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Założenia systemu pomocy dziecku i rodzinie
W ostatnich kilkunastu latach nastąpiły w Polsce istotne zmiany w systemie 

pomocy rodzinie i opieki nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowania 
w swoim najbliższym środowisku. Wdrażanie reformy rozpoczęto od wyłącze-
nia dziedziny opieki i pomocy rodzinie niewydolnej wychowawczo z systemu 
oświaty. Przez wiele lat bowiem obszar ten usytuowany był w gestii Ministerstwa 
Edukacji, choć – jak podkreślano – zadania związane z eliminowaniem trud-
nych sytuacji i czynników ograniczających rozwój dziecka wymagają ścisłego 
związku z polityką społeczną, ekonomiczną, zdrowotną, a także orzecznictwem 
sądowym i polityką penitencjarną1. Niestety wskaźnik dzieci umieszczonych 
w instytucjach opieki zastępczej był wysoki. Jednocześnie prowadzenie pracy 
środowiskowej ukierunkowanej na powrót dziecka do rodziny było praktycznie 
niemożliwe do zrealizowania, choćby ze względu na usytuowanie form opieki 
nad dzieckiem w systemie, który skoncentrowany jest na wychowankach, a nie 
ich rodzinach. W ramach tego systemu, jak podkreśla Marek Andrzejewski2, nie
wypracowano mechanizmów współpracy z rodzicami, a tylko ona daje szansę 
na powrót dziecka do rodziny.

1  B. Głowacka, Opieka nad dzieckiem w działalności Resortu Edukacji Narodowej, [w:] J. Stochmia-
łek (red.), Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej, WSP, Częstochowa 
1993, s. 24.

2  M. Andrzejewski, Prawne aspekty reformy opieki nad rodziną i dzieckiem, [w:] Z. W. Stelmaszuk (red.), 
Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001, s. 17–18.
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1 stycznia 1999 roku przekazano więc całość spraw związanych z opieką 
nad dzieckiem i pomocą rodzinie pod nadzór Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej w zakres działania systemu pomocy społecznej. Zadania, które do tej pory 
w większości przypisane były kuratorom oświaty, powierzono jednostkom samo-
rządu terytorialnego. W podziale kompetencji między poszczególnymi jednost-
kami przyjęto, iż do gminy należy praca z rodzinami przeżywającymi trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Z kolei powiatom powie-
rzono zadania związane z rozwojem rodzinnych form opieki zastępczej oraz 
przekształcaniem istniejących form opieki instytucjonalnej. W tym drugim za-
kresie uwzględnia się przede wszystkim odchodzenie od dużych instytucji i jed-
nocześnie powoływanie niewielkich form opieki instytucjonalnej, zbliżonych 
w swej atmosferze do rodzinnych. Natomiast samorząd wojewódzki odpowie-
dzialny jest za prowadzenie ośrodków adopcyjnych, regionalnych placówek opie-
kuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych3. 

Działania związane z opieką nad dzieckiem i pomocą rodzinie przez wiele 
lat regulowane były przez ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecz-
nej4. Przepisy te zmieniły zasadniczo funkcjonowanie systemu pomocy dziec-
ku i rodzinie, wprowadzając wiele nowych rozwiązań w zakresie opieki insty-
tucjonalnej, takich jak: przeniesienie punktu ciężkości z grupy na wychowanka, 
indywidualną opiekę wychowawczą nad dzieckiem, indywidualne plany pracy 
z dzieckiem, karty pobytu wychowanka w placówce, standardy świadczonych 
usług, standardy opieki i wychowania itp. 

Ponieważ przepisy te nie regulowały jednak ciągle wielu złożonych kwestii 
związanych z pieczą zastępczą, a zwłaszcza ze wspieraniem rodziny, opracowa-
no nowy akt prawny proponujący komplementarne podejście do problematyki 
i obejmujący całość działań w tym zakresie. Jest nim ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej5, która weszła w życie  
1 stycznia 2012 roku. Kolejne nowelizacje ustawy doprecyzowały niektóre prze-
pisy, a także odłożyły wejście w życie części rozwiązań, co ma wpłynąć na rozło-
żenie kosztów jej wprowadzenia6.

3  T. Uliasz, Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, „Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 7, s. 5.

4  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, 
z późniejszymi zmianami

5  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r.  
Nr 149, poz. 887, z późniejszymi zmianami.

6  K. Napiórkowska, Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle 
danych statystycznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2013, nr 8, s. 4.
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Warto zaznaczyć, iż omawiana ustawa już w swoim tytule podkreśla rangę 
rodziny i wprowadza pojęcie, którym wielu specjalistów w ostatnich latach po-
sługiwało się coraz częściej, a mianowicie „piecza zastępcza”. Jak zauważa Tama-
ra Uliasz7 termin „piecza” zdecydowanie lepiej „oddaje [...] współczesne stosun-
ki między dzieckiem a jego opiekunami”, zawierając w sobie zarówno czynności 
opiekuńcze, wychowawcze, jak i wspieranie dziecka. 

