-
wania ich na inne podmioty lub podejmowania działań 
wzajemnie się wykluczających. Pracując w zespole, ludzie 
widzą problem z wielu perspektyw, co zmniejsza ryzyko 
popełnienia błędu lub zastosowania nieprzemyślanych 
rozwiązań. Dobra współpraca zapewnia też szybki i pełny 
przepływ informacji, a ludzie współpracujący ze sobą znają 
się, nie są dla siebie anonimowi, łatwiej im prosić o pomoc 
i udzielić wsparcia.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE W SPRAWACH, 
W KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE  
PRZEPISY O KOORDYNACJI SYSTEMÓW 
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Pracownicy Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

Znaczenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w kontekście swobodnego przemieszczania się 
w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

1.  Zasady koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego 

Członkostwo w Unii Europejskiej stwarza jej obywatelom 
szereg możliwości przemieszczania się, zamieszkiwania, 
podejmowania zatrudnienia oraz prowadzenia działalno-
ści gospodarczej na jej obszarze. Co więcej, udogodnie-
nia te dotyczą zwykle nie tylko 27 państw UE, ale również 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, tj. Islandii, Norwegii i  Lichtensteinu, a  także 
Szwajcarii. Konsekwencje wykorzystania tych udogodnień 
zauważalne są m. in. w sferze zabezpieczenia społecznego. 
Migracje oraz podejmowanie zatrudnienia przez obywa-
teli na całym obszarze UE nie byłyby tak atrakcyjne, jeżeli 
wiązałyby się z  pozbawieniem praw związanych z  do-
tychczasowym podleganiem systemowi ubezpieczenia 
społecznego w  innym państwie. To zrodziło potrzebę 
stworzenia takich regulacji prawnych, które umożliwiałyby 
sumowanie wszystkich okresów podlegania ubezpiecze-
niu społecznemu w poszczególnych krajach, w celu nabycia 
i zachowania praw do świadczeń społecznych, a także wy-
płatę tych świadczeń osobom zamieszkującym w dowol-
nym państwie członkowskim.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 
to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne 
danego państwa, chroniąc osoby wykonujące prace za 
granicą przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia 
społecznego. Poprzez zapewnienie harmonijnego współ-
istnienia systemów zabezpieczenia społecznego poszcze-

gólnych państw, regulacje te służą ochronie interesów 
osób przemieszczających się w  celu podejmowania za-
trudnienia i posiadających okresy zatrudnienia przebyte 
na terytorium różnych państw.

Przepisy prawa UE w zakresie koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego stanowią gwarant ochrony 
praw, równego traktowania oraz sprawiedliwości społecz-
nej dla pracowników oraz ich rodzin przemieszczających 
się w obrębie państw członkowskich. 

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego w UE są to uregulowania, które powodują, że osoby 
pracujące w kilku krajach kolejno lub równocześnie, uni-
kają negatywnych następstw podejmowania zatrudnienia 
na terytoriach różnych państw, a tym samym podlegania 
różnym ustawodawstwom. 

Koordynacja jest więc gwarancją realizacji zasady swo-
bodnego przepływu osób. Dotyczy ona takich świadczeń 
jak: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, świad-
czenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych, świadczenia rodzinne, świadczenia macierzyńskie, 
świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób bezrobot-
nych, świadczenia medyczne, zasiłki pogrzebowe.

Przepisy o koordynacji mają wartość nadrzędną nad 
przepisami krajowymi. Dotyczą one tylko osób, które 
przemieszczają się w obrębie Unii Europejskiej, Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Nie obej-
mują natomiast tych, którzy cały okres zatrudnienia odbyli 
w jednym kraju. Koordynacja systemów zabezpieczenia 
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społecznego nigdy nie miała na celu stworzenia ogólno-
europejskiego systemu zabezpieczenia społecznego, ani 
usunięcia różnic pomiędzy systemami krajowymi. Założe-
nie to jest ściśle powiązane ze sprzeciwami państw człon-
kowskich, które nie godziły się na usunięcie różnic (często 
wynikających z uwarunkowań historycznych, kulturowych  
i demograficznych) pomiędzy krajowymi systemami za-
bezpieczenia społecznego. 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ra-
mach Unii Europejskiej, EOGi w Szwajcarii podlega czte-
rem głównym zasadom:

–  równego traktowania – zabezpiecza osoby przemiesz-
czające się przed dyskryminacją bezpośrednią (jawną) 
i pośrednią (ukrytą) w związku ze stosowaniem przepi-
sów z zakresu zabezpieczenia społecznego. Obywatele 
państw członkowskich podlegają obowiązkom i  pra-
wom każdego państwa Unii tak samo jak obywatele 
tego państwa,

–  jedności stosowanego ustawodawstwa – chroni przed 
sytuacją, w której osoba wykonująca pracę w jednym lub 
kilku państwach nie jest objęta zabezpieczeniem spo-
łecznym w żadnym z nich, lub jest nim objęta w kilku 
państwach jednocześnie,

–  zachowania praw nabytych oraz w trakcie nabywa-
nia – zapewnia, że świadczenia przyznane w  jednym 
z państw UE są przekazywane osobie uprawnionej nie-
zależnie od jej miejsca zamieszkania,

–  sumowania okresów ubezpieczenia – umożliwia 
uwzględnianie okresów ubezpieczenia, lub innych rów-
norzędnych okresów, przebytych w  kilku państwach 
UE przy ustalaniu prawa do świadczeń z zabezpiecze-
nia społecznego.

Skutki ww. zasad odnoszą się jednocześnie do warun-
ków na jakich obywatel zostaje objęty koordynacją sy-
stemów zabezpieczenia społecznego w poszczególnych 
krajach członkowskich, a także warunków na jakich na-
bywa uprawnienie do danych świadczeń.

Tak więc osoby, które zamieszkują i  wykonują pracę 
w jednym państwie korzystają z ochrony w zakresie za-
bezpieczenia społecznego na podstawie wewnętrznych 
przepisów tego państwa. Przepisy te regulują ich prawa 
i obowiązki w odniesieniu do obciążeń (składek) w ramach 
systemu zabezpieczenia społecznego państwa, w którym 
mieszkają,  kiedy osoby te wyjeżdżają za granicę, w celu 
wykonywania pracy zarobkowej lub zamieszkania, prze-
pisy wewnętrzne nie wystarczają dla zapewnienia im ta-

kiej ochrony. Gwarancje ochrony można wówczas uzyskać 
dopiero dzięki aktom prawa UE w zakresie koordynacji sy-
stemów zabezpieczenia społecznego.

2.  Świadczenia rodzinne i zasady 
pierwszeństwa do ich wypłaty

Rozporządzenie Rady i  Parlamentu Europejskiego (WE) 
Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego2 w rozdziale 8 
jako świadczenia rodzinne wskazuje „wszelkie świadczenia 
rzeczowe lub pieniężne, które mają odpowiadać wydatkom 
rodziny, z wyłączeniem zaliczek z tytułu świadczeń alimen-
tacyjnych oraz specjalnych świadczeń porodowych i świad-
czeń adopcyjnych”.

W  przypadku Polski, na podstawie art.  2 ustawy z  dnia 
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych3 prze-
pisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecz-
nego podlegają: zasiłek rodzinny wraz z  dodatkami do 
zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, oraz świadcze-
nie pielęgnacyjne.

Zgodnie z  rozporządzeniem nr  883/2004 o  pierwszeń-
stwie do wypłaty świadczeń rodzinnych w państwach UE, 
EOG i w Szwajcarii decyduje:

–  w  pierwszej kolejności –  zatrudnienie lub praca na 
własny rachunek,

–  w  drugiej kolejności –  otrzymywanie emerytury lub 
renty,

–  w ostatniej kolejności – miejsce zamieszkania.

Zgodnie z zasadami pierwszeństwa do wypłaty świadczeń 
rodzinnych kryterium wykonywania działalności zawodo-
wej jest brane pod uwagę w celu określenia stosowanego 
ustawodawstwa i ustalenia pierwszeństwa zbiegających 
się świadczeń.

