
1 Typ rodzinya)

Symbol
w³aœciwej

odpowiedzi
(tylko jeden)

otoczyæ
obwódk¹

rodziny zastêpcze spokrewnione z dzieckiem 1

rodziny zastêpcze niespokrewnione z dzieckiem 2

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastêpcze 3

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastêpcze 4

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastêpcze o charakterze pogoto-
wia rodzinnego 5

Dzia³ 1. Dane ogólne

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PS - 02

Sprawozdanie
rodzin zastêpczych

wed³ug stanu
w dniu 31 XII 2007 r.

Urz¹d Statystyczny

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

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
9 stycznia 2008 r.

a) Patrz objaœnienia na ostatniej stronie

.................................................... .................................................. ........................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie) (miejscowoœæ, data)

(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr
88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.)

2

Podmiot
sporz¹dzaj¹cy
sprawozdanie

Symbol odpo-
wiedzi otoczyæ

obwódk¹

PCPR 1

MOPS/MOPR 2

Inny (jaki?)............................................................ 3

3 Lokalizacja

województwo: Symbol
terytorialny
(wype³nia

US)
powiat:

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI



Dzia³ 3. Dzieci w rodzinach zastêpczych - stan w dniu 31. XII

Uwaga: Nale¿y wype³niaæ oddzielne sprawozdanie dla ka¿dego typu rodziny zastêpczej.

Rodziny zastêpcze typu .... ogó³ema) 01

w tym na wsi 02

Z wiersza
01 rodziny
z przyjêtymi
dzieæmi

bez przyjêtych dziecib) 03

1 dzieckiem 04

2 dzieci 05

3 dzieci 06

4 dzieci 07

5 dzieci 08

6 dzieci i wiêcej 09

Z wiersza 01
osoby samotne 10

ma³¿eñstwa 11

Z wiersza
01 osoby
pe³ni¹ce
funkcjê rodzi-
ny zastêpczej
w wieku lat
(w przypadku
ma³¿eñstw
jedna z osób)

do 21 12

22 - 30 13

31 - 40 14

41 - 50 15

51 - 60 16

61 - 70 17

71 i wiêcej 18

Dzieci, które opuœci³y rodziny zastêpcze
(do 18 r. ¿.) w ci¹gu roku sprawozdaw. 33

Z
wier-
sza 33

powróci³y do rodziny naturalnej 34
umieszczone w innej rodzinie
zastêpczej 35

przekazane do adopcji 36
umieszczone w placówce
opiekuñczo-wychowawczej 37

umieszczone w domu pomocy
spo³ecznej 38

zmar³e 39

inny powód 40
Dzieci, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia
w ci¹gu roku sprawozdawczego 41

Z
wier-
sza 41

pozostaj¹ce nadal w rodzinie 42

opuœci³y rodzinê zastêpcz¹ 43

Z
wier-
sza 42

nieusamo-
dzielnione

kontynuuj¹ce naukê 44

nieucz¹ce siê 45

usamodzielnionec)d) 46

Z
wier-
sza 43

usamo-
dzielnio-
nec)d)

powróci³y do rodziny
naturalnej, krewnych 47

za³o¿y³y w³asne gospo-
darstwo domowe 48

inne 49

nieusamodzielnione 50

Dzieci w rodzinach zastêpczych
typu .... (do 18 roku ¿ycia) 19

w tym cudzoziemcy 20

Z wiersza
19 w wie-
ku lat

0 - 3 21

4 - 6 22

7 - 13 23

14 - 18 24

Z wier-
sza 19 dziewczêta 25

Z wier-
sza 19 sierotya) 26

Z wiersza
19 posia-
daj¹ce do-
chódb)

w wysokoœci - do 200 z³ 27

- 201 - 500 z³ 28

- 501z³ i wiêcej 29

Posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³nosprawnoœci
albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe³nosprawnoœci (wydane przez Zespó³ ds.
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci)

30

Umieszczone na podstawie ustawy z dnia
26.X.1982 r. o postêpowaniu w sprawach
nieletnich

31

Dzieci, które po raz pierwszy zosta³y
umieszczone w rodzinie zastêpczej
w ci¹gu roku sprawozdawczego

32

a) Nale¿y wpisaæ symbol zakreœlony w dziale 1, pkt 1. Wliczamy wszystkie rodziny, w których przebywaj¹ dzieci niepe³nioletnie; dzieci niepe³nioletnie i pe³noletnie.
Nie wliczamy rodzin, w których przebywaj¹ wy³¹cznie dzieci, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia (art. 72, ust.10 ustawy o pomocy spo³ecznej). Dzieci z tych rodzin, które
ukoñczy³y 18 lat w roku sprawozdawczym, nale¿y jednak wykazaæ w dziale 3, w wierszach 41-50; b) Dotyczy rodzin o symbolu “5”;

Dzia³ 2. Rodziny zastêpcze - stan w dniu 31. XII

a) Gdy oboje rodziców nie ¿yje; b) W rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z Nr 64, poz. 593, z póŸn. zm.) … dochód dziecka - oznacza dochód,
do którego zalicza siê kwotê otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupe³nych, zasi³ek pielêgnacyjny, dodatek pielêgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz
kwotê odpowiadaj¹c¹ dochodom uzyskiwanym z maj¹tku dziecka; c) Nie nale¿y wype³niaæ w przypadku rodzin pe³ni¹cych funkcjê pogotowia rodzinnego; d) Wykazuje
powiat osiedlenia udzielaj¹cy pomocy rzeczowej i mieszkaniowej. Osoba usamodzielniona to osoba, której proces usamodzielniania zosta³ zakoñczony, która
otrzyma³a wszystkie œwiadczenia, ukoñczy³a naukê, opuœci³a rodzinê zastêpcz¹, dosta³a wsparcie mieszkaniowe i za³o¿y³a w³asne gospodarstwo domowe lub powróci³a
do rodziny naturalnej.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593, z póŸn. zm.).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 18 paŸdziernika
2004 r. w sprawie rodzin zastêpczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344).
Rok sprawozdawczy - w rozumieniu rok kalendarzowy.
Rodziny zastêpcze pe³ni¹ce zadania pogotowia rodzinnego, pozostaj¹ce
w gotowoœci do przyjêcia dzieci, powinny byæ wykazane w sprawozdaniu
za dany rok, równie¿ jeœli nie przyjê³y dzieci na wychowanie. Rodzina,

która przyjê³a np. jedno dziecko spokrewnione i jedno niespokrewnione,
powinna byæ wykazana dwukrotnie (raz jako spokrewniona z 1
dzieckiem i drugi raz jako niespokrewniona z 1 dzieckiem).

Wiersze 27-29 - wartoœci w z³otych nale¿y przyj¹æ wed³ug stanu na
koniec roku sprawozdawczego.
Dzieci usamodzielnione, które w ci¹gu roku sprawozdawczego przesz³y
do innego powiatu, wykazuje powiat osiedlenia. Nie wykazujemy dzieci
usamodzielnionych w latach ubieg³ych.

PODPISY NA PIERWSZEJ STRONIE

OBJAŒNIENIA

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L
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