W ustawie kładzie się duży nacisk na wsparcie i pracę z rodziną w miejscu 
zamieszkania w celu przeciwdziałania dysfunkcjom, które mogłyby doprowadzić 
do umieszczenia dzieci poza środowiskiem rodzinnym. Na system ten składają 
się takie działania, jak: powołanie asystenta rodziny, rozwój placówek wsparcia 
dziennego oraz tworzenie rodzin wspierających8. Podstawowym zadaniem asy-
stenta rodziny jest podjęcie działań zmierzających do przywrócenia właściwe-
go sposobu realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę i niedo-
puszczenie do odseparowania dziecka od bliskich. Rodzina wspierająca oferuje 
pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
racjonalnym gospodarowaniu posiadanymi środkami, kształtowaniu i wypełnia-
niu podstawowych ról społecznych. Pełnienie takich funkcji może być powierzo-
ne osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. W celu wsparcia rodziny dziec-
ko może być także objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. 
Może ona być prowadzona w formie opiekuńczej (np. koła zainteresowań, świe-
tlice, kluby), specjalistycznej (w której realizowane są dodatkowe działania so-
cjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne itp.) lub pracy po-
dwórkowej (realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne)9. 

Wszystkie działania podejmowane wobec rodziny mają umożliwić jej zmia-
nę w pożądanym kierunku, doprowadzić do sytuacji, w której ona sama jest 
w stanie radzić sobie z własnymi problemami i zapewnić opiekę oraz wychowa-
nie dzieciom. Takie podejście, jak zaznacza S. Badora10, „eksponuje podmioto-
wość rodziny i docenia jej potencjalne możliwości wyjścia z trudnej sytuacji”.

Jeżeli jednak działania pomocowe nie przynoszą pożądanych efektów, ko-
nieczne staje się czasowe umieszczenie dziecka poza jego naturalnym środo-
wiskiem – w jednej z form pieczy zastępczej: rodzinnej lub instytucjonalnej. 

17 T. Uliasz, op.cit., s. 4.
18 K. Napiórkowska, op.cit., s. 5.
19  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r.  

Nr 149, poz. 887.
10  S. Badora, Polski system opieki nad dzieckiem, [w:] S. Badora (red.), Przeciw sieroctwu. 

Zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna, Wydawnictwo PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego, 
Tarnobrzeg 2009, s. 72.
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Następuje to na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności, choć 
osoba, która osiągnęła pełnoletność może pozostać w dotychczasowej formie 
w związku z edukacją, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia11. Dobro dziec-
ka wymaga poszukiwania formy jak najbardziej korzystnej, a więc w pierw-
szej kolejności – rodzinnej, w ramach której wyróżniono: rodziny zastępcze 
oraz rodzinne domy dziecka. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej przewiduje następujące typy rodzin zastępczych: 1) spokrewnione 
(tworzone przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka), 2) niezawodowe (w tym 
przypadku co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe 
źródło dochodów) oraz 3) zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia ro-
dzinnego i zawodowe specjalistyczne12. W rodzinie o charakterze pogotowia 
umieszcza się dziecko na czas unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak 
niż na okres 4 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być 
przedłużony do 8 miesięcy). W rodzinie zastępczej specjalistycznej umiesz-
czane są w szczególności dzieci niepełnosprawne (na podstawie ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich) oraz mało-
letnie matki z dziećmi13.

W Polsce piecza zastępcza jest organizowana także w formie instytucjonal-
nej, w ramach której wyróżnia się:

 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
  regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne (dla dzieci wymagają-

cych szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być 
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej),

  interwencyjne ośrodki preadopcyjne (dla dzieci wymagających specjali-
stycznej opieki w okresie oczekiwania na adopcję, do ukończenia pierw-
szego roku życia)14.

Zgodnie z przepisami ustawy placówka opiekuńczo-wychowawcza jest pro-
wadzona jako placówka typu:

  socjalizacyjnego (zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzie-
ciom, które nie mogły zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastęp-
czej),

111 Art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

121 Art. 39 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887. 

131 Art. 58 oraz art. 59 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

141 Art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887.
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  interwencyjnego (zapewniająca doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie 
trwania sytuacji kryzysowej, a pobyt w niej nie może trwać dłużej niż 
trzy miesiące i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zo-
stać przedłużony),

  specjalistyczno-terapeutycznego (sprawująca opiekę nad dzieckiem o in-
dywidualnych potrzebach, wymagającym stosowania specjalnych me-
tod wychowawczych, specjalistycznej terapii, rehabilitacji, wymagającym 
wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych),

  rodzinnego (umożliwiająca wychowanie i opiekę nad licznym rodzeń-
stwem)15.

