
W 2015 r. w województwie lubelskim  

w ramach rodzinnej pieczy zastęp-

czej funkcjonowało: 1768 rodzin  

zastępczych (na wsi - 808) oraz  

9 rodzinnych domów dziecka. 

W placówkach tych przebywało  

łącznie 2555 dzieci. 

Często funkcję rodzinnej 

pieczy zastępczej pełni-

ła osoba samotna 

(43,8% przypadków).  

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE 

30 MAJA – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO  

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – coroczne święto obchodzone 30 maja, ustanowione przez Sejm w 2006 r. Świę-

to to ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. 

Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki i wsparcia ze strony rodziny 

naturalnej, realizowana jest m.in. poprzez system rodzinnej pieczy zastępczej.  
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to


Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie 
Opracowanie: Aneta Olszewska-Welman – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. 

    51 lat i więcej 

Rodziną pieczę zastępczą opuściło 

138 dzieci powyżej 18 roku życia,  

z tego 44,9% osób usamodzielniło się.  

Wśród usamodzielnionych 72,6%  

wychowanków założyło własne  

gospodarstwo domowe. 

Po raz pierwszy w swoim życiu do rodzinnej pieczy 

zastępczej trafiło 300 dzieci.  

W stosunku do 55,0% z nich opieki podjęły się  

rodziny spokrewnione z dzieckiem. 

We wszystkich typach rodzinnej pieczy  

zastępczej przebywało 273 dzieci posiadających  

orzeczenie o niepełnosprawności. 

W ciągu roku 211 dzieci do 18 roku życia 

opuściło rodziną pieczę zastępczą,  

z tego: 

73 dzieci powróciło do rodziny naturalnej, 

39 umieszczono w innej rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

36 przekazano do adopcji. 

Osoby pełniące funkcję rodzinnej  

pieczy zastępczej według wieku 
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