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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PS - 01

Sprawozdanie
placówki

opiekuñczo-wychowawczej

wed³ug stanu
w dniu 31 XII 200 ...r.

Urz¹d Statystyczny

w ...............................................

Numer identyfikacyjny - REGON
Przekazaæ/wys³aæ do dnia
10 stycznia

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z Programu Badañ Statystycznych Statystyki
Publicznej na rok 200... ustalonego Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia (Dz. U. Nr , poz. z dnia)

Dzia³ 1. Dane ogólne

2 Organ prowadz¹cy b)

Wype³nia
US

3 Miejscowoœæ: Identyfikator
miejscowoœci

4

Województwo:

Powiat:

Miasto:

Gmina:

a) Dla ka¿dej placówki, jak równie¿ dla ka¿dej jej filii musi byæ sporz¹dzone odrêbne sprawozdanie. Patrz objaœnienia na ostatniej
stronie; b) Nale¿y wpisaæ informacjê o samorz¹dzie wojewódzkim, powiatowym, gminnym, stowarzyszeniu, organizacji
spo³ecznej, koœciele, fundacji, pracodawcy, innej osobie prawnej lub osobie fizycznej.

1
Typ
placów-
kia)

Symbol
w³aœciwej

odpowiedzi
(tylko
jeden)

otoczyæ
obwódk¹

placówka wsparcia dziennego 1 placówka resocjalizacyjna dzienna 5

placówka interwencyjna 2 placówka resocjalizacjna turnusowa i
okresowa 6

placówka rodzinna 3

placówka resocjalizacyjna ca³odobowa
(m³odzie¿owy oœrodek wychowawczy) 7

placówka socjalizacyjna 4



Dzia³ 2. Wybrane informacje dotycz¹ce placówki interwencyjnej (symbol 2), placówki rodzinnej (symbol 3), placówki so-
cjalizacyjnej (symbol 4), resocjalizacyjnej ca³odobowej (MOW-symbol 7), resocjalizacyjnej turnusowej i okresowej (sym-
bol 6) wed³ug stanu w dniu 31.XII

Wyszczególnienie Ogó³em
0 1

Miejsca ustalone wed³ug regulaminu placówki 01

Wychowankowie wed³ug stanu w dniu 31.XII a) 02

Wychowankowie w roku sprawozdawczym b) 03

z wiersza 02 przyjêci na podstawie decyzji s¹dów 04

Z wiersza 02
w wieku

0 - 3 lata 05

4 - 6 lat 06

7 - 13 lat 07

14 - 16 lat 08

17 - 18 lat 09

pe³noletni wychowankowie kontynuuj¹cy naukê (pozostaj¹cy nadal
w placówce) 10

Z wiersza 02 p³eæ:
dziewczêta 11

ch³opcy 12

przewlekle chorzy c)
13

niepe³nosprawni d)
14

sieroty e)
15

pó³sieroty f)
16

ma³oletnie matki 17

osoby mieszkaj¹ce w placówce, nie bêd¹ce wychowankami g) 18

Wychowankowie, którzy w roku sprawozdawczym przebywali w placówce interwencyjnej
powy¿ej 3 miesiêcy h) 19

Wychowankowie, którzy ubyli w roku sprawozdawczym 20

Z
wiersza
20

powrócili do rodziny naturalnej 21

przekazani do adopcji 22

umieszczeni w rodzinie zastêpczej 23

umieszczeni w innej placówce opiekuñczo-wychowawczej 24

umieszczeni w domu pomocy spo³ecznej 25

wobec których s¹d orzek³ o zakoñczeniu pobytu w placówce 26

wykreœleni z ewidencji i) 27

zmarli 28

usamo-
dzielnieni

powrócili do rodziny naturalnej 29

za³o¿yli w³asne gospodarstwo 30

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym j) 31
a) Podaæ ³¹cznie z uczniami przebywaj¹cymi w internatach, bursach szkolnych, itp.; Wychowankowie wed³u stanu w dniu 31. XII
- liczba dzieci wykazana z listy obecnoœci aktualnej w dniu 31. XII; b) Liczba dzieci, które skorzysta³y z placówki w ci¹gu roku,
niezale¿nie od d³ugoœci pobytu (wykazane jeden raz z imiennych wykazów wychowanków). c) U dzieci najczêœciej wystêpuj¹ce
choroby przewlek³e, to: choroby alergiczne, nie¿yt oskrzeli i astma. Zaliczamy tu równie¿ osoby uzale¿nione; d) Niepe³nospraw-
noœæ prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepe³nosprawnoœci) lub biologiczna (ograniczenie w wykonywaniu podsta-
wowych czynnoœci charakterystycznych dla osób w danym wieku); e) Gdy oboje rodziców nie ¿yje; f) Jedno z rodziców nie ¿yje;
g) Osoby pe³noletnie nie bêd¹ce wychowankami placówki, mieszkaj¹ce w niej na mocy porozumienia wychowanek - dyrekcja
placówki opiekuñczo-wychowczej, korzystaj¹cy z pomocy pieniê¿nej na kontynuacjê nauki; h) Dotyczy wy³¹cznie placówki in-
terwencyjnej; i) Dotyczy osób, które ukoñczy³y 18 r. ¿., po samowolnym opuszczeniu placówki i ra¿¹cym naruszeniu zasad
wspó³¿ycia w placówce; j) Wolontariusz - osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje œwiadczenia na zasadach okre-
œlonych w ustawie (z dnia 24.IV.2003 r. “O dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie”) .