Wspomniane wcześniej podwyższanie standardu opieki w placówkach wią-
że się z ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci oraz ich wieku. W placówkach 
(oprócz rodzinnej) mają być zatem umieszczane dzieci powyżej dziesiątego roku 
życia (tylko w wyjątkowych przypadkach młodsze, np. wspólny pobyt rodzeń-
stwa). Jednak ograniczenia dotyczące wieku wychowanków będą wprowadza-
ne sukcesywnie w kolejnych latach, tak aby określony standard został uzyska-
ny przed 1 stycznia 2020 roku (aktualnie wiek ten nie powinien być niższy niż 
7 lat). Innym ograniczeniem jest maksymalna liczba dzieci w placówce. Z wy-
jątkiem placówki rodzinnej, w której może przebywać ośmioro wychowanków, 
liczbę tę określa się na 14 osób. Wymagania dotyczące liczy wychowanków pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze mają uzyskać z dniem 1 stycznia 2021 roku 
(aktualnie liczba ta nie może być wyższa niż 30). 

Praca opiekuńczo-wychowawcza w placówce musi być tak zorganizowana, 
aby umożliwić indywidualne oddziaływanie na wychowanka. Konsekwencją ta-
kiego podejścia jest szereg regulacji. Przede wszystkim wyznacza się wychowaw-
cę, który odpowiada za organizację zindywidualizowanego procesu wychowaw-
czego danego dziecka. Wychowawca ten we współpracy z asystentem rodziny 
sporządza i realizuje plan pomocy dziecku, który jest modyfikowany w zależno-
ści od zmieniającej się sytuacji dziecka oraz efektów pracy socjalnej z jego rodzi-
ną, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy16. 

Z punktu widzenia czasowości pobytu w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej ważne jest działanie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziec-
ka, który bada zasadność dalszego pobytu poza rodziną. Do jego zadań należy 
przede wszystkim: ocena aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analiza metod pracy

151 Art. 101–105 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

161 Art. 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887.



Marzena Sendyk

166

z dzieckiem i jego rodziną, monitorowanie procedur adopcyjnych, ocena moż-
liwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy 
zastępczej17.

Należy jeszcze raz podkreślić, że do umieszczenia dziecka w pieczy zastęp-
czej może dojść dopiero po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy ro-
dzinie naturalnej, a pobyt w placówce lub rodzinie zastępczej powinien mieć 
charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do biologicznych rodziców. 
Kolejność podejmowanych interwencji wynika z przyjętych strategii działania 
wobec rodziców niewypełniających obowiązków opiekuńczych wobec dzieci. 
Sprowadzają się one do kilku dyrektyw:
1.  Z zasady poszanowania autonomii rodziny wynika, i bez koniecznej potrzeby 

nie należy ingerować w jej życie.
2.  Jeżeli ingerencja jest konieczna, należy rozpocząć od próby ochrony dobra 

dziecka poprzez udzielenie wsparcia całej rodzinie (z uszanowaniem zasady 
prymatu rodziców w wychowaniu dzieci).

3.  W sytuacji konieczności umieszczenia dziecka poza rodziną, należy poszu-
kiwać rodzinnej pieczy zastępczej, zaś pieczę instytucjonalną traktować jako 
wyjście ostateczne.

4.  W czasie pobytu w pieczy należy podjąć działania umożliwiające dziecku po-
wrót do rodziców naturalnych.

5.  Jeżeli postawa rodziców konsekwentnie uniemożliwia powrót dziecka do ro-
dziny, można je powierzyć opiece o charakterze trwałym (zgodnie z zasadą 
dobra dziecka, która wyprzedza zasadę autonomii rodziny i zasadę prymatu 
rodziców w wychowaniu dzieci).18 

Takie działania są zgodne z tendencjami w opiece w krajach Unii Europej-
skiej, w których jednym z najważniejszych priorytetów opieki zastępczej jest jak 
najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej, a opiekunowie w rodzin-
nych formach postrzegani są nie tyle jako „zastępczy rodzice”, ile osoby mające 
obowiązki rodziców uzupełniać. Także w Polsce odchodzi się od zdejmowania 
odpowiedzialności za dziecko z rodziców biologicznych na rzecz większego za-
angażowania ich w sprawy dziecka i uświadomienia, że zobowią-zania rodziciel-
-skie mają charakter trwały19. Ten schemat oddziaływania odnajdujemy więc za-
równo w dokumentach międzynarodowych, jak i w polskich przepisach prawa. 

