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15.05.2020 r. 

 

Piecza zastępcza 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim pieczą 
zastępczą objętych było 7,5 tys. dzieci pozbawionych 
całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej,  
w tym 5,7 tys. (tj. 76,3%) dzieci pieczą rodzinną, a 1,8 tys. 
(23,7%) pieczą instytucjonalną. W ciągu roku zmniejszy-
ła się łączna liczba rodzin i placówek sprawujących pieczę, 
natomiast liczba dzieci i wychowanków pozostających 
pod ich opieką utrzymała się na tym samym poziomie. 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim w ramach rodzinnej pieczy zastępczej 
funkcjonowało 3,9 tys. rodzin zastępczych oraz 82 rodzinne domy dziecka. W ciągu roku liczba 
rodzin zastępczych zmniejszyła się o 39 (tj. o 1,0%), a w ciągu 5 lat — o 110 (tj. o 2,8%). Znacznie 
zwiększyła się natomiast liczba rodzinnych domów dziecka — o 13 (tj. o 18,8%) w porównaniu 
do 2018 r. i o 27 (tj. o 49,1%) w porównaniu do 2015 r. 

Wśród rodzin zastępczych zdecydowanie dominowały rodziny spokrewnione — 2,6 tys., tj. 68,4%. 
Rodziny zastępcze niezawodowe stanowiły 27,8% ogółu, zawodowe — 2,5%, a specjalistyczne 
— 0,4%. Funkcję pogotowia rodzinnego pełniło 35 rodzin (0,9%). 
W końcu 2019 r. wśród sprawujących opiekę w ramach rodziny zastępczej było 1958 (50,7%) 
małżeństw i 1901 (49,3%) osób samotnych. Najczęściej funkcję pełnienia rodziny zastępczej 
podejmowały osoby w wieku 61-70 lat (29,9%) i 51-60 lat (28,3%). Najwięcej rodzin przyjęło 
jedno dziecko (76,2%). Dwie rodziny zdecydowały się przyjąć ośmioro dzieci i więcej. 

Rodzinne domy dziecka w zdecydowanej większości prowadzone były przez małżeństwa (84,1%) 
oraz osoby w wieku 41-50 lat (37,8%) i 51-60 lat (36,6%). Najwięcej rodzinnych domów dziecka 
przyjęło ośmioro dzieci i więcej (28,0%). 

W końcu 2019 r. rodzinną pieczą zastępczą było objętych 5,7 tys. dzieci (52,6% to chłopcy), w tym 882 
po raz pierwszy.  Wśród podopiecznych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 7-13 lat — 2,0 tys. 
(tj. 35,5%). W omawianym roku rodzinną pieczą zastępczą było objętych 14 małoletnich matek, 225 
sierot i 4 cudzoziemców. Orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 552 wychowanków (9,6%).  
W 2019 r. rodzinną pieczę zastępczą opuściło 638 dzieci w wieku do 18 roku życia. Najwięcej z nich 
powróciło do rodziny naturalnej (36,1%). Natomiast spośród 382 pełnoletnich wychowanków, 
którzy opuścili rodzinną pieczę zastępczą w 2019 r. 226 (tj. 59,2%) założyło własne gospodarstwo 
domowe, a 38 (tj. 10,2%) powróciło do rodziny naturalnej lub do krewnych. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej 
działało 138 placówek opiekuńczo-wychowawczych (o 3, tj. 2,2% więcej niż w 2018 r.). Najwięcej było 
placówek socjalizacyjnych — 84 (60,9%). Ponadto odnotowano 30 rodzinnych, 17 łączących za-
dania, 4 interwencyjne i 3 specjalistyczno-terapeutyczne. Dysponowały one łącznie 2,0 tys. miejsc, 
co oznacza wzrost w porównaniu do 2018 r. o 14 (0,7%). Przebywało w nich 1,8 tys. wychowanków 
— o 1,1% mniej niż w 2018 r.; w ciągu 5 lat liczba dzieci przebywających w tych placówkach 
zmniejszyła się o 13,7%. Najliczniejszą grupę stanowili podopieczni w wieku 14-17 lat (41,5%). 

Tablica 1.  Piecza zastępcza w województwie dolnośląskim 
                  Stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 

Rodzinna      
rodziny 4024 3951 3964 3967 3941 
dzieci 5716 5569 5650 5704 5725 

w tym niepełnosprawne (posiadające orzeczenie) 603 570 559 561 552 
Instytucjonalna      

placówki 136 151 140 135 138 
miejsca 2300 2223 1955 1972 1986 
wychowankowie 2158 2042 1810 1800 1780 

w tym niepełnosprawni (posiadający orzeczenie) 167 170 152 145 147 
wolontariusze (w ciągu roku) 180 120 138 47 65 

 0,6% 

Spadek łącznej liczby rodzin i placówek 
sprawujących pieczę zastępczą  r/r 

Liczba rodzinnych domów 
dziecka w województwie dolno-
śląskim wzrosła w ciągu 5 lat 
o blisko 50% 

INFORMACJA PRASOWA 

Po drastycznym spadku liczby 
wolontariuszy pracujących 
w placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych w 2018 r.,  
w 2019 r. odnotowano ich wzrost  
o 18 osób (tj. o 38,3%) 

Rodzinę zastępczą najczęściej 
tworzyły osoby w wieku 61-70 lat 

Najwięcej dzieci pozostających 
pod rodzinną opieką zastępczą 
miało od 7 do 13 lat  

Blisko 70% rodzin zastępczych 
stanowiły rodziny spokrewnione 
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Powiązane opracowania 

Piecza zastępcza w 2019 r. 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Piecza zastępcza 

Placówka łącząca zadania placówek 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Placówka typu interwencyjnego 

Placówka typu rodzinnego 

Placówka typu socjalizacyjnego 

Placówka typu specjalistyczno-terapeutycznego 

Rodzina zastępcza 

Rodzinny dom dziecka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 
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