Ponadto rozporządzenie nr 883/2004 stanowi, iż w przy-
padku wykonywania działalności zawodowej, otrzymywa-
nia renty lub emerytury oraz zamieszkania na terytorium 
dwóch państw, państwem pierwszeństwa do wypłaty 
świadczeń rodzinnych jest to, w  którym zamieszkują 
dzieci. 

2  Dz. U. UE L 200 z 7.6.2004 z późn. zm. 
3 Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.
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Sformułowanie powyższych zasad było konieczne do 
przesądzenia, na którym państwie spoczywa obowiązek 
do wypłaty świadczeń, a także wyeliminowania ewentu-
alnych wątpliwości co do ulokowania odpowiedzialności 
w realizacji wypłat przez instytucje właściwe w poszcze-
gólnych państwach członkowskich.

W  sytuacji, gdy oboje rodzice są aktywni zawodowo 
w dwóch różnych państwach, pierwszeństwo do wypłaty 
świadczeń ma kraj, w którym zamieszkują dzieci. Przy za-
łożeniu, że spełnione są wszystkie kryteria do przyznania 
świadczeń rodzinnych, zawarte w przepisach wewnętrz-
nych tego państwa.

Przykład: matka dziecka jest zatrudniona i  zamieszkuje 
wraz z  dzieckiem w  Polsce,z  kolei ojciec dziecka pro-
wadzi działalność gospodarczą w  Niemczech – wów-
czas państwem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń 
jest Polska, ponieważ w  Polsce wykonywana jest praca  
i zamieszkuje dziecko.

3.  Wymiana informacji pomiędzy 
instytucjami właściwymi  
do wypłaty świadczeń rodzinnych

W odniesieniu do świadczeń rodzinnych wymiana informa-
cji odbywa się za pomocą dwóch odrębnych serii formula-
rzy – E400 oraz SED z serii F.

Od dnia 1 maja 2010 r. tj. od daty wejścia w życie Rozporzą-
dzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) Nr 883/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów za-
bezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenia Rady i Parla-
mentu Europejskiego (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 
2009  r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE)  
Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego4, formularze z serii E400, w odniesieniu 
do państw członkowskich UE, zastąpione zostały przez 
standardowe dokumenty elektroniczne SED. Należy za-
znaczyć, że ww. przepisy mają zastosowanie także w przy-
padku Szwajcarii – od dnia 1 kwietnia 2012 r., jak również 
w odniesieniu do państw członkowskich EOG – od dnia 
1 czerwca 2012 r. 

Niemniej, zgodnie z  pkt 5 Decyzji nr  H1 z  dnia 
12  czerwca 2009  r. dotyczącej zasad przechodzenia od 
rozporządzeń Rady (EWG) Nr  1408/71 i  (EWG) Nr  574/72 
do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i  Rady (EW) 

4  Dz. U. UE L 284 z 30.10.2009 z późn. zm.

Nr  883/2004 i  (WE) Nr  987/2009 oraz stosowania decyzji  
i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów 
Zabezpieczenia Społecznego w  dalszym ciągu dopusz-
czalne jest stosowanie formularzy z  serii E400 w sytua-
cji, gdy uprawnienie do świadczeń rodzinnych powstało 
przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. 

Wprowadzenie jednolitych formularzy znacznie ułatwia 
przepływ informacji pomiędzy krajami UE, EOG i Szwaj-
carią, a  także zapobiega decyzjom niezgodnym z  obo-
wiązującymi przepisami. Jednocześnie zbliżony sposób 
rozpatrywania spraw i udzielanych świadczeń rodzinnych 
przyspiesza rozpatrywanie składanych wniosków o przy-
znanie świadczeń rodzinnych.

4.  Świadczenia rodzinne w wybranych 
krajach Unii Europejskiej 

NIEMCY

Pod warunkiem spełniania wymogów określonych poni-
żej każda osoba mieszkającaw Niemczech ma prawo do 
zasiłku na dzieci (Kindergeld) oraz dodatku wychowaw-
czego (Elterngeld) na dzieci własne, adoptowane lub na 
dzieci współmałżonka(pasierbów). Przy kwalifikowaniu na 
potrzeby zasiłku na dzieci można uwzględniać również 
wnuki lub dzieci w  rodzinie zastępczej, które mieszkają 
w  tym samym gospodarstwie domowym.

Zasiłek rodzinny (Kindergeld) wypłacany jest na wszystkie 
dzieci do ukończenia 18 lat. Zasiłek może być nadal wy-
płacany na dzieci pełnoletnie, jeżeli:

  nie ukończyły 21 lat, nie podjęły pracy i zgłosiły się jako 
osoby poszukujące pracyw urzędzie ds. zatrudnienia 
w Niemczech lub w innym państwie Unii Europejskiej, 
w Islandii, w Liechtensteinie, w Norwegii lub Szwaj-
carii;

  nie ukończyły 25 roku życia i kształcą się w szkole, stu-
diują lub przechodzą szkolenie zawodowe lub znaj-
dują się w  okresie przejściowym między dwoma 
cyklami kształcenia (maksymalnie 4 miesiące), anga-
żują się w wolontariat w znaczeniu niemieckiej ustawy  
o podatku dochodowym (EStG) lub nie mogą rozpocząć 
albo kontynuować szkolenia zawodowego z uwagi na 
brak miejsc;

  nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z racji nie-
pełnosprawności fizycznej, intelektualnej lub psychicz-
nej, stwierdzonej przed ukończeniem 25 roku życia.
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Zasiłek rodzinny przyznawany jest jedynie na pisemny 
wniosek. Formularz wniosku otrzymać można w agencji 
zatrudnienia (kasie świadczeń rodzinnych) – Bundesagen-
tur Für Arbeit (Familienkasse). 

Ponadto rodzice nowonarodzonych dzieci mogą ubiegać 
się o dodatek wychowawczy (Elterngeld). Elterngeld na-
leży się osobom aktywnym zawodowo, zarejestrowanym 
jako osoby bezrobotne lub uczącym się na terytorium 
Niemiec. Wysokość Elterngeld nalicza się na podstawie 
zarobków rodziców z 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia 
w odniesieniu do dochodu netto. Zasadniczo, zasiłek ten 
jest przyznawany na okres od 2 do 12 miesięcy. Po speł-
nieniu dodatkowych kryteriów, możliwa jest wypłata do-
datku wychowawczego maksymalnie przez 14 miesięcy.

NORWEGIA

Zasiłek na dzieci (Barnetrygd) jest przyznawany na dzieci, 
które nie ukończyły 18 roku życia. Zasiłek rodzinny przy-
sługuje od kolejnego miesiąca po urodzeniu się dziecka 
lub od kolejnego miesiąca po dacie rozpoczęcia zatrud-
nienia na terytorium Norwegii.

Zasiłek opiekuńczy (Kontantstøtte) przyznawany jest na 
dzieci w wieku od roku do 3 lat. Najważniejszym warun-
kiem otrzymania pełnego zasiłku opiekuńczego jest nie-
uczęszczanie przez dziecko do ośrodka opieki dziennej 
dotowanego ze środków publicznych. 

W sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego warun-
kiem do przyznania zasiłków na dzieci w Norwegii jest 
zatrudnienie na terytorium Norwegii oraz/lub podlega-
nie norweskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

Wniosek o  zasiłek rodzinny i  zasiłek opiekuńczy składa 
się na specjalnych formularzach w  siedzibie właściwej 
miejscowo instytucji obsługującej świadczenia rodzinne 
w Norwegii – NAV. 

