
DEINSTYTUCJONALIZACJA 

DOCHODZENIE DO STANDARDÓW 

PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

2012 - 2018

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 

WYDZIAŁ ZDROWIA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 
Łódź, 12 czerwca 2019 r.



Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 

Deinstytucjonalizacja - to proces przejścia od opieki 

instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej 

społeczności, wymagających z jednej strony rozwoju usług 

świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – 

stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki 

instytucjonalnej. 



Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 

 Intensywny rozwój usług dla rodzin wychowujących dzieci – zadanie 
gminy zmierzające do zmniejszania liczby dzieci umieszczanych 
w pieczy zastępczej.

 Działania na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej 
i  profesjonalizacji  zawodu rodzica  zastępczego – zadanie powiatu.

 Obniżanie liczebności placówek opiekuńczo-wychowawczych 
i podwyższanie wieku przebywających w nich wychowanków.

 Intensyfikacja działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny 
biologicznej.



Dane statystyczne opracowano na podstawie
 Sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania przez zadań z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2012 - 2016.

 Sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania przez powiat zadań innych niż 
realizacja dodatku wychowawczego za 2017 - 2018 w Centralnej Aplikacji Statystyczne.

 Informacji dotyczącej procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej za 2018 r.

 Rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 
placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych 
funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego prowadzonego przez Wojewodę 
Łódzkiego.

 Sprawozdania dotyczącego niepełnosprawności wśród dzieci w pieczy zastępczej, 
przysposobionych, rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, 
przysposabiających i kandydatów na rodzinę przysposabiającą w Centralnej Aplikacji 
Statystycznej. 



Okres Liczba dzieci 
w przebywających w 

pieczy zastępczej 
ogółem 

(na dzień 31 grudnia)

Liczba dzieci 
przebywających 

w rodzinnych formach 
pieczy zastępczej

Liczba dzieci 
przebywających 

w placówkach 
opiekuńczo-

wychowawczych

Liczba dzieci 
przebywających

w interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym

2012 5 819 4 376 
(2695 - RZ spokrewnione)

1 443 - 

2013 5 956 4 482 
(2 678 - RZ spokrewnione)

1 474 -

2014 5 674 4 313 
(2 596 - RZ spokrewnione)

1 361 -

2015 5 579 4 259 
(2 580 - RZ spokrewnione)

1 320 -

2016 5 461 4 217 
(2 564 - RZ spokrewnione)

1 231 13

2017 5 312 4 161 
(2 543 - RZ spokrewnione)

1 131 20

2018 5 268 4 098 
(2 444 - RZ spokrewnione)

1 155 15

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – tempo zmian 
w województwie łódzkim w latach 2012 - 2018



Formy rodzinnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim  
(w latach 2016 - 2018) 

Okres
(stan na dzień 

31 grudnia)

Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących w woj. łódzkim

Rodziny 
zastępcze 
zawodowe 

specjalistyczne

Liczba 
rodzinnych 

domów 
dziecka

Ogółem

Rodziny 
zastępcze 

spokrewnione

 

Rodziny 
zastępcze 

niezawodowe

Rodziny 
zastępcze 
zawodowe

Rodziny 
zastępcze 
zawodowe 

pełniące funkcję 
pogotowia 

rodzinnego 

2012 3 208 2 118 950 66 46 18 10

2013 3 209 2 084 961 76 50 20 18

2014 3 074 1 988 913 86 47 22 18

2015 3 078 1 989 918 77 46 22 26

2016 3 008 1 976 891 78 41 22 30

2017 2 935 1 952 845 73 39 26 35

2018 2 856 1 855 858 87 33 23 42



Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne
 w województwie łódzkim



Placówki opiekuńczo – wychowawcze i interwencyjny ośrodek 
preadopcyjny funkcjonujące na terenie woj. łódzkiego 

Okres
(stan na 
dzień 31 
grudnia)

Piecza instytucjonalna

Interwencyjny 
ośrodek 

preadopcyjny 

Regionalna 
placówka 

opiekuńczo-
terapeutycznaOgółem POW typu  

socjalizacyjny
POW typu 

interwencyjny
POW typu

specjalistyczno-
terapeutyczny

POW typu 
rodzinnego

2012 49 
(w tym 15 prowadzonych

na zlecenie powiatu)

