
Dzia³ 1. Dane ogólne

1
Typ
placów-
kia)

Symbol
w³aœciwej

odpowiedzi
(tylko
jeden)

otoczyæ
obwódk¹

placówka wsparcia dziennego -
opiekuñcza 1 placówka rodzinna 4

placówka wsparcia dziennego -
specjalistyczna 2 placówka socjalizacyjna 5

placówka interwencyjna 3 placówka wielofunkcyjna 6

3 Miejscowoœæ: Identyfikator
miejscowoœci

Wype³nia
US

4

Województwo:

Powiat:

Miasto:

Gmina:

a) Dla ka¿dej placówki, jak równie¿ dla ka¿dej jej filii musi byæ sporz¹dzone odrêbne sprawozdanie. Placówki wielofunkcyjne (symbol 6 zgodnie
ze struktur¹ przyjêt¹ w regulaminie organizacyjnym lub aneksie do niego) nie zakreœlaj¹ symboli placówek wchodz¹cych w ich sk³ad. Patrz
objaœnienia na ostatniej stronie; b) Nale¿y zakreœliæ tylko jedn¹ odpowiedŸ.

2
Organ
prowa-
dz¹cyb)

Symbol
w³aœciwej

odpowiedzi
(tylko
jeden)

otoczyæ
obwódk¹

samorz¹d wojewódzki 1 organizacja spo³eczna 6

samorz¹d powiatowy 2 Koœció³ Katolicki, inne koœcio³y, zwi¹zki
wyznaniowe 7

miasto na prawach powiatu 3 fundacja 8

samorz¹d gminny 4 osoba prawna 9

stowarzyszenie 5 inny 10
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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PS - 01

Sprawozdanie
placówki

opiekuñczo-wychowawczej

wed³ug stanu
w dniu 31 XII 2007 r.

Urz¹d Statystyczny

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

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ do dnia
9 stycznia 2008 r.

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

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.)



Wyszczególnienie
Dotyczy placówki

rodzinnej
(symbol 4)

interwencyjnej
(symbol 3)

socjalizacyjnej
(symbol 5)

0 1 2 3
Liczba miejsc ustalonych wed³ug regulaminu placówki 01

Wychowankowie wed³ug stanu w dniu 31.XII a)

(w.21-w.22-w.30) 02

w tym

przyjêci na podstawie orzeczenia s¹du 03

po raz pierwszy umieszczeni w placówce
opiekuñczo-wychowawczej 04

cudzoziemcy 05

Z wiersza 02
w wieku

0 - 3 lata 06

4 - 6 lat 07

7 - 13 lat 08

14 - 16 lat 09

17 - 18 lat 10

pe³noletni wychowankowie kontynuuj¹cy
naukê (pozostaj¹cy nadal w placówce) 11

Z wiersza 02
p³eæ

dziewczêta 12

ch³opcy 13

choruj¹cy przewlekle b)
14

niepe³nosprawni c)
15

sieroty d)
16

pó³sieroty e)
17

ma³oletnie matki 18

osoby mieszkaj¹ce w placówce, niebêd¹ce
wychowankami f) 19

Wychowankowie, którzy w roku sprawozdawczym
przebywali w placówce interwencyjnej powy¿ej 3
miesiêcy g) 20

Wychowankowie w roku sprawozdawczym h)

(w.02+w.22+w.30) 21

Wychowankowie (do 18 r. ¿.), którzy ubyli w roku
sprawozdawczym i) (suma wierszy 23 do 29) 22

Z wier-
sza 22

na sta³e powrócili do rodziny naturalnej 23

przekazani do adopcji 24

umieszczeni w rodzinie zastêpczej 25

umieszczeni w innej placówce opiekuñczo-
wychowawczej 26

umieszczeni w domu pomocy spo³ecznej 27

zmarli 28

inny powód 29

Wychowankowie (powy¿ej 18 r.¿.), którzy ubyli
w