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Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie 
lubelskim w 2020 r.

 2,4%
spadek liczby wychowanków  
w placówkach instytucjonalnej 
pieczy zastępczej  
w porównaniu z 2019 r. 

	 	 	 	 	 Według	stanu	w	dniu	31	grudnia	2020	r.	na	terenie	
województwa	lubelskiego	działało	81	placówek	in-
stytucjonalnej	pieczy	zastępczej,	a	ich	liczba	w	po-
równaniu	z	2019	r.	 zwiększyła	sie	o	2,5%.	Placówki	
tego	typu	dysponowały	1,1	tys.	miejsc.	

Placówki	instytucjonalnej	pieczy	zastępczej

W województwie lubelskim w 2020 r. działało 81 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
które stanowiły 6,7% wszystkich tego typu placówek w kraju. W porównaniu z rokiem po-
przednim liczba placówek zwiększyła się o 2,5%. 

Do placówek opiekuńczo-wychowawczych zaliczamy placówki rodzinne (44,4% wszyst-
kich placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej), placówki łączące zadania oraz socjalizacyj-
ne (po 27,2%) oraz interwencyjne (1,2%). Na terenie województwa nie działały placówki typu 
specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwen-
cyjne ośrodki preadopcyjne.

Tablica	1.	Placówki	opiekuńczo-wychowawcze	według	typu	placówki 
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie Placówki Miejsca Wychowankowie

OGÓŁEM 2019 79 1097 959
2020 81 1099 936

socjalizacyjne 22 388 345
interwencyjne 1 7 5
rodzinne 36 285 196
łączące zadania placówek 
socjalizacyjnych, interwencyjnych 
i specjalistyczno-terapeutycznych 22 419 390

Ponad połowa placówek (56,8%) to jednostki sektora publicznego. Najczęściej organem 
prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze były stowarzyszenia oraz samorząd powia-
towy (po 35,8% wszystkich placówek). 

Miejsca	w	placówkach	instytucjonalnej	pieczy	zastępczej

Placówki łączące zadania dysponowały 419 miejscami (38,1% wszystkich miejsc w pla-
cówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej). Znacznie mniej miejsc posiadały placówki so-
cjalizacyjne (35,3%), placówki rodzinne (25,9%) i interwencyjne (0,6%).

Wychowankowie	w	placówkach	instytucjonalnej	pieczy	zastępczej

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych objętych opieką było prawie 1 tys. pod-
opiecznych, z tego 52,1% stanowili chłopcy. Najwięcej wychowanków przebywało w placów-
kach łączących zadania – 41,7%, a następnie w placówkach socjalizacyjnych – 36,9%, rodzin-
nych – 20,9% i interwencyjnych – 0,5%. Najliczniejszą grupę podopiecznych instytucjonalnej 
pieczy zastępczej stanowili wychowankowie w wieku 14–17 lat (40,9% ogółu wychowanków). 
Druga co do wielkości zbiorowość (23,9%) to dzieci w wieku 10–13 lat. Najmniej liczna (3,3%) 
była najmłodsza grupa wiekowa 0–3 lata. W placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej 
przebywało również 14,0% pełnoletnich wychowanków uczących się.

W porównaniu z rokiem 
poprzednim zwiększyła się 
liczba placówek instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej

Ponad 44% placówek insty-
tucjonalnej pieczy zastęp-
czej to placówki rodzinne

Najwięcej miejsc w placów-
kach instytucjonalnej pieczy 
zastępczej było w placów-
kach łączących zadania
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Na koniec grudnia 2020 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej 77,5% wychowanków po-
siadało obydwoje rodziców, 2,1% wszystkich dzieci umieszczonych w placówkach było sierota-
mi, a 20,4% półsierotami. Osoby niepełnosprawne posiadające prawne potwierdzenie niepeł-
nosprawności stanowiły 11,5% wszystkich podopiecznych instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Znaczącą liczebnie grupę stanowili także chorzy, których choroba trwała sześć miesięcy lub 
dłużej (10,4%). Prawie połowa wychowanków (49,6%) została umieszczona w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej po raz pierwszy.
Wykres	1.	Struktura	wychowanków	instytucjonalnej	pieczy	zastępczej	według	wieku	w	2020	r. 

Stan w dniu 31 XII

Do 3 lat

4 –
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14 –

Powyżej 18 lat

9

6
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W ciągu 2020 r. 143 wychowanków do 18 roku życia opuściło, z różnych powodów, pla-
cówki instytucjonalnej pieczy zastępczej. Najliczniejsza grupa (37,8% wychowanków) to pod-
opieczni, którzy powrócili do rodziny naturalnej. Do rodzinnej pieczy zastępczej odeszło 23,1% 
wychowanków, 4,9% dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy znalazło 
nową rodzinę i zostało przekazane do adopcji. Spośród 127 wychowanków powyżej 18 roku 
życia, którzy w ciągu 2020 r. opuścili placówki, 81 założyło własne gospodarstwo domowe,  
a 35 powróciło do rodziny naturalnej. 

W placówkach opiekuńczo–wychowawczych pracowało bez wynagrodzenia 105 wolon-
tariuszy. W placówkach tego typu 47,6% wszystkich wolontariuszy pomagało w placówkach 
rodzinnych, 39,0% w placówkach socjalizacyjnych, a pozostałe osoby w placówkach łączących 
zadania.

W województwie lubelskim 46 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej nie posiadało 
żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Tylko 43,2% takich placówek dostosowało 
swoje budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Najczęstszym udogodnieniem były po-
sadzki antypoślizgowe oraz pochylnie, podjazdy i platformy (po 19,8% placówek).

Najliczniejszą grupę  
wychowanków stanowiły 
dzieci w wieku 14-17 lat 
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