32 2 0 15 - -

2013 56
(w tym 24 prowadzonych 

na zlecenie powiatu)

36 4 0 18 - -

2014 66 
(w tym 17 prowadzonych 

na zlecenie powiatu)

43 5 1 20 - -

2015 66 
(w tym 19 prowadzonych 

na zlecenie powiatu)

42 4 2 20 - -

2016 66 
(w tym 17 prowadzonych 

na zlecenie powiatu)

44 4 2 20 1 -

2017 67 
(w tym 19 prowadzonych 

na zlecenie powiatu)

42 4 2 21  1 -

2018 68 
(w tym 20 prowadzonych 

na zlecenie powiatu)

42 5 2 22 1 -



Nowelizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianami do Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt wpłynął do Sejmu 21 listopada 2018 r. 
Po I czytaniu dokument skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Proponowane zmiany w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
dotyczą przede wszystkim:
 intensyfikacji podaży usług dla rodzin wychowujących dzieci, w tym wzmocnienia roli 

asystenta rodziny
 rozwoju placówek wsparcia dziennego i rodzin wspierających
 przyśpieszenia procesu deinstytucjonalizacji w obszarze pieczy zastępczej oraz działań na 

rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej
 maksymalnego ograniczenia liczby najmłodszych dzieci przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych



Dochodzenie do standardów 

placówek opiekuńczo-wychowawczych

 w województwie łódzkim 



Dane statystyczne

na 24 powiaty województwa łódzkiego, 5 powiatów nie prowadzi żadnej 
placówki opiekuńczo-wychowawczej

 łącznie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym przewidziano 1283 miejsc, natomiast przebywa         

w nich 1138 dzieci (stan na dzień 30.04.2019 r.)

 w roku 2018 w pieczy zastępczej instytucjonalnej umieszczono 313 dzieci, 

w tym 81 dzieci umieszczono poza terenem własnego powiatu, a 58 dzieci 

przyjęto z terenu innego powiatu 



Art. 93 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza może być prowadzona na 

terenie innego powiatu na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy 

starostą powiatu, który prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą 

lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190, a starostą 

powiatu, na terenie którego prowadzona jest placówka opiekuńczo-

wychowawcza. 
    
 w województwie łódzkim 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

rodzinnego prowadzona  jest na terenie  innego powiatu



 
Art. 95 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej

Od 1 stycznia 2016 r. w placówce socjalizacyjnej, interwencyjnej, 
specjalistyczno-terapeutycznej mogą być umieszczane 

dzieci powyżej 10 roku życia.

Wyjątki:
 matka/ojciec przebywa w placówce
 stan zdrowia dziecka 
 dotyczy rodzeństwa
 inny wyjątkowy przypadek
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Napływ dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w wieku 0 – 3 lat oraz 4 – 6 lat  w 2018 r.

 (bez POW typu rodzinnego)



Powody umieszczeń dzieci poniżej 7 roku życia  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 pobyt ze starszym rodzeństwem

 brak miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej

 pobyt wraz z małoletnią matką

 z powodu stanu zdrowia

 postanowienie sądu niezgodne z art. 231 ustawy

 inny ważny przypadek



Art. 232 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31.12.2019 r. 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą przebywać dzieci. 

powyżej 7 roku życia.

Wyjątki: matka/ojciec przebywa w placówce,
stan zdrowia dziecka, dotyczy rodzeństwa, inny wyjątkowy przypadek.

W 2018 r. - 143 dzieci w wieku 7-10 lat przebywało w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim.



 Działania powiatów w celu dojścia do standardu 
odnoszącego się do wieku dzieci

 przekierowanie dziecka do placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego lub rodzinnej pieczy 
zastępczej

 powrót dziecka do rodziny biologicznej

 kwalifikacja dziecka do adopcji

 opuszczenie placówki wraz z usamodzielnionymi matkami

 umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie 

innego powiatu



Liczba dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych nie dłużej niż do 

dnia 1 stycznia 2021 r. nie może być wyższa niż 30. 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. liczba dzieci w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej powinna być zgodna z art. 