171 Art. 135–136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

181 M. Andrzejewski, op.cit., s. 16–17.
191 A. Kwak, 2006, s. 35, za: M. Sendyk, Praca z rodzinami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

[w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 216.
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Ze względu na zakładaną czasowość pobytu w pieczy zastępczej, konieczne 
jest podtrzymywanie kontaktów dziecka z rodzicami biologicznymi oraz podję-
cie intensywnych działań skierowanych na poprawę sytuacji rodziców, co daje 
szansę na reintegrację rodziny. W każdej formie pieczy zastępczej niezależnie 
od pełnienia funkcji opiekuńczo- wychowawczych wobec dziecka, konieczne 
staje się zatem realizowanie zadań o charakterze reintegracyjnym. Tradycyjnie 
ujmowana praktyka reintegracyjna oparta była na założeniu, „że dzieci umiesz-
czone poza domem powinny wrócić do rodziny naturalnej, albo też, jeżeli jest 
to niemożliwe, jak najszybciej zostać umieszczone w innej rodzinie”20. Stosowa-
no więc orientację „albo – albo”, co niekiedy sprzyjało podejmowaniu niewła-
ściwych decyzji, jak np. pochopne pozbawianie praw rodzicielskich w przypad-
kach, w których pomimo, że rodzina nie była zdolna do zapewnienia dziecku 
stałej opieki, istniały racje na rzecz kontynuowania więzi między rodzicami 
a dziećmi. Orientację tę uznać jednak należy za uproszczoną i w związku z tym 
uwzględnić podejście elastyczne, dynamiczne i zindywidualizowane. W tym 
ujęciu reintegracja „stanowi planowy proces nawiązywania więzi między dzieć-
mi umieszczonymi w systemie opieki a ich rodzinami poprzez pomoc świad-
czoną dzieciom, ich rodzinom i rodzinom zastępczym, jak również innym za-
angażowanym osobom lub służbom. [...] Zasada reintegracji odnosi się więc do 
charakteru więzi rodzinnych, a nie miejsca zamieszkania dziecka”21. Ta posze-
rzona perspektywa podkreśla konieczność podtrzymywania istniejących lub od-
budowywania utraconych więzi i uświadamia, że rodziny niemogące żyć wspól-
nie, mogą utrzymywać satysfakcjonujące relacje rodzinne. 

Dzieci przebywające trwale lub czasowo w pieczy zastępczej wymagają jed-
nak nie tylko odbudowywania więzi z rodzicami. Jak wykazują wyniki wielu ba-
dań22 u dzieci tych częstsze są zaburzenia uwagi, zachowania agresywne, prze- 
stępcze oraz problemy w kontaktach społecznych. Powszechnym problemem są 
także trudności szkolne i niskie osiągnięcia edukacyjne. Nie ulega więc wątpli-
wości, iż dla dzieci przebywających trwale lub czasowo poza rodziną niezbędne 
jest wielopłaszczyznowe wsparcie. Swoje zadania ma też w tym zakresie szkoła, 
której obowiązkiem jest objęcie ucznia ze specjalnymi potrzebami pomocą psy-

201 A. N. Maluccio, R. Warsh, B. A. Pine, Założenia i praktyka reintegracji rodziny, [w:] Z. W. Stelma-
szuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 
1999, s. 199.

211 Ibidem, s. 200.
221 Z. W. Stelmaszuk, Dziecko w rodzinie zastępczej, [w:] E. Milewska, A. Szymanowska (red.), Ro-

dzice i dzieci – psychologiczny obraz sytuacji problemowych, Centrum Metodyczne Pomocy Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000, s. 102–103.
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chologiczno-pedagogiczną. Jak czytamy w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierp-
nia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach23 potrzeba 
objęcia ucznia taką pomocą wynika między innymi z zaburzeń zachowania lub 
emocji, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyj-
nych oraz z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia 
i jego rodziny.

Zmiany w systemie w świetle danych statystycznych 
Stopień realizacji przedstawionych wyżej zmian w systemie opieki uwidacz-

niają dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz De-
partament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej. Poniżej zostaną zaprezentowane dane statystyczne z lat 2005, 2011 oraz 
2015 dotyczące liczby poszczególnych form pieczy rodzinnej i instytucjonalnej 
oraz liczby dzieci w nich przebywających.

Tabela 1. Liczba rodzin zastępczych według typów 

Typ rodziny
Liczba rodzin zastępczych

2005 2011 2015

Spokrewnione 35 592 36 701 24 785

Niezawodowe (do 2011 roku –niespo-
krewnione)

5 790 6 227 11549

Zawodowe 625 1 906 2 025

Ogółem 42 007 44 834 38 359
Opracowanie na podstawie danych Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS oraz sprawozdań MPiPS, 
https://www.mpips.gov.pl/.../mpips/.../Statystyka%20rodzin%20 zastepczych%, stan z dnia 28.08.2017 r.

Pomiędzy rokiem 2011 a 2015 istotnie obniżyła się liczba rodzin zastęp-
czych spokrewnionych (z 36 701 do 24 785). W dużym stopniu było to jednak 
związane z przekształceniem się niektórych rodzin spokrewnionych w rodzi-
ny niezawodowe, a więc typ rodziny wprowadzony przez ustawę o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012 roku (aktualnie rodzinę spokrew-

231 [Online] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach, Dz. U. z 2017 r., poz. 1591, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1, 
stan z dnia 21.09.2017.
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nioną tworzą wyłącznie wstępni bądź rodzeństwo, wcześniej mogli być to rów-
nież dalsi krewni). Tym samym znacznie wzrosła liczba rodzin niezawodo-
wych (z 6 227 do 11 549). Widać także wzrost liczby rodzin zawodowych, przy 
czym większy obserwuje się pomiędzy rokiem 2005 i 2011. Ogólnie jednak 
w analizowanym okresie (2005–2015) liczba rodzin zastępczych wszystkich 
typów zmniejszyła się o 3 648. 