WIELKA BRYTANIA 

Zasiłek na dzieci (Child Benefit) to świadczenie pieniężne, 
do którego mają prawo osoby wychowujące co najmniej 
jedno dziecko w wieku poniżej 16 lat lub poniżej 20 lat, 
jeśli dziecko uczy się w pełnym wymiarze godzin (z wyjąt-
kiem studiów uniwersyteckich bądź innej formy studiów 
wyższych) lub dokształcania się na zatwierdzonym kur-
sie – bez otrzymywania wynagrodzenia. Nie jest wyma-
gane opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, ale 
pracownik musi przebywać w Wielkiej Brytanii. Ponadto 
Child Benefit nie zależy od dochodu. Należy zaznaczyć, że 

ww. świadczenie może być wypłacone maksymalnie do 
3 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowym świadczeniem jest tzw. Child TaxCredit 
– przeznaczony dla osób o  niskich dochodach. Jest on 
przyznawany na podstawie tych samych zasad co Child 
Benefit. Jednak jego wysokość zależna jest od dochodu 
oraz indywidualnej sytuacji rodziny.

Wnioski o zasiłek na dziecko (Child Benefit) należy kie-
rować do HM Revenue & Customs – Child Benefit Office, 
natomiast wnioski o Child Tax Credit rozpatrywane są 
przez HM Revenue & Customs – Tax Credit Office.

POLSKA

Zasiłek rodzinny wypłacany w  Polsce ma na celu częś-
ciowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku 
przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców lub opieku-
nowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dzie-
cka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do czasu ukończenia przez 
dziecko:

  18 roku życia;

  21 roku życia, gdy kontynuuje naukę w szkole;

  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w  szkole lub 
szkole wyższej i  legitymuje się orzeczeniem o umiar-
kowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uwarunkowane 
jest między innymi spełnieniem kryterium dochodowego. 
Dochód rodziny (w przeliczeniu na osobę) nie może przekra-
czać kwoty 539,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności – 623,00 zł). Dochód rodziny to przeciętny, miesięczny 
dochód członków rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy. Należy również pamiętać, 
że każdy uzyskany dochód (również z pracy za granicą) na-
leży zgłosić do organu wypłacającego świadczenia rodzinne, 
gdyż przekroczenie kryterium wskazanego powyżej powo-
duje, że nie przysługuje prawo do świadczeń na terytorium 
Polski, a prawo do świadczeń zagranicznych (w określonych 
sytuacjach) przysługiwać może wtedy w pełnej wysokości. 

Przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego podlega także zasiłek pielęgnacyjny oraz świad-
czenie pielęgnacyjne.
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Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu 
dziecku. Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wy-
datków wynikających z konieczności zapewnienia opieki 
i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do sa-
modzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny zwolniony jest z kryterium docho-
dowego, a  warunkiem jego przyznania jest posiadanie 
przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w związku z nie-
podejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności albo orzeczeniem o  niepełnospraw-
ności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej eg-
zystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji.

Ustalenie uprawnienia do świadczeń rodzinnych następuje 
po złożeniu wniosku wraz ze stosownymi załącznikami. 
Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku 
pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce za-
mieszkania lub w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

5.  Świadczenia rodzinne na 
Mazowszu w sprawach, 
w których mają zastosowanie 
przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego 

W związku z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przy-
padku przemieszczania się osób w  granicach państw 
członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego bądź Szwajcarii, w okresie od dnia 
1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

1)  w  spisach spraw prowadzonych przez Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej zarejestrowano łącznie 
5591 spraw  dotyczących świadczeń rodzinnych, 

2)  wydano łącznie 1 896 decyzji w sprawach dotyczących 
świadczeń rodzinnych. 

5.1. Ustawodawstwo krajowe
Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świad-
czeniach rodzinnych Mazowieckie Centrum Polityki Społecz-
nej – któremu powierzono prowadzenie spraw związanych 
z  realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawanie  
w  tych sprawach decyzji – wydaje decyzje ustalające 
uprawnienie do świadczeń rodzinnych na terytorium Pol-
ski w sprawach, w których mają zastosowaniem przepisów 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W  2012 roku organy właściwe przekazały w  trybie 
art. 23a ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej łącz-
nie 1 401 spraw, w celu ustalenia prawa do świadczeń 
rodzinnych na mocy ustawodawstwa polskiego, oraz 
ustalenia, czy w  sprawie mają zastosowanie przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

W sprawach, w których zakończono postępowanie w za-
kresie świadczeń rodzinnych, w związku  z zastosowaniem 
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego, wydano łącznie 1 164 decyzje administracyjne. 

W  okresie od 1.01.2012  r. do 31.12.2012  r. do Ma-
zowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 
1734  sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych wy-
płacanych na podstawie polskiego ustawodawstwa 
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego, co ilustruje tabela nr 4.

5.2.  Nienależnie pobrane 
świadczenia rodzinne

W celu wypełnienia dyspozycji wynikającej z art. 23a ust. 9 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej, działając z upoważnienia Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, wydało w roku 2012 łącz-
nie 608 decyzji dotyczących nienależnie pobranych świad-
czeń rodzinnych. 

Ponadto, w związku z niedokonywaniem przez osoby zo-
bowiązane zwrotu należności wynikających z decyzji Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego zobowiązujących do 
zwrotu kwoty świadczeń rodzinnych pobranych nienależ-
nie wraz z ustawowymi odsetkami,  w okresie od 1 stycznia 
2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wystawiono 92 upomnienia 
wzywające do uregulowania ww. należności oraz wysta-
wiono 231 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowa-
nia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w trybie 
egzekucji administracyjnej. 
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Tabela 4. Liczba rozpatrywanych spraw i formularzy – świadczenia wypłacane w Polsce w 2012 roku

Lp. Państwo
Liczba spraw, 

które wpłynęły  
w 2012 r.

Razem 
E0015

Razem 
E4115

Razem 
pozostałe  

E-4xx5

Razem  
E-xxx5

Liczba  
spraw  

załatwionych  
w 2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Austria 8 0 0 11 11 14

 2 Belgia 98 0 0 102 102 60

 3 Bułgaria 5 0 0 3 3 4

 4 Cypr 2 0 0 5 5 1

 5 Czechy 0 0 0 0 0 0

 6 Dania 32 0 0 32 32 32

 7 Estonia 0 0 0 0 0 0

 8 Finlandia 2 0 0 4 4 5

 9 Francja 21 0 0 8 8 8

10 Grecja 1 0 0 1 1 5

11 Hiszpania 12 0 0 6 6 17

12 Holandia 150 0 0 176 176 163

13 Irlandia 87 0 0 42 42 122

14 Litwa 0 0 0 0 0 0

15 Luksemburg 2 0 0 2 2 0

16 Łotwa 0 0 0 0 0 0

17 Malta 0 0 0 0 0 0

18 Niemcy 485 0 0 362 362 432

19 Portugalia 0 0 0 0 0 0

20 Rumunia 1 0 0 1 1 0

21 Słowacja 1 0 0 2 2 6

22 Słowenia 9 0 0 3 3 0

23 Szwecja 43 0 0 33 33 43

24 Węgry 1 0 0 2 2 2

25 Wielka Brytania 445 1 0 345 346 249

26 Włochy 24 0 0 31 31 18

A. Razem UE 1429 1 0 1171 1172 1181

27 Islandia 0 0 0 0 0 1

28 Lichtenstein 0 0 0 0 0 0

29 Norwegia 284 136 0 126 262 288

30 Szwajcaria 21 0 0 12 12 19

B. Łącznie 1734 137 0 1309 1446 1489

5  Rodzaje stosowanych formularzy w korespondencji prowadzonej z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii dotyczącej spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, w których mają zastosowa-
nie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Źródło: opracowanie własne.
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5.3.  Umorzenia, rozłożenia na raty, 
odroczenia spłaty

Na mocy art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzin-
nych ustawodawca wyposażył organ właściwy, tj. Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego w  kompetencje 
umożliwiające umorzenie kwoty nienależnie pobra-
nych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w cało-
ści lub w części, odroczenie terminu ich płatności albo 
rozłożenie ich na  raty. Skorzystanie z  wymienionych 
uprawnień jest uzasadnione w przypadku występowa-
nia szczególnych okoliczności w  sytuacji materialno-
-bytowej rodziny. 