Dzia³ 4. Wybrane informacje dotycz¹ce placówek wsparcia dziennego (symbol 1) i resocjalizacyjnych dziennych
(symbol 5) oraz korzystaj¹cych z nich osób

Wychowankowie

objêci opiek¹
ca³kowit¹

upoœledzeni umys³owo w stopniu uzale¿nieni od
z zaburzeniami

zachowania

pozostali
niedostoso-

wani b)
lekkim umiarkowanym alkoholu œrodków

odurzaj¹cych

1 2 3 4 5 6 7

a) Dotyczy roku sprawozdawczego; b) Nie wymienieni w rubr. 2-6 niedostosowani spo³ecznie wykazuj¹cy przejawy demoraliza-
cji w rozumieniu przepisów o postêpowaniu w sprawach nieletnich (ustawa z dnia 28 paŸdziernika 1982 r.), np. zagro¿eni uzale-
¿nieniem.

Uwaga: Jednego wychowanka mo¿na wykazaæ kilkakrotnie.

Dzia³ 3. Wybrane informacje dotycz¹ce wychowanków placówek resocjalizacyjnych (symbol 5, 6a, 7)

Wyszczególnienie Ogó³em

0 1

Iloœæ dni pracy w tygodniu (z zakresu 1 - 7) 1

Iloœæ godzin pracy w tygodniu 2

Miejsca a)
3

Liczba okresowych miejsc noclegowych, którymi dysponuje placówka 4

Korzystaj¹cy wed³ug stanu w dniu 31.XII b)
5

Korzystaj¹cy w roku sprawozdawczym c)
6

Niepe³nosprawni d)
7

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczyme)
8

.................................................... .................................................. ....................................................

(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie) (miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

a) Ustalone wed³ug regulaminu placówki lub rozumiane jako maksymalna liczba dzieci, która w danym czasie mo¿e jednoczeœnie
przebywaæ w placówce; b) Liczba dzieci wykazana z listy obecnoœci aktualnej w dniu 31.XII; c) Liczba dzieci, które skorzysta³y z
placówki w ci¹gu roku, niezale¿nie od d³ugoœci pobytu (wykazane jeden raz z imiennych wykazów wychowanków); d) Niepe³no-
sprawnoœæ prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepe³nosprawnoœci) lub biologiczna (ograniczenie w wykonywaniu
podstawowych czynnoœci charakterystycznych dla osób w danym wieku); e) Wolontariusz - osoba, która ochotniczo i bez wyna-
grodzenia wykonuje œwiadczenia na zasadach okreœlonych w ustawie (ustawa z dnia 24. IV.2003 r. “O dzia³alnoœci po¿ytku pu-
blicznego i o wolontariacie”).



Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z póŸn. zm.).

2. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
1 wrzeœnia 2000 r. w sprawie placówek opiekuñczo-wychowaw-
czych (Dz. U. Nr 80, poz. 900).

3. Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
9 paŸdziernika 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamo-
dzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla
pe³noletnich osób z rodzin zastêpczych oraz osób opuszczaj¹cych
niektóre typy placówek opiekuñczo-wychowawczych i domów
pomocy spo³ecznej, zak³ady poprawcze, schroniska dla nieletnich
i specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze (Dz. U. Nr 120, poz.
1293).
Placówki opiekuñczo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne)
powinny byæ zarejestrowane przez wojewodê zgodnie z art.
12,ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej (rejestry w wydzia³ach polityki spo³ecznej).

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem wymienionym w pkt 2 wyró¿nia siê
nastêpuj¹ce typy placówek opiekuñczo-wychowawczych:

I. Placówka wsparcia dziennego (symbol 1) wype³nia dzia³ 1 i 4

a) dzia³a w najbli¿szym œrodowisku lokalnym dziecka,prowadz¹c
w szczególnoœci nastêpuj¹ce formy pracy œrodowiskowej: pomoc
w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieœniczych, osobistych,
zajêcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logope-
dyczne, pomoc w nauce, pomoc socjaln¹ i do¿ywianie, organi-
zacjê czasu wolnego, zabaw i zajêæ sportowych, rozwój zaintere-
sowañ,

b) zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiaj¹cym problemy
wychowawcze, zagro¿onym demoralizacj¹, przestêpczoœci¹ lub
uzale¿nieniami, prowadzi sta³¹ pracê z rodzin¹ dziecka maj¹c na
celu wspieranie tej rodziny w sprawowaniu jej podstawowych
funkcji,

c) wspó³pracuje przede wszystkim z oœrodkiem pomocy spo³ecz-
nej, szko³¹ oraz s¹dem,