95 ust. 3 ustawy o w.r.is.p.z. i wynosić 14. 



 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze spośród 68 nie 

spełniają standardu dotyczącego liczby dzieci w nich 

przebywających tj. do 30 - art. 230 ustawy o w.r.is.p.z.

 39 placówek opiekuńczo-wychowawczych spośród 68 

w woj. łódzkim spełnia standard w zakresie liczby dzieci 

w nich przebywających (nie więcej niż 14 dzieci lub 8 

w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego)



 Art. 95 ust. 3a i 230 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej

W przypadku gdy umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego dziecko lub osoba, która 
osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 37 ust. 2, zostały 
umieszczone w:
1) domu pomocy społecznej,
2) specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
5) specjalnym ośrodku wychowawczym,
6) hospicjum stacjonarnym,
7) oddziale medycyny paliatywnej,
8) areszcie śledczym,

9) schronisku dla nieletnich,
10) zakładzie karnym,
11) zakładzie poprawczym

dyrektor tej placówki może, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce, 
za zezwoleniem wojewody, przyjąć kolejne dziecko.



Stan na 31.12.2018 r.
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Umieszczenie w trybie 
interwencyjnym 

Umieszczenie licznego 
rodzeństwa

Brak miejsc w pieczy 
rodzinnej

Według stanu na 31.12.2018 r. 24 dzieci zostało 
umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej ponad 

limit miejsc określony w ustawie

Przyczyny umieszczenia:



Podejmowania działania przez powiaty Liczba 
powiatów

Przekierowywanie dzieci do już istniejących form pieczy tj. POW typu rodzinnego lub rodzinnej 
pieczy zastępczej.

3/13*

Pozyskiwanie kandydatów do sprawowania pieczy rodzinnej. 3/13*

Przekształcenie rodzin zastępczych w rodzinne domy dziecka (zwiększenie liczby miejsc). 1/13*

Umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. 2/13*

Umieszczenie dziecka w rodzinnej formie pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. 2/13*

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej. 1/13*

Pozyskanie funduszy zewnętrznych na przekształcenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
w placówki do 14 dzieci.

2/13*

Podejmowane działania na terenie woj. łódzkiego  w celu dojścia do 
standardu odnoszącego się do liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w 2018 r.

*19 powiatów prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze, 6 powiatów spełniło standard w zakresie liczby dzieci w nich przebywających (nie więcej 
niż 14 dzieci lub 8 w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego).



Wnioski
 działania powiatów na rzecz pozyskiwania osób do pełnienia funkcji rodzin 

zastępczych nie przynoszą spodziewanych efektów. Koniecznym jest zatem 

stworzenie pozytywnego klimatu społecznego wokół rodzicielstwa 

zastępczego i prowadzenie kampanii społecznych podnoszących prestiż tego 

zawodu

 lokalne formy promocji rodzicielstwa zastępczego są raczej standardowe 

i powtarzalne 

 w powiatach występuje zbyt wolny rozwój pieczy rodzinnej w stosunku 

do potrzeb w tym zakresie



 brak konsekwentnego i systematycznego wspólnego działania organów 

samorządu  i sądu

największy deficyty występują w obszarze rodzin zastępczych zawodowych, 

 w tym specjalistycznych oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

dobrą prognozą jest wzrastająca liczba rodzinnych domów dziecka

39 placówek opiekuńczo-wychowawczych spośród 68 w woj. łódzkim spełnia 

standard w zakresie liczby dzieci w nich przebywających (nie więcej niż 14 

dzieci lub 8 w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego) obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r. 



Zegar tyka...

      Od dnia 1 stycznia 2020 r. w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych mogą przebywać jedynie dzieci 
powyżej 10 roku życia.

Zostało – 203 dni (6 miesięcy i 19 dni)

     Od dnia 1 stycznia 2021 r. liczba dzieci umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie może być 
wyższa niż 14.

Zostało – 569 dni (1 rok 6 miesięcy i 19 dni)



Dziękuję za uwagę
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