W 2012 r. wydano 124 decyzje w zakresie dotyczącym 
umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń ro-
dzinnych łącznie z  odsetkami w  całości lub w  części, 

odroczenia terminu ich płatności albo rozłożenia ich 
na raty.

5.4.  Wymiana informacji na potrzeby 
instytucji zagranicznych

W związku z wymianą danych niezbędnych do ustalenia 
praw i  obowiązków ubezpieczonych oraz świadczenio-
biorców  pomiędzy instytucjami właściwymi do wypłaty 
świadczeń rodzinnych państw członkowskich w 2012 r. 
do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 
formularze z serii E 400 oraz SED z serii F, dotyczące 2796 
spraw w przedmiocie udzielenia informacji. Niżej w ukła-
dzie tabelarycznym przedstawiamy liczbę spraw, w któ-
rych mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, które wpłynęły w 2012 roku 
do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Tabela 5. Liczba rozpatrywanych spraw i formularzy – na potrzeby instytucji zagranicznych w 2012 roku

Lp. Państwo

Liczba 
spraw, 
które  

wpłynęły 
w 2012 r.

E0016 E4116
E – pozostałe  

I SED  
z serii F6

Razem 
Liczba spraw  
załatwionych 

w 2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Austria 48 1 49 38 88 35

 2 Belgia 300 10 187 209 406 240

 3 Bułgaria 0 0 0 0 0 0

 4 Cypr 3 2 1 0 3 3

 5 Czechy 5 1 4 3 8 4

 6 Dania 58 0 39 44 83 61

 7 Estonia 0 0 0 0 0 0

 8 Finlandia 19 1 0 18 19 17

 9 Francja 14 5 9 1 15 11

10 Grecja 0 0 0 0 0 0

11 Hiszpania 1 0 0 1 1 0

12 Holandia 286 15 242 227 484 230

13 Irlandia 135 32 9 97 138 105

14 Litwa 1 0 1 0 1 1

15 Luksemburg 1 0 1 0 1 1

16 Łotwa 0 0 0 0 0 0

17 Malta 0 0 0 0 0 0

18 Niemcy 682 43 455 438 936 548
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1 2 3 4 5 6 7 8

19 Portugalia 0 0 0 0 0 0

20 Rumunia 4 0 4 9 4 4

21 Słowacja 2 1 2 1 4 2

22 Słowenia 1 0 1 0 1 0

23 Szwecja 113 5 1 108 114 99

24 Węgry 7 4 3 0 7 4

25 Wielka Brytania 385 0 3 383 386 319

26 Włochy 50 2 48 23 73 43

A. Razem UE 2115 122 1059 1591 2772 1227

27 Islandia 0 0 0 0 0 0

28 Lichtenstein 0 0 0 0 0 0

29 Norwegia 616 8 318 596 922 550

30 Szwajcaria 65 0 63 5 68 48

B. Łącznie 2796 130 1440 2192 3762 2325

6  Rodzaje stosowanych formularzy w korespondencji prowadzonej z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego i Szwajcarii dotyczących spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, w których mają zastosowanie przepisy o koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z  powyższego zestawienia najwięcej spraw 
wpłynęło z Niemiec (682 sprawy), Norwegii (616 spraw), 
i  Wielkiej Brytanii (385  spraw). Formularze otrzymano 
z  20 Państw Członkowskich Unii Europejskiej w licz-
bie 2772, z Norwegii – 922 i Szwajcarii – 68. W związku  
z  ww. liczbą spraw wpłynęło 130 formularzy E  001, 
1440 formularzy E 411 oraz 2192 pozostałych druków za-
równo z serii E i SED z serii F, co dało łączną liczbę 3762 eu-
ropejskich dokumentów.

W celu skompletowania niezbędnych informacji do wy-
pełnienia powyższych druków występowano do instytucji 
właściwych do wypłaty świadczeń rodzinnych (tj. MOPS, 
GOPS), urzędów meldunkowych, urzędów skarbowych, 

urzędów pracy, ZUS, KRUS, wnioskodawców  oraz człon-
ków ich rodzin. Skutkowało to zwróceniem się do ww. 
instytucji i osób w 2012 roku średnio 7000 razy. Pozyska-
nie powyższych dokumentów pozwoliło na załatwienie 
w okresie sprawozdawczym 2325 spraw.

Realizacja zadań z  zakresu koordynacji świadczeń ro-
dzinnych to proces złożony, czasochłonny i  skompli-
kowany pod względem prawnym. Wymaga dużego 
nakładu pracy i zaangażowania wszystkich pracowni-
ków realizujących to zadanie zarówno w Mazowieckim 
Centrum Polityki Społecznej jak i gminach wojewódz-
twa mazowieckiego oraz innych ww. instytucji współ-
pracujących.
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INNOWACJA I KREATYWNOŚĆ MŁODYCH  
W GMINIE DŁUGOSIODŁO 

Anita Skibińska
Członek Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi jest 
organizacją, która powstała w 2011 roku. Zrzesza w so-
bie ludzi młodych, mieszkających bądź wywodzących się 
z Gminy Długosiodło, pasjonatów działania, którym leży 
na sercu szeroko pojęty rozwój regionu. Członkowie Sto-
warzyszenia wspólnie podejmują liczne działania na rzecz 
środowiska lokalnego, skupiając się przede wszystkim wo-
kół pracy z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami. 

Sam pomysł na założenie organizacji zrodził się dawno 
temu, lecz przez bardzo długi czas dojrzewał, aby mógł 
zaowocować wspaniałym, aktywnym działaniem. Osoby 
działające w  strukturach organizacji zaczęły odczuwać 
pragnienie, aby Gmina Długosiodło zaczęła tętnić ży-
ciem, wykorzystując ogromny potencjał drzemiący 
w  ludziach mieszkających na terenie tego regionu.  
To było głównym motorem, pobudzającym do działania. 
Każdy człowiek ma w  sobie ogromne pokłady energii, 
pragnienia związane z głębokim przywiązaniem do miej-
sca swojego pochodzenia, powstałymi więzami z najbliż-
szymi współmieszkańcami których lubi i szanuje. Wszystko 
to sprawia, że pragnie działać jak najaktywniej dla społecz-

ności w której żyje. Najtrudniej jest rozpocząć to konkretne 
działanie – w pojedynkę nie jest łatwo. Długo jednak nie 
trzeba było szukać, bo znalazły się osoby o podobnym po-
tencjale i podobnym myśleniu. Tak właśnie powstało Sto-
warzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi. Z jednej 
strony nowoczesne, wykorzystujące alternatywne metody 
pracy, z drugiej strony dbające i pielęgnujące tradycję re-
gionu. Stowarzyszenie aktualnie skupia 25 członków.

Mimo tego, iż Stowarzyszenie na terenie Gminy Długo-
siodło działa dopiero dwa lata, ma za sobą wiele udanych 
inicjatyw: m.in. Organizacja Warsztatów dla dzieci niepełno-
sprawnych (2011) – 100 uczestników; Prowadzenie warszta-
tów artystycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Pracowni 
Twórczości na Wsi (2011–2012) – 20 uczestników; Organi-
zacja Półkolonii wzbogaconych o  realizację warsztatów 
artystycznych odkrywających talenty i rozwijających uzdol-
nienia dzieci i młodzieży (2011; 2012) – 100 uczestników; 
Edukacyjna pracownia Twórczości na Wsi – kursy dla kobiet 
– PO KL, działanie 9.5 (2012 r.) – 15 uczestników; Prowadze-
nie zajęć rozwijających zainteresowania, talenty i uzdolnie-
nia uczniów, zajęć wyrównawczych oraz specjalistycznych 

Uczestnicy programu poświęconego Januszowi Korczakowi, realizowanego w ramach projektu „Fabryka Uśmiechów” – mobilna 
świetlica
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dla dzieci i młodzieży w ramach projektu /Szkoła bez barier/ 
(2012 r.) – 130 uczestników.