Mo¿e dzia³aæ na terenie placówki oœwiatowej. Mo¿e posiadaæ
okresowe miejsca noclegowe. Pracuje przez ca³y rok, we wszyst-
kie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie (placówki
spe³niaj¹ce wymogi Rozporz¹dzenia w zakresie czasu pracy) lub
krócej (placówki niespe³niaj¹ce kryterium). Do placówek tego
typu mo¿na zaliczyæ (wed³ug terminologii obowi¹zuj¹cej do
2000 r.) m. in. ogniska wychowawcze, œwietlice i kluby œrodowi-
skowe, w tym: œwietlice terapeutyczne, profilaktyczno-wycho-
wawcze i dworcowe (œwietlice szkolne (kluby) i œwietlice spe-
cjalne organizowane przy szko³ach specjalnych - wype³niaj¹ spra-
wozdanie S-09).

II. Placówka interwencyjna (symbol 2) wype³nia dzia³ 1 i 2

a) zapewnia dziecku pozbawionemu czêœciowo lub ca³kowicie
opieki rodziców, znajduj¹cemu siê w sytuacji kryzysowej:

- doraŸn¹, ca³odobow¹ opiekê,

- kszta³cenie dostosowane do wieku i mo¿liwoœci rozwojowych,

- opiekê i wychowanie do czasu powrotu do rodziny w³asnej lub
umieszczenia w rodzinie zastêpczej, innej placówce opie-
kuñczo-wychowawczej,

b) przygotowuje diagnozê stanu psychofizycznego i sytuacji
¿yciowej dziecka oraz ustala wskazania do dalszej pracy z dziec-
kiem.

Do placówek tego typu nale¿y (wed³ug terminologii
obowi¹zuj¹cej do 2000 r) pogotowie opiekuñcze.

Do placówek interwencyjnych przyjmowane s¹ dzieci od lat
7, w wyj¹tkowych przypadkach m³odsze. Pobyt nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ 3 m-ce (mo¿e byæ przed³u¿ony o kolejne 3
m-ce w przypadku, gdy postêpowanie s¹dowe w sprawie ure-
gulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku).

III. Placówka rodzinna (symbol 3) wype³nia dzia³ 1 i 2

Zapewnia ca³odobow¹ opiekê i wychowanie w warunkach
zbli¿onych do domu rodzinnego do czasu powrotu dziecka
do rodziny, umieszczenia go w innej placówce opiekuñ-
czo-wychowawczej, rodzinie zastêpczej, adopcyjnej lub usa-
modzielnienia.

Do placówek tego typu mo¿na zaliczyæ (wed³ug terminologii
obowi¹zuj¹cej do 2000 r.) rodzinne domy dziecka.

IV. Placówka socjalizacyjna (symbol 4) wype³nia dzia³ 1 i 2

Zapewnia ca³odobow¹ opiekê i wychowanie dzieciom
ca³kowicie lub czêœciowo pozbawionym opieki rodziciel-
skiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastêpczej.

Do placówek tego typu mo¿na zaliczyæ (wed³ug terminologii
obowi¹zuj¹cej do 2000 r.) domy dziecka, domy dziecka dla
dzieci do lat 3, wioski dzieciêce (te ostatnie mog³y siê równie¿
przekszta³ciæ w placówki rodzinne).

V. Placówka resocjalizacyjna (symbol 6, 7 wype³nia dzia³ 1,

2, 3, symbol 5 wype³nia dzia³ 1,3 i 4)

Mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ w formie dziennej, ca³odobowej
turnusowej lub okresowej.
Zapewnia dzieciom niedostosowanym spo³ecznie:

- opiekê i wychowanie,

- resocjalizacjê i rewalidacjê,

- mo¿liwoœæ leczenia uzale¿nieñ,

- zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Skierowanie do placówki resocjalizacyjnej nastêpuje wy-
³¹cznie na podstawie ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o
postêpowaniu w sprawach nieletnich. Placówka reocjaliza-
cyjna przyjmuje dzieci w wieku od 13-18 lat, w wyj¹tkowych
przypadkach mog¹ byæ przyjmowane dzieci m³odsze.

Do placówek resocjalizacyjnych mo¿na zaliczyæ (wed³ug
terminologii obowi¹zuj¹cej do 2000 r.) m³odzie¿owe oœrodki
wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki socjoterapii, turnusowe
oœrodki socjoterapii, œwietlice socjoterapeutyczne.

Nazwa np. œwietlica socjoterapeutyczna nie warunkuje przy-
nale¿noœci do grupy placówek resocjalizacyjnych, jeœli nie
wype³nia zadañ z punktu V, powinna byæ zaliczona do placó-
wek wsparcia dziennego.

Hostel - czêœæ placówki dysponuj¹ca baz¹ noclegow¹ i
zapewniaj¹ca opiekê wychowawcz¹, przeznaczona dla
wychowanków placówki mieszkaj¹cych z rodzin¹, wykorzy-
stywana w sutuacjach kryzysowych. Miejsca w hostelu
nale¿¹cego np. do placówki socjalizacyjnej doliczamy do
wiersza 01 w dziale 2.

OBJAŒNIENIA


