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16.05.2018 r. Rodzinna piecza zastępcza w 2017 r. 
 

Na koniec 2017 r. w ramach rodzinnej pieczy za-
stępczej funkcjonowało 37201 rodzin zastępczych 
oraz 571 rodzinnych domów dziecka, które zapew-
niały opiekę 55761 dzieciom pozbawionym całko-
wicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. 
Wśród rodzin zastępczych rodziny spokrewnione 
stanowiły 64,3% ogólnej ich liczby, rodziny nieza-
wodowe – 30,1% i rodziny zawodowe – 5,6%. 

 

Osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej 

Funkcję rodziny zastępczej pełniło 20598 małżeństw i 16603 osoby samotne. Rodziny, do któ-
rych przyjęto jedno dziecko stanowiły 73,2%, dwoje – 18,2%, troje – 5,5%, czworo i więcej 
dzieci – 3,0% ogólnej liczby rodzin zastępczych. Najczęściej pełnienia funkcji rodziny zastęp-
czej podejmowały się osoby w wieku 51–70 lat – 55,0%. Drugą grupą pod względem liczebno-
ści były rodziny prowadzone przez osoby w wieku 31-50 lat (31,5%). Rodzinne domy dziecka 
były prowadzone przez 499 małżeństw i 72 osoby samotne. 79,0% osób pełniących funkcję ro-
dzinnego domu dziecka było w grupie wiekowej 41–60 lat. 

 

Wykres 1. Osoby prowadzące rodziny zastępcze według grup wieku 

 Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

Wśród 55761 dzieci korzystających z rodzinnych form opieki przewagę stanowili chłopcy 
(50,7%). Biorąc pod uwagę wiek podopiecznych umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 
najliczniejszą (19973 osób) grupę wiekową stanowiły dzieci w grupie wiekowej 7–13 lat. Spo-
śród wszystkich osób objętych opieką 6024 osoby posiadały orzeczenie o niepełnosprawno-
ści, a 2783 było sierotami. W 2017 r. w rodzinnej pieczy zastępczej po raz pierwszy umiesz-
czono 8191 osób. 
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Wykres 2. Struktura wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej według grup wieku 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby opuszczające rodzinną pieczę zastępczą 

W ciągu 2017 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło 5912 dzieci w wieku poniżej osiemnastu 
lat. Najwięcej z nich (34,4%) powróciło do rodziny naturalnej. Przekazanych do adopcji zo-
stało 1292 dzieci, natomiast 1290 trafiło do innej formy rodzinnej pieczy zastępczej. Pozostałe 
1297 dzieci opuściło dotychczasowe rodziny głównie z powodu przeniesienia ich do instytu-
cjonalnej pieczy zastępczej oraz do domu pomocy społecznej. Wśród 3631 pełnoletnich wy-
chowanków, którzy w ciągu 2017 r. opuścili rodzinną pieczę zastępczą – 2452 usamodzielniło 
się. Z tej zbiorowości 1931 osób założyło własne gospodarstwo domowe, a 207 powróciło do 
rodziny naturalnej lub krewnych. Nie usamodzielniło się 1179 osób. 

 

Wykres 3. Osoby pełnoletnie, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą w ciągu roku 
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Tablica 1. Rodzinna piecza zastępcza według województw 

   Stan w dniu 31 XII 

WOJEWÓDZTWA 

Rodziny zastępcze Rodzinne domy dziecka 

rodziny dzieci rodziny dzieci 

POLSKA 37201 52049 571 3712 

Dolnośląskie 3897 5220 67 430 

Kujawsko-pomorskie 2124 2980 39 251 

Lubelskie 1681 2365 15 109 

Lubuskie 1403 1992 12 87 

Łódzkie 2937 3934 36 224 

Małopolskie 2020 2820 25 163 

Mazowieckie 4215 5753 43 277 

Opolskie 1005 1374 20 117 

Podkarpackie 1272 1845 5 24 

Podlaskie 898 1292 8 56 

Pomorskie 2311 3346 97 616 

Śląskie 5145 7180 86 570 

Świętokrzyskie 974 1336 15 86 

Warmińsko-mazurskie 1854 2685 25 164 

Wielkopolskie 3040 4545 21 129 

Zachodniopomorskie 2425 3382 57 409 
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Powiązane opracowania 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r. 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL – temat ochrona zdrowia i opieka społeczna 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

Piecza zastępcza 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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