Niewątpliwie jednak, jednym z  największych działań 
cieszącym się ogromnym zainteresowaniem dzieci, 
młodzieży i dorosłych był projekt realizowany w roku 
2012 przy finansowym wsparciu Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego „Fabryka Uśmiechów” – mo-
bilna świetlica. Był to pierwszy projekt realizowany 
w 5 wioskach Gminy Długosiodło, tj.: w Starym Bo-
sewie, Sieczychach, Dalekiem, Chrzczance Włościań-
skiej oraz Długosiodle. W  realizacji projektu łącznie 
udział wzięło 120 uczestników. Dzięki jego mobilno-
ści barierą nie był już brak możliwości dojazdu z  po-
szczególnych wiosek do miejsca w  którym mogłyby 
odbywać się zajęcia, bowiem to specjaliści doje-
chali do dzieci, młodzieży i  ich rodziców, aby zapew-
nić im fachową pomoc i  wsparcie. Projekt „Fabryka 
Uśmiechów” był projektem innowacyjnym i  pole-
gał na prowadzeniu objazdowej świetlicy w Gminie  
Długosiodło dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi 
patologiami, szczególnie problemem alkoholowym.

W  ramach projektu były realizowane następujące dzia-
łania:

  przeszkolenie i przygotowanie zespołu opiekunów z pod-
staw socjoterapii. Celem szkolenia było wyposażenie 
zespołu opiekunów w wiedzę i umiejętności wychowaw-
cze w  zakresie diagnozowania przyczyn i  utrzymy-
wania się zaburzeń zachowania dzieci i  młodzieży  
w  rodzinach dysfunkcyjnych, skutecznej integracji 
i  pomocy terapeutycznej, przezwyciężaniu trudności 
w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży nie-
przystosowanej społecznie – 4 uczestników,

  warsztaty dla uczestników świetlicy (zarówno dla dzieci, 
młodzieży jak i ich rodziców) – 40 uczestników, 

  wsparcie specjalistów w  rozwoju osobistym dziecka 
i przeciwdziałaniu patologiom, wsparcie i objęcie po-
mocą terapeutyczną dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych – 30 uczestników,

  tworzenie oferty kulturalno-edukacyjnej stwarzają-
cej warunki do rozwoju zainteresowań i umiejętności 
dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym i szkolnym 
z zastosowaniem idei poszanowania praw i godności 
dziecka  Janusza Korczaka. Uczestnicy projektu mogli 
wziąć udział w  zajęciach edukacyjno-artystycznych, 
które pogłębiały ich wiedzę, a także odkrywały nowe 
możliwości. Były to: warsztaty języków obcych (nauka 
języka angielskiego) warsztaty sportowe, warsztaty 

muzyczne (warsztaty nauki gry na bębnach afrykań-
skich i  warsztaty wokalno-taneczne); warsztaty tea-
tralne, warsztaty rękodzieła artystycznego. Działania 
podejmowane przez warsztaty artystyczne zmierzały 
do przygotowania happeningu dla społeczności lo-
kalnej – Rytm jedności gminy Długosiodło, podczas 
którego przeprowadzona została akcja profilaktyczna 
„Można inaczej”. W realizacji oferty kulturalno-eduka-
cyjnej udział wzięło 100 uczestników. 

Projekt odniósł wspaniały sukces a co za tym idzie, był mo-
tywacją do podejmowania dalszych inicjatyw tego typu. 

Każde ciepłe słowo z ust rodziców dzieci biorących udział 
w działaniach Stowarzyszenia jest najpiękniejszym podsu-

Dzieci biorące udział w warsztatach rękodzieła artystycznego. 
Prace widoczne na zdjęciu zostały wykonane techniką deco-
upage (dzieci zdobiły drewniane bransoletki, kolczyki, świecz-
niki, zakładki do książek, itp.).

Dzieci w ramach warsztatów rękodzieła artystycznego rozpo-
częły pracę nad koszykiem wykonanym z wikliny ekologicznej.
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mowaniem owocnej pracy. Dodaje skrzydeł i sprawia, że 
można odnaleźć prawdziwy sens działalności organizacji. 

Pomimo, że Stowarzyszenie działa od 2011 roku to dzięki 
różnorodnej tematyce i bogatej merytoryce już obecnie 
możemy mówić o takich efektach na terenie gminy Dłu-
gosiodło jak:

–  zwiększenie umiejętności prospołecznych odbiorców 
działań,

–  upowszechnienie wolontariatu i wsparcia samopomo-
cowego – podczas realizacji wielu działań Stowarzy-
szenie starało się promować wolontariat, dzięki czemu 
powstał klub wolontariusza, zrzeszający 15 osób,

–  nastąpił  rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży 
– dzieci odkryły i rozwinęły swoje talenty i zaintereso-
wania, pogłębiły wiedzę oraz dostrzegły w sobie mocne 
strony, którymi mogą służyć na co dzień środowisku 
lokalnemu,

–  wzrosła aktywizacja i budowanie poczucia własnej war-
tości, postaw asertywnych dzieci i młodzieży z rodzin 
narażonych na wykluczenie społeczne,

–  poszerzyły się możliwości aktywnego i  kreatywnego 
uczestnictwa w  życiu społecznym wolnym od nało-
gów i używek,

–  pogłębiła się integracja środowiska lokalnego, wyraża-
jąca się we wspólnym podejmowaniu inicjatyw przez 
mieszkańców Gminy,

–  stworzone zostały realne warunki i przesłanki na odkry-
wanie i rozwijanie talentów dzieci i młodzieży.

Tak więc powołanie Stowarzyszenia, choć spóźnioną, to 
jednak było trafną decyzją społecznych pasjonatów prag-
nących wspólnie działać na rzecz rozwoju gminy, w której 
mieszkają i pracują.

Warsztaty języków ob-
cych (nauka języka an-
gielskiego). Jak okazuje 
się nauka języka nie musi 
być nudna a jej zdoby-
wanie może odbywać się 
poprzez zabawę.
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RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI 
W DZIAŁANIACH NA RZECZ DZIECI

Przygotowała Beata Nowak – koordynator projektów i opiekun świetlicy RTD,  
przy współpracy Marii Kszczotek – przewodniczącej Rady Towarzystwa i kierownika świetlicy RTD

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności (RTD) jest Or-
ganizacją Pożytku Publicznego od 23.08.2004 roku zare-
jestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i kontynuuje 
realizację zadań  Stowarzyszenia założonego w 1994 r. Te-
renem działania jest obszar RP, głównie miasto i powiat 
Radom. Obecnie siedziba RTD mieści się w Radomiu na 
ul.  Żeromskiego 75. Towarzystwo opiera swoją działal-
ność na pracy społecznej ogółu członków, zatrudnionych 
pracowników oraz wolontariuszy.

Celem Radomskiego Towarzystwa Dobroczynności jest 
między innymi niesienie osobom będącym w szczegól-
nie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej pomocy  
w  zaspokajaniu ich potrzeb, a  także kształtowanie 
w  społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych lu-
dzi, szczególnie rodziny i dzieci. Sytuacja ekonomiczna 
środowiska, w  którym działa organizacja jest bardzo 
trudna. Wpisuje się to w ogólny stan ekonomiczny mia-
sta Radomia, w  którym trudna sytuacja gospodarcza 
i niekorzystna struktura zatrudnienia spowodowały ne-
gatywne zjawiska społeczne – bezrobocie, zubożenie, 
generowaną przez nie migrację do aglomeracji war-
szawskiej oraz emigrację zarobkową członków rodzin. 
Rodziny będące pod opieką RTD są w  bardzo trudnej 
sytuacji materialnej wynikającej z braku wykształcenia, 
nieumiejętności dostosowania się do obecnych warun-
ków, zjawisk patologicznych występujących w środowi-
sku. Często nadużywanie alkoholu i alkoholizm stanowią 
jeden z najpoważniejszych problemów. Atmosfera wy-
chowania panująca w takich rodzinach jest szczególnie 
niepomyślna dla dzieci.

