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Rodzinna piecza zastępcza w województwie lubelskim 
w 2019 r.

 2,7%
wzrost liczby dzieci w rodzinnej 
pieczy zastępczej w porównaniu  
z 2018 r. 

W 2019 r. w województwie lubelskim w ramach ro-
dzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało 1695 rodzin 
zastępczych oraz 21 rodzinnych domów dziecka.  
W porównaiu z 2018 r. zwiększyła się liczba dzieci  
w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinna piecza zastępcza
W dniu 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 1695 rodzin 
zastępczych i 21 rodzinnych domów dziecka. Placówki tego typu stanowiły 4,7% wszystkich 
tego typu placówek w Polsce. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba rodzin zastępczych 
zwiększyła się o 0,2%, a rodzinnych domów dziecka wzrosła o 31,3%.

Tablica 1. Rodzinna piecza zastępcza 
Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie Ogółem w tym na wsi
Dzieci w rodzinach

razem
w tym 

dziewczęta
Rodzinna piecza zastępcza 2018 1707 735 2518 1161

2019 1716 713 2585 1302
Rodziny zastępcze 1695 697 2438 1236

spokrewnione 1123 433 1495 745
niezawodowe 481 217 640 336
zawodowe 68 38 223 118
zawodowe specjalistyczne 5 3 9 1

zawodowe pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego
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Rodzinne domy dziecka 21 16 147 66

Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem stanowiły 66,2% wszystkich rodzin zastępczych 
w województwie, rodziny zastępcze niezawodowe – 28,4%, rodziny zastępcze zawodowe – 5,4%. 

Wykres 1. Struktura rodzinnej pieczy zastępczej według typów 
Stan w dniu 31 XII
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Rodziny zastępcze i rodzin-
ne domy dziecka zapewniły 
opiekę 2585 dzieciom

W porównaniu z rokiem 
poprzednim zwiększyła się 
liczba rodzin zastępczych
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zastępczych stanowiły  
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Osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej

Funkcję rodziny zastępczej pełniło 974 małżeństw i 721 osób samotnych. Najwięcej rodzin 
zastępczych (70,6%) miało na wychowaniu jedno dziecko. Dwoje dzieci na wychowaniu miało 
natomiast 20,1% ogólnej liczby rodzin zastępczych, troje – 5,8%, czworo i więcej dzieci – 3,5%. 
Najczęściej pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmowały się osoby w wieku 51–70 lat – 
59,1%. Drugą grupą pod względem liczebności były rodziny prowadzone przez osoby w wieku 
31-50 lat (26,6%). Rodzinne domy dziecka prowadzone były m.in. przez 19 małżeństw. Większość 
osób (85,7%) pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka była w grupie wiekowej 41–60 lat.

Wykres 2. Osoby prowadzące rodziny zastępcze według grup wieku  
Stan w dniu 31 XII
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Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej

W 2019 r. z rodzinnej pieczy zastępczej korzystało 2585 dzieci, w tym 50,4% wszystkich dzieci 
stanowiły dziewczęta. Biorąc pod uwagę wiek podopiecznych umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej najliczniejszą (34,4%) grupę wiekową stanowiły dzieci w grupie wiekowej 7–13 lat. 
Spośród wszystkich osób objętych opieką 10,6% posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, 
a 7,2% było sierotami. Do rodzinnej pieczy zastępczej po raz pierwszy w swoim życiu trafiło 
15,5% dzieci.

Wykres 3. Struktura wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej według grup wieku 
Stan w dniu 31 XII
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Osoby opuszczające rodzinną pieczę zastępczą

W ciągu 2019 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło 177 dzieci w wieku poniżej osiemnastu lat. 
Najwięcej z nich (45,8%) powróciło do rodziny naturalnej. Przekazanych do adopcji zostało 
28 dzieci, natomiast do innej formy rodzinnej pieczy 24 dzieci, 30 dzieci opuściło rodzinną 
pieczę zastępczą z powodu przeniesienia do instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wśród 174 
pełnoletnich wychowanków, którzy w ciągu 2019 r. opuścili rodzinną pieczę zastępczą – 94 
usamodzielniło się. Z tej zbiorowości 70 osób założyło własne gospodarstwo domowe, a 6 
powróciło do rodziny naturalnej lub krewnych.
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