Należy zaznaczyć, iż pod koniec 2015 roku w ramach rodzinnej pieczy za-
stępczej funkcjonowało także 488 rodzinnych domów dziecka.

Tabela 2. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych według typów

Typ placówki
Liczba placówek

2005 2011 2015

Socjalizacyjne 301 291 749

Rodzinne 267 282 231

Interwencyjne 55 31 177

Wielofunkcyjne 102 181 -

Specjalistyczno- terapeutyczne - - 48

Ogółem 623 785 1205
Opracowanie na podstawie danych Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS oraz sprawozdań MPiPS, 
https://www.mpips.gov.pl/.../mpips/.../Statystyka%20rodzin%20 zastepczych%, stan z dnia 28.08.2017.

Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych w ostatnich latach wy-
raźnie wzrosła. Tendencję tę widać w przypadku placówek socjalizacyjnych 
(z 291 w 2011 do 749 w 2015 roku) oraz interwencyjnych (z 31 w 2011 do 177 
w 2015 roku). Ta zmiana nie świadczy jednak o zwiększającej się instytucjo-
nalizacji opieki (co byłoby wbrew idei reformy), ale wynika z dostosowywa-
nia placówek do standardów liczebnych (standard trzydziesto- i czternatooso-
bowy). Niekiedy wymagało to powołania kilku małych placówek w miejsce 
jednej dużej. Zmniejszyła się natomiast liczba placówek rodzinnych (z 282 
w 2011 do 231 w 2015 roku), co z kolei związane jest z przekształceniem nie-
których z nich w rodzinne domy dziecka, będące formami pieczy rodzinnej, 
a nie instytucjonalnej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej wprowadziła nowy typ placówkiopiekuńczo-wychowawczej, a mianowicie 
placówki specjalistyczno-terapeutyczne i na koniec 2015 roku było ich w Pol-
sce 48. Placówki tego typu uzupełniają wcześniejszą lukę w opiece nad dziećmi 
pozbawionymi całkowicie opieki rodzicielskiej i jednocześnie wykazującymi 
np. zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji, zaburzenia psychiczne, itp. 
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Ponadto ustawa w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej wprowa-
dziła regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, których w 2015 roku 
było w Polsce sześć oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne – w 2015 roku 
funkcjonowały dwa.

O tendencjach zmian w systemie pieczy bardziej precyzyjnie mówią dane 
dotyczące liczby wychowanków przebywających w poszczególnych formach 
pieczy.

Tabela 3. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

Typ rodziny
Liczba dzieci

2005 2011 2015

Spokrewnione 46 261 47 907 31 951

Niezawodowe  
(do 2011 roku – niespokrewnione)

9 219 9 763 15 486

Zawodowe 3 865 9 301 6 371

Ogółem 59 345 66 971 53 808
Opracowanie na podstawie danych Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS oraz sprawozdań MPiPS, 
https://www.mpips.gov.pl/.../mpips/.../Statystyka%20rodzin%20 zastepczych%, stan z dnia 28.08.2017.

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w 2015 roku zmniejszyła się w po-
równaniu do roku 2005 o 5 537 osób (tj. o ponad 9%). Spadek ten odnotowu-
je się przede wszystkim w grupie dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych, 
co wiąże się ze wspomnianą wcześniej zmianą struktury rodzin zastępczych  
w 2012 roku, powodującą jednocześnie wzrost liczby dzieci przebywają-
cych w rodzinach niezawodowych. Liczba dzieci w rodzinach zawodowych  
w 2015 roku była istotnie wyższa niż w roku 2005, ale niższa niż w roku 2011. 
Zmiana ta wiąże się w dużym stopniu z brakiem aktualnie rodzin zawodowych 
wielodzietnych funkcjonujących do 2012 roku. Niektóre z nich po wdrożeniu 
reformy przekształciły się w rodzinne domy dziecka. W tej ostatniej formie pie-
czy rodzinnej przebywało w 2015 roku 3 178 dzieci.

Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2015 roku 
zmniejszyła się w porównaniu do roku 2005 o 11 380 osób (tj. o ponad 37%), 
przy czym zdecydowanie większy spadek widać w drugim okresie, czyli po roku 
2011 (o 8 841). 
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Tabela 4. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Typ placówki
Liczba dzieci

2005 2011 2015

Socjalizacyjne 16 527 10 787 15 387

Rodzinne 2 252 2 524 1 885

Interwencyjne 4 157 1 819 1 576

Wielofunkcyjne 7 736 13 003 –

Specjalistyczno-terapeutyczne – – 444

Ogółem 30 672 28 133 19 292
Opracowanie na podstawie danych Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS oraz sprawozdań MPiPS, 
https://www.mpips.gov.pl/.../mpips/.../Statystyka%20rodzin%20 zastepczych%, stan z dnia 28.08.2017.