W  związku z  przedstawioną sytuacją Radomskie Towa-
rzystwo Dobroczynności działając zgodnie ze statutem 
i mając na względzie dobro dzieci kładzie duży nacisk na 
tworzenie projektów skierowanych do tej grupy miesz-
kańców Radomia. Stąd też w  minionych latach przy-
gotowywaliśmy znaczną liczbę różnorodnych zadań 
realizowanych w tym temacie.

Wizyta uczestników projektu „Dzieciństwo godne i  radosne” 
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – tutaj nauka łączy się 
ze świetną zabawą. Zjawiska fizyczna, chemiczne i przyrodnicze 
można poznać samemu.

W  minionym 2012 roku Radomskie Towarzystwo Do-
broczynności przygotowało i  realizowało w  okresie od 
1.05. do 30.10.2012 r. zadanie publiczne pt.: „Dzieciństwo 
godne i  radosne” w  priorytecie 2 zadanie 3 „Wspiera-
nie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klu-
bów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów socjoterapii dla dzieci i  młodzieży z  rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym” dofinansowane 
przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, we współ-
pracy z MCPS. Projekt adresowany był do grupy 25 dzieci 
i młodzieży w wieku od 7 do 15  lat wychowujących się 
w rodzinach wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, 
problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo, 
często zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miesz-
kają oni w pobliżu miejsca prowadzonej przez RTD świet-
licy. Dzieci te wychowują się w  środowisku, w  którym 
najczęściej nie zaspokajane są ich potrzeby bio-psycho-
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-społeczne. Trudne warunki życia sprawiają, że są często 
zaniedbywane, a ich potrzeby nie są realizowane. Rodzice 
ze względów materialnych nie są w stanie zapewnić im 
rozrywek, a  w  wielu przypadkach nawet godnych wa-
runków do rozwoju osobistego, przez co dzieci czują się 
gorsze od swoich rówieśników. Nie umieją one również 
samodzielnie gospodarować wolnym czasem, spędzać go 
ciekawie i efektywnie. Dlatego szukając atrakcji w swoim 
środowisku narażone są na kontakt z alkoholem, papie-
rosami, narkotykami, agresją, przemocą, chuligaństwem 
i łamaniem prawa. 

Celem zadania było podjęcie działań z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych, zapewnienie 
dzieciom miejsca, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze 
mogłyby spędzać czas, poznawać siebie i  swoje możli-

wości, rozwijać indywidualne talenty i zainteresowania, 
korzystać z komputera i internetu, pomocy w nauce i od-
rabianiu lekcji, a także dobrze się bawić.

Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alko-
holizmowi prowadzony był z podziałem na dwie grupy 
wiekowe – 7 do 10 i 11 do 15 lat. Nie były to zajęcia w ław-
kach. Trudne treści przekazywane były w taki sposób, aby 
nie nudzić i zniechęcać dzieci. Zajęcia prowadzone były 
z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych i dosto-
sowanych do wieku dzieci gier, ćwiczeń, zabaw, ukierun-
kowanych rozmów indywidualnych i grupowych, burzy 
mózgów. Uczestnicy chętnie brali w nich udział, ponieważ 
nie kojarzyły im się one z nudną, szkolną edukacją. Raczej 
pozwalały uruchamiać wyobraźnię, korzystać z własnych 
spostrzeżeń i doświadczeń, utożsamiać się z poruszanymi 
problemami i samodzielnie dostrzegać alternatywę dla za-
chowań  patologicznych. Odgrywając scenki dzieci uczyły 
się  sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kon-
fliktowych. Treningi i ćwiczenia relaksacyjne pomagały im 
odreagowywać przykre emocje i napięcia.

Nasi podopieczni często pozbawieni są komputera i do-
stępu do internetu, dlatego bardzo chętnie uczestniczyli 
w zajęciach, które prowadził, jak to określały, „fajny pan” 
informatyk. 

W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2012 Ro-
kiem Janusza Korczaka istotnym elementem programu było 
rozpropagowanie idei wychowawczych Starego Doktora 
ze szczególnym uwzględnieniem praw i godności dziecka. 
Dzieci poznały życiorys Janusza Korczaka, oglądały albumy 
zdjęciowe. Czytaliśmy wybrane przez nich powieści: „Król 
Maciuś I” i „Kajtuś czarodziej”. Początkowy opór przed czy-
taniem szybko zamienił się w zainteresowanie i dzieciaki  
z  niecierpliwością czekały każdego dnia na dalszy ciąg 
historii. Starsi chętnie słuchali wybranych fragmentów 
„Prawideł życia” J. Korczaka i  brali udział w  dyskusjach 
związanych z poszczególnymi zagadnieniami w nich po-
ruszanymi. We wrześniu obejrzeliśmy w Bibliotece Publicz-
nej w Radomiu ciekawą  wystawę poświęconą Korczakowi. 
Będąc prekursorem na rzecz praw dziecka, Korczak prze-
widział powołanie Urzędu Rzecznika Praw Dziecka jako in-
stytucji dbającej o praw najmłodszych. Korzystając z jego 
doświadczeń pedagogicznych i wprowadzonych metod 
wychowawczych przygotowaliśmy z dziećmi insceniza-
cję Sądu Koleżeńskiego pt.: „Prawa dziecka przed sądem”. 
Wywołało to wśród nich  wielkie poruszenie i zaangażo-
wanie, podobnie jak zorganizowany konkurs plastyczny 
pt.: „Korczak w mej pamięci”. 

Urozmaiceniem trudnych niekiedy treści realizowanego 
programu przeciwdziałania alkoholizmowi były zajęcia 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. „Komponować jak Mo-
zart? Nic prostszego! Oczywiście z pomocą komputera”.

„Fajny Pan informatyk” i  dzieci biorące udział w  zajęciach in-
formatycznych prowadzonych podczas projektu: Dzieciństwo 
godne i  radosne” w  świetlicy Radomskiego Towarzystwa Do-
broczynności – październik 2012 rok.
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plastyczne, wyjścia do kina, muzeum, biblioteki, które da-
wały dzieciom radość i rozrywkę. W wakacje wielką frajdą 
była cotygodniowa zabawa na basenie w Aquaparku i  wy-
cieczka do Warszawy. 

Byliśmy m.in. w Centrum Nauki Kopernik. Obawy dzieci doty-
czące nudy zwiedzania muzeum rozwiały się zaraz po prze-
kroczeniu progu „Kopernika”. Początkowe onieśmielenie  
i zdezorientowanie zastąpiła ciekawość i fascynacja tym 
niezwykłym miejscem. Możność dotykania eksponatów, 
poznawanie w doświadczalny sposób zjawisk fizycznych, 
chemicznych, przyrodniczych okazały się wspaniałą za-
bawą.

Spędzonych tu kilka godzin było zdecydowanie za krótkim 
czasem. Żal było opuszczać miejsce, gdzie nie wszystko 
jeszcze zostało odkryte. Ponieważ piękna, słoneczna po-
goda sprzyjała naszym planom wybraliśmy się na spa-
cer do warszawskiego ZOO. Dla większości dzieci była 
to pierwsza wizyta w  tym miejscu. Były oczarowane. 
Po pełnym wrażeń dniu dopełnienie stanowił posiłek 
w McDonaldzie. Jak wszyscy zgodnie stwierdzili, było to 
najfajniejsze zakończenie wakacji jakie kiedykolwiek mieli, 
a  widok oświetlonego Stadionu Narodowego wywołał 
w nich falę zachwytu i podziwu.

Zajęcia rekreacyjne na basenie w Aquaparku w Radomiu pod-
czas wakacji 2012 r. zorganizowane dla uczestników projektu 
„Dzieciństwo godne i radosne” realizowanego w świetlicy Ra-
domskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Dzieciaki z niecierpliwością czekały na organizowane różne  
imprezy okolicznościowe. W  Dzień Matki przygotowały 
samodzielnie ciasto i przedstawiły program artystyczny. 
Zaproszone mamy musiały odnaleźć siebie na portretach 
narysowanych przez dzieci i umieszczonych w ramkach. 