Biorąc pod uwagę typ placówki pomiędzy rokiem 2005 i 2011 obserwujemy 
zdecydowany spadek liczby wychowanków w placówkach interwencyjnych oraz 
socjalizacyjnych. W kolejnym okresie (2011–2015) liczba dzieci w placówkach 
interwencyjnych obniżyła się nieznacznie, natomiast liczba dzieci w placów-
kach socjalizacyjnych zwiększyła się. Zmiana to jednak wynikała nie z większe-
go napływu dzieci do pieczy zastępczej, ale z przekształcenia placówek wielo-
funkcyjnych w socjalizacyjne. Ogólny jednak spadek liczby dzieci w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, przy jednoczesnym wzroście liczby placówek, 
świadczy o poprawie standardów opiekuńczo-wychowawczych. Jeśli chodzi 
o liczbę dzieci w placówkach rodzinnych to również w ostatnich latach uległa 
zmniejszeniu. 

Obok placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach instytucjonalnej 
pieczy zastępczej funkcjonują również regionalne placówki opiekuńczo-tera-
peutyczne, w których liczba wychowanków na koniec 2015 roku wynosiła 182 
oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne, w których przebywało 43 dzieci.

Analiza danych dotyczących liczy wychowanków w rodzinnej i instytucjo-
nalnej pieczy zastępczej pozwala sformułować wniosek, iż zmniejsza się licz-
ba dzieci odseparowanych od rodziny i umieszczanych w pieczy, przy czym 
w znacznie większym stopniu zmniejszenie liczby wychowanków dotyczy pieczy 
instytucjonalnej niż rodzinnej. Należy uznać, iż stanowi to efekt wdrażania prze-
pisów ustawy, która kładzie nacisk na wsparcie rodziny przeżywającej kryzys, 
a w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną – na zintensyfikowanie dzia-
łań mających prowadzić do szybkiego jego powrotu do rodziny naturalnej.
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Ponadto – w porównaniu z wcześniejszym okresem – zdecydowanie rza-
dziej dzieci umieszczane są w pieczy instytucjonalnej (w porównaniu do umiesz-
czania w pieczy rodzinnej). W roku 2015 w pieczy rodzinnej przebywało 74,7%, 
a w instytucjonalnej 25,3% wszystkich dzieci wychowujących się poza rodziną 
naturalną. W poprzednich latach wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 70,4% 
i 29,6% w 2011 oraz 66% i 34% w 2005 roku. Jeżeli obok rodzinnej pieczy zastęp-
czej uwzględnimy placówki rodzinne (należące do pieczy instytucjonalnej), to 
wskaźnik, o którym mowa w 2015 roku, zwiększa się do 77,1%. Te dwie tenden-
cje – mniej dzieci w pieczy oraz rozwój rodzinnych form, wpisują się w ideę de-
instytucjonalizacji rozumianej jako przejście od opieki w instytucjach do opieki 
w rodzinie lub też w pieczy rodzinnej. 

Wskaźnik dzieci w pieczy zastępczej oraz struktura form pieczy w Pol-
sce są jednak zróżnicowane w zależności od województwa. Jak wykazują dane 
Głównego Urzędu Statystycznego24 w 2015 roku w pieczy zastępczej przebywa-
ło 0,96% dzieci w wieku 0–17 lat. Wskaźnik ten wahał się od 0,55% w woje-
wództwie podkarpackim i 0,58% w województwie małopolskim do aż 1,43% 
w województwie zachodniopomorskim, 1,4% w województwie dolnośląskim, 
oraz 1,26% – w lubuskim. Ponadto 76% dzieci objętych pieczą zastępczą w Pol-
sce przebywa w formach rodzinnych. Wysoki udział dzieci w pieczy rodzinnej 
obserwuje się zwłaszcza w województwach: wielkopolskim (81,1%), lubuskim 
(80,5%) oraz zachodniopomorskim (79,3%). Natomiast najniższy wskaźnik 
dzieci w rodzinnej pieczy (choć jednocześnie wysoki wskaźnik dzieci poza ro-
dziną) obserwujemy w województwie kujawsko-pomorskim (71,8%), opolskim 
(72,5%) oraz dolnośląskim (72,8%).

Dane GUS wskazują również, iż istnieje wyraźny związek pomiędzy liczbą 
dzieci w opiece zastępczej a wskaźnikiem rozwodów. Województwa o najwyż-
szym wskaźniku rozwodów charakteryzuje też najwyższy wskaźnik liczby dzieci 
w opiece zastępczej (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie 
i lubuskie). Z kolei województwa o najniższym wskaźniku liczby dzieci w opie-
ce zastępczej i najniższym wskaźniku rozwodów to województwa: podkarpackie 
i małopolskie. 