Cóż, nie dla wszystkich było to łatwe zadanie. Jednak mamy 
dzielnie się z tym uporały. Dzień Dziecka zorganizowaliśmy 
w centrum zabaw „Kraina Marzeń”. Wiek nie miał tu znacze-
nia – wszyscy bawili się znakomicie, łączne z opiekunami. 
Najlepszym tego dowodem był fakt, że zapytani jaki pre-
zent sprawiłby największą przyjemność chłopakom z oka-
zji ich wrześniowego święta – wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że zabawa w „Krainie Marzeń”. Więc życzenia się spełniły.

Duże wrażenie zrobiła wizyta w teatrze. Ponieważ grupa 
była zróżnicowana wiekowo młodsze dzieci obejrzały „Ty-
grysa Pietrka”, natomiast młodzież świetnie się bawiła na 
musicalu „Carmen Latina”. Dzieciaki odkryły teatr nie jako 
miejsce realizacji „nudnych lektur szkolnych”, ale formę 
sztuki, która rozbudza wyobraźnię i działa na emocje.

Zorganizowano wizytę w  Komendzie Miejskiej Policji. 
W  spotkaniu uczestniczył ekspert od działań kryminali-
stycznych, który w zajmujący sposób  opowiadał o swo-
jej pracy oraz pozwolił dzieciakom spróbować swoich sił 
w identyfikacji odcisków palców. Dzieci odbyły również 
jazdę policyjnym samochodem na sygnale oraz przepro-
wadziły rozmowę przez policyjną radiostację. Powyższe 
czynności sprawiły, że przełamany został stereotyp, zwią-
zany z negatywnym wizerunkiem policjanta.

Pół roku trwania projektu minęło bardzo szybko. Dzieci 
chętnie przychodziły do świetlicy prowadzonej przez RTD, 
gdzie rozwijały zainteresowania pozaszkolne, brały udział 
w grach, zabawach, zajęciach plastycznych, różnych for-
mach artystycznych i ruchowych, nabywały umiejętności 
przeciwstawiania się presji otoczenia, uczyły się współ-
pracy w grupie, otrzymywały potrzebną pomoc i wsparcie. 
Tutaj mogły choć przez chwilę zapomnieć o problemach 
często występujących w rodzinnym domu i były otoczone 
troskliwą opieką. Sygnałem dla nas potwierdzającym ich 
zadowolenie było przyprowadzanie swoich kolegów z po-
dwórka.

W  realizacji zadania brali udział wolontariusze – człon-
kowie zarządu RTD i ochotnicy zgłaszający się w wyniku 
prowadzonych przez nas działań propagujących wolonta-
riat. Była to młodzież ze szkół, z którymi współpracujemy 
i 2 studentki kierunków pedagogicznych.

Pozyskiwaliśmy również środki na prowadzenie świetlicy 
od sponsorów i wpływów z 1%. 

W najbliższym czasie będziemy realizować w świetlicy ko-
lejne zadanie współfinansowane przez Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, przy życzliwej współpracy z MCPS.
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SŁOWNIK POJĘĆ TEMATYCZNIE ZWIĄZANYCH 
Z ARTYKUŁAMI W BIULETYNIE

Słownik przygotowała Wioletta Rudnicka – Starszy Specjalista  
Wydziału ds. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej MCPS 

Adopcja (przysposobienie) – forma przyjęcia do ro-
dziny osoby obcej, stwarzająca stosunek podobny do 
pokrewieństwa. Jest to przybranie dziecka i przyjęcie za 
swoje. Współcześnie w polskim prawie adopcja wystę-
puje pod nazwą przysposobienie i  rozumiana jest jako 
prawne uznanie obcego biologicznie dziecka za własne. 
Proces adopcji regulują przepisy kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego (art. 114–127). Głównym i nadrzędnym 
celem adopcji jest dobro dziecka. Adoptować można je-
dynie osobę małoletnią, czyli osobę, która nie ukończyła 
jeszcze 18. roku życia i nie wstąpiła w związek małżeński. 
Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, wymagana jest jego zgoda 
do orzeczenia adopcji.

Adopcja niepełna – skutki tego przysposobienia są ogra-
niczone i polegają wyłącznie na powstaniu stosunku mię-
dzy przysposabiającym, a  przysposobionym (z  jednym 
tylko  wyjątkiem: także w przypadku przysposobienia nie-
pełnego jego  skutki rozciągają się na zstępnych przyspo-
sobionego).

Adopcja pełna – orzeczenie przez sąd adopcji pełnej 
powoduje, że pomiędzy przysposabiającym, a przyspo-
sobionym powstaje taka sama więź prawna, jaka łączy 
rodziców i dzieci.

Adopcja pełna całkowita – sąd orzeka adopcję całkowitą, 
jeżeli rodzice naturalni dziecka wyrażą zgodę na jego przy-
sposobienie bez wskazania osoby przysposabiającej (tzw. 
zgoda blankietowa Art. 119 k.r.o.).

Adopcja zagraniczna – przysposobienie dziecka przez 
obywateli innego kraju. To przysposobienie dziecka zwią-
zane ze zmianą przez dziecko miejsca zamieszkania na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania 
w innym państwie po wyczerpaniu wszelkich możliwości 
znalezienia kandydata do przysposobienia tego dziecka na 
terenie kraju, chyba że między przysposabiającym a przy-
sposabianym dzieckiem istnieje stosunek pokrewieństwa 
lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przyspo-
sobił siostrę lub brata przysposabianego dziecka.

Asystent rodziny – przez pewien czas wspiera rodzinę, aby 
w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności 
życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. 
Termin „asystent” został wyprowadzony od słowa „asysta”, 
które jest określeniem osoby towarzyszącej komuś, współ-
obecnej, pomagającej, będącej w  pogotowiu. Asystent 
rodziny towarzyszy rodzicom przy wprowadzaniu zmian  
w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecz-
nych do tego, by środowisko rodzinne sprzyjało bezpie-
czeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Cechy dysmorficzne – za cechy dysmorficzne uważa 
się małe anomalie (wady), nie wywołujące poważnych 
następstw dla zdrowia, mające za to istotną wartość 
w stawianiu rozpoznania wielu zespołów wad. Mogą wy-
stępować pojedynczo, ale ich współwystępowanie po-
winno skłonić lekarza do poszukiwania innych, większych 
wad wrodzonych. Szczególnie częste małe anomalie są 
niekiedy rozpatrywane jako wariant normy. Niektóre ce-
chy dysmorficzne to: zmarszczka nakątna, niewielki hiper-
teloryzm oczny, telekantus, skośne szpary powiekowe, 
hipoplazja szkliwa, klinodaktylia, kamptodaktylia, łokcie 
koślawe, niewielkie spodziectwo, dodatkowe wiry wło-
sów, plamy café au lait, wyrośla kości potylicznej, wyro-
śla przeduszne.

Cytomegalia – to choroba wirusowa, którą wywołuje cy-
tomegalowirus. Wirus ten jest główną przyczyną wrodzo-
nych zakażeń noworodków, a także najczęstszą zakaźną 
przyczyną upośledzeń umysłowych, głuchoty i wielu in-
nych wad rozwojowych.

Szacuje się, że zakażenie wirusem CMV dotyczy 1% nowo-
rodków. Mogą one ulec zakażeniu różnymi drogami: przez 
łożysko, po przetoczeniu noworodkowi krwi zakażonej wi-
rusem CMV,  w czasie porodu (zakażenie okołoporodowe).

Do powikłań zakażenia noworodków wirusem CMV, które 
mogą się ewentualnie rozwinąć, należą: uogólnione za-
każenie (czasami śmiertelne) z powiększeniem wątroby 
i  śledziony (hepatosplenomegalia) i  żółtaczką, trombo-
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cytopenia, niedokrwistość hemolityczna, wysypka, utrata 
słuchu, zapalenie naczyniówki i siatkówki, a także zanik 
nerwu wzrokowego (w  wyniku czego może dojść do 
osłabienia widzenia), zapalenie wątroby, płuc, opóźnie-
nie umysłowe różnego stopnia, problemy z równowagą, 
mikrocefalia, zwapnienia okołokomorowe, wylewy we-
wnątrzczaszkowe.

Dystrofia płodu – jest zaburzeniem rozwoju wewnątrz-
macicznego, a przychodzący na świat noworodek jest za 
mały w stosunku do czasu trwania ciąży.

Hipotrofia płodu (wewnątrzmaciczne ograniczenie wzra-
stania płodu) –  to zahamowanie wewnątrzmacicznego 
wzrostu płodu. Choć dotyczy ona tylko małej grupy ciąż, 
stanowi poważne ryzyko dla rozwoju dziecka.

Instytucjonalna piecza zastępcza – jest sprawowana 
w formie:

  placówki opiekuńczo-wychowawczej;

  regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

  interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Interwencja kryzysowa – stanowi zespół interdyscypli-
narnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin 
będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej 
jest przywrócenie równowagi psychicznej i  umiejętno-
ści samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu – zapo-
bieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej 
niewydolności psychospołecznej.  Interwencją kryzysową 
obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany 
dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się na-
tychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, 
a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub 
prawnego, zaś w uzasadnionych sytuacjach – schronie-
nia do 3 miesięcy.

Interwencyjny ośrodek preadopcyjny – prowadzi lub 
zleca do prowadzenia samorząd województwa. W ośrodku 
umieszcza się dzieci, które wymagają specjalistycznej 
opieki i  w  okresie oczekiwania na przysposobienie nie 
mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Pobyt dziecka nie może trwać dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko pierwszego roku życia.

Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej to jednostki organizacyjne jednostek 
samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakre-
sie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pla-
cówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regio-
nalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne 
ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, 
którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania ro-
dziny i systemu pieczy zastępczej. 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – rodziny za-
stępcze oraz rodzinne domy dziecka są objęte opieką 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który jest wy-
znaczany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
Praca koordynatora nie może być łączona z wykonywa-
niem obowiązków pracownika socjalnego. Koordynator 
nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń re-
alizowanych przez powiat. Do zadań koordynatora rodzin-
nej pieczy zastępczej należy w szczególności: 

  udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzą-
cym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynika-
jących z pieczy zastępczej,

  przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny 
i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym ro-
dzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

  pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka w  nawiązaniu wzajemnego 
kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup 
wsparcia,

  zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym 
rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej po-
mocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej 
i rehabilitacyjnej,

  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy 
rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza 
zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka 
okresowo nie może sprawować opieki, w szczególno-
ści z powodów zdrowotnych lub losowych albo zapla-
nowanego wypoczynku,

  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzie-
ciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszuki-
wania dla nich rodzin przysposabiających,

  udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom ro-
dzinnych form pieczy zastępczej,

  przedstawianie corocznego sprawozdania z  efektów 
pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Mediacja – mediacje rodzinne to procedura rozwiązy-
wania konfliktu, w której bezstronna, neutralna trzecia 
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strona towarzyszy członkom rodziny w procesie uzgod-
nień, pomagając w  zdefiniowaniu kwestii spornych, 
określeniu interesów, wypracowaniu wzajemnie akcep-
towanego porozumienia. Mediacje rodzinne są zatem 
sposobem rozwiązywania konfliktów w rodzinie i doty-
czą najczęściej problemów rodzinnych.

Metoda NDT Bobath – jest to metoda neurofizjologiczna, 
nieinwazyjna. W Polsce metoda ta  stosowana jest z po-
wodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych 
z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycz-
nymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Uzasad-
nieniem dla opracowanego postępowania Metodą NDT 
– Bobath było stwierdzenie, że rozwój dziecka z dysfunkcją 
OUN, w tym z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz), 
przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Główne zasady 
usprawniania według koncepcji NDT – Bobath obejmują: 
wpływanie na napięcie mięśni, hamowanie nieprawidło-
wych odruchów, wyzwalanie ruchów, wykorzystywanie 
i  utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych. Tera-
peuta ćwiczy całe ciało dziecka.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej to wyznaczona 
przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub pod-
miot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na 
podstawie art. 190 ustawy. Organizator ocenia: 

  sytuację dziecka umieszczonego w  rodzinnej pieczy 
zastępczej,

  rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom 
dziecka.

Ośrodek adopcyjny – ośrodek, do którego wyłącznych 
kompetencji należy prowadzenie procedur przysposo-
bienia oraz przygotowanie osób („zwanych kandydatami 
do przysposobienia dziecka”) zgłaszających gotowość 
do przysposobienia dziecka. Ośrodek adopcyjny prowa-
dzi lub zleca do prowadzenia samorząd województwa.

Piecza zastępcza – jest sprawowana w przypadku nie-
możności zapewnienia opieki i  wychowania przez ro-
dziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat w  formie 
rodzinnej i  instytucjonalnej. Obowiązek i  prawo wyko-
nywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym 
w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania 
w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świad-
czeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, na-
leżą do rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom 
dziecka albo kierującego placówką opiekuńczo-wycho-
wawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną 
lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym. Pozostałe 
obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej na-
leżą do rodziców dziecka.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza – prowadzi po-
wiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego 
zadania. Jest prowadzona jako placówka typu:

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona 
w formie:

  socjalizacyjnego,

  interwencyjnego,

  specjalistyczno-terapeutycznego,

  rodzinnego.

Placówka wsparcia dziennego – wspiera rodziny po-
przez objęcie dziecka dzienną opieką i wychowaniem.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona 
w formie:

1)  opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów 
i ognisk wychowawczych;

2)  specjalistycznej;

3)  pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w  formie 
opiekuńczej zapewnia dziecku: opiekę i  wychowanie, 
pomoc w  nauce, organizację czasu wolnego, zabawę 
i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Placówka 
wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycz-
nej organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeu-
tyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz 
realizuje indywidualny program korekcyjny, program 
psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczegól-
ności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjotera-
pię. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie 
pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i so-
cjoterapeutyczne. Placówka wsparcia dziennego może 
być prowadzona w połączonych formach.

Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna – pro-
wadzi lub zleca do prowadzenia samorząd województwa. 
W regionalnej placówce są umieszczane dzieci wymagające 
szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wy-
magający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji 
nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastęp-
czej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rodzina pomocowa – to osoby, które podczas nie-
obecności lub choroby rodziców zastępczych lub pro-
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wadzących rodzinny dom dziecka przejmą pieczę nad 
umieszczonymi pod ich opieką dziećmi. Podstawą 
umieszczenia dziecka w  takiej rodzinie jest zawarta 
umowa między starostą a rodziną pomocową. O zawar-
tej umowie niezwłocznie starosta powiadamia sąd. Czas 
pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może prze-
kroczyć 2 miesięcy.

Rodzina wspierająca – w celu wspierania rodziny prze-
żywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą 
rodziny wspierającej, która przy współpracy asystenta 
rodziny, pomaga w:

  opiece i wychowaniu dziecka,

  prowadzeniu gospodarstwa domowego,

  kształtowaniu i  wypełnianiu podstawowych ról spo-
łecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powie-
rzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Ro-
dzinę wspierającą ustanawia wójt, który zawiera z rodziną 

wspierającą umowę, określającą zasady zwrotu kosztów 
związanych z udzielaniem pomocy.

Rodzinna piecza zastępcza – formami rodzinnej pieczy 
zastępczej są:

a) rodzina zastępcza:

– spokrewniona,

– niezawodowa,

–  zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję po-
gotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

b) rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka zapewniają dzie-
cku całodobową opiekę i wychowanie. Współpracują z ośrod-
kiem adopcyjnym, koordynatorem i organizatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej.

System pieczy zastępczej – to zespół osób, instytucji 
i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki 
i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności spra-
wowania opieki i wychowania przez rodziców.
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