Deinstytucjonalizacja systemu pieczy polega również na podwyższaniu 
wieku dzieci w placówkach opieki całkowitej (małe dzieci powinny być umiesz-
czane w formach rodzinnych). 

Wykres 1 pokazuje wiek dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonal-
nej pieczy zastępczej. 

241 [Online] http://www.domydziecka.org/uploadUser/files/pomoc_spoleczna_i_opieka_nad_dzieckiem_i_ 
rodzina _w_2015.pdf, stan z dnia 2.09.2017.
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Wykres 1. Wiek dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Opracowanie na podstawie danych GUS, https://www.mpips.gov.pl/.../mpips/.../Statystyka%20rodzin%20 za-
stepczych%, stan z dnia 2.09.2017

Najliczniejszą grupę w instytucjonalnej pieczy tworzą wychowankowie 
w wieku 14–17 lat (46,9% ogółu wychowanków przebywających w instytu-
cjach), natomiast w pieczy rodzinnej najwięcej jest dzieci młodszych, tj. w wie-
ku 7–13 lat (36,1% ogółu dzieci przebywających w formach rodzinnych). Dzieci 
do szóstego roku życia częściej umieszczane są w pieczy rodzinnej (17,4%) niż 
w instytucjonalnej (11,3%). Zestawienie to pokazuje, iż średnia wieku dzieci 
w pieczy instytucjonalnej, zgodnie z założeniami reformy, jest wyższa niż w pie-
czy rodzinnej, ale z drugiej strony ciągle zbyt liczna grupa młodszych dzieci 
przebywa w instytucjach. 

Zmniejszenie ogólnej liczby dzieci w pieczy zastępczej jest, jak wcześniej 
wskazano, efektem pracy podejmowanej w rodzinach przeżywających kryzys. 
Ważnym narzędziem wsparcia jest asystent rodziny. Od 1 stycznia 2015 roku  
zatrudnianie asystentów jest ustawowym obowiązkiem gminy (w latach  
2012–2014 gminy same decydowały o ewentualnym ich zatrudnieniu). Pod ko-
niec 2012 roku liczba zatrudnionych w Polsce asystentów rodziny przekroczyła 
2 tys., a w połowie 2014 roku było ich już ponad 3 tys. Według danych przekaza-
nych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we wrześniu 2016 roku  
zatrudnionych było w Polsce 3,8 tys. asystentów rodziny25. Z drugiej strony

251 [Online] http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/975257,rafalska-w-polsce-mamy-3-8-tysiaca-
asystentow-rodziny.html, stan z 2.09.2017.
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znacznie wzrosła liczba rodzin, które skorzystały z pomocy asystentów: z nie-
spełna 19 tys. w 2012 roku do 31,5 tys. w 2013 roku (wzrost o 66%)26. Ponadto 
z tego narzędzia coraz częściej korzysta sąd rodzinny27. 

Kolejnym elementem pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci są pla-
cówki wsparcia dziennego. Według danych GUS w 2015 roku funkcjonowało  
2 905 placówek, tj. o 75 więcej niż w 2013 roku (2830). Najwięcej dzieci ko-
rzystało z placówek wsparcia dziennego w województwie zachodniopomorskim  
– ponad 23 na tysiąc mieszkańców i w kujawsko-pomorskim – ponad 15 na ty-
siąc mieszkańców. Najmniej dzieci korzystało z nich w województwie warmiń-
sko-mazurskim i lubelskim (niespełna 5,2 na tysiąc mieszkańców)28. 

Zupełnie nowym rozwiązaniem w zakresie wspierania rodziny przeżywa-
jącej trudności w opiece i wychowaniu dzieci są rodziny wspierające. W 2015 
roku w Polsce ich liczba wynosiła 82, podczas gdy rok wcześniej było ich 4429. 
Widoczny jest rozwój tego narzędzia, jednak proces ten jest powolny, a samo 
rozwiązanie trudno uznać za powszechne. Przeciwnie – z trudem toruje ono so-
bie miejsce w polskim systemie opieki. Prawdopodobnie gminy nie dostrzegają 
wartości tego narzędzia, a ponadto niewiele rodzin jest gotowych podjąć się tej 
odpowiedzialnej roli.

Podsumowanie
Zaprezentowane dane statystyczne dotyczące funkcjonowania różnych ob-

szarów systemu pomocy dziecku i rodzinie pokazują, iż wprowadzone przez 
ustawę o pomocy społecznej, a następnie ustawę o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej zmiany prawno – organizacyjne  wdrażane są w prakty-
ce z różnym powodzeniem. Obserwuje się jednak wiele pożądanych procesów 
składających się na deinstytucjonalizację w obszarze wsparcia rodziny oraz pie-
czy zastępczej. Przede wszystkim należy odnotować coraz większe zaangażowa-
nie samorządów we wsparcie rodziny w kryzysie, głównie poprzez zatrudnianie 
asystentów rodziny oraz powoływanie placówek wsparcia dziennego, co skutku-
je nieznacznym zmniejszeniem liczby dzieci wychowujących się poza rodziną 
naturalną. Jednocześnie jednak odsetek dzieci w pieczy zastępczej ciągle należy

261 [Online] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-asystentach-rodziny.html, stan z dnia 2.09.2016.
271 K. Napiórkowska, Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w świetle danych statystycznych za rok 2013, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2014, 
nr 8, s. 5–6.

281 [Online] http://www.domydziecka.org/uploadUser/files/piecza%20zastecza%20Polska%202015.pdf, 
stan z dnia 2.09.2017.

291 [Online] http://www.domydziecka.org/uploadUser/files/piecza%20zastecza%20Polska%202015.pdf, 
 stan z dnia 2.09.2017.
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oceniać jako wysoki. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Możliwe, że z jed-
nej strony działania pomocowe zostają podjęte zbyt późno, są one nieadekwat-
ne, bądź mało intensywne, a z drugiej - problemy polskich rodzin są bardzo 
złożone, co utrudnia szybką i skuteczną zmianę w pożądanym kierunku. Ko-
nieczne staje się więc ciągłe podnoszenie skuteczności pomocy udzielanej ro-
dzinom, tak aby jeszcze większa grupa dzieci mogła pozostać w swoich domach 
i tym samym, by zmniejszał się wskaźnik dzieci przebywających poza rodziną. 
Ponadto dziecka pobyt w pieczy powinien być czasowy. Pojawia się więc pro-
blem  reintegracji, co także wymaga intensywnej pracy z rodzicami. 

Kolejną założoną i obserwowaną tendencją zmian w systemie opieki jest 
rozwój ilościowy rodzinnych form pieczy zastępczej, zwłaszcza niezawodowych 
rodzin zastępczych, które w większym stopniu są w stanie kompensować niedo-
bory opieki rodzicielskiej niż instytucje zastępujące rodzinę. 

W obszarze opieki instytucjonalnej z kolei obserwujemy dostosowywa-
nie placówek opiekuńczo – wychowawczych do standardów dotyczących liczby 
przebywających w nich dzieci oraz ich wieku. Dane statystyczne potwierdzają, iż 
placówki są coraz mniej liczne (coraz więcej z nich realizuje już założone stan-
dardy), a średni wiek wychowanków wyższy niż w pieczy rodzinnej, co oznacza, 
że dzieci młodsze rzadziej umieszczane są w instytucjach. 

Nie zmienia to jednak faktu, iż konieczny jest dalszy rozwój rodzinnych 
form pieczy zastępczej, upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego oraz or-
ganizowanie niezbędnego wsparcia opiekunom w pieczy rodzinnej, zwłaszcza, 
że w ostatnich latach dał się zauważyć kryzys rodzicielstwa zastępczego. Zadania 
to wymagają jednak odpowiednich środków finansowych, właściwego nastawie-
nia samorządów, umiejętności zarządzania i kierowania zmianą, itp. Trzeba pa-
miętać też, że przekształcenia systemu to proces długotrwały i efekty mogą być 
postrzegane w pewnej perspektywie czasowej. 
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Streszczenie

Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce
Współczesny system pomocy dziecku i rodzinie w Polsce ma być nastawiony przede 

wszystkim na wsparcie rodziny w kryzysie, tak by była w stanie zapewnić dziecku od-
powiednie warunki wychowawcze. Jeżeli jednak działania te nie przynoszą pożądanych 
rezultatów, konieczne staje się przynajmniej czasowe umieszczenie dziecka w rodzinnej, 
ewentualnie instytucjonalnej, pieczy zastępczej. W tekście omówiono zasadnicze kie-
runki reformy systemu opieki w Polsce wyrażające się procesem deinstytucjonalizacji 
oraz zaprezentowano dane statystyczne ilustrujące stopień realizacji zakładanych zmian.

Słowa kluczowe: Wsparcie rodziny, rodzinna opieka zastępcza, instytucjonalna 
opieka zastępcza, reintegracja, placówki opiekuńczo-wychowawcze, dzieci pozbawione 
opieki rodzicielskiej, system pomocy dziecku i rodzinie.

Summary

Reform of child and family services in Poland
Modern child and family services in Poland have to focus their attention on sup-

porting troubled families, to be able to provide a child with adequate educational condi-
tions. However, if these operations are not effective, it is necessary to place the child, at 
least temporarily, in foster or residential care.

The fundamental directions of reform in the area of child and family services in 
Poland are discussed in the text. These directions express themselves in the process of 
de-institutionalisation. The statistical data illustrating the degree of assumed changes is 
also presented. 

Keywords: Family support, family foster care, residential care, reintegration, care 
and educational centers, children deprived of parental care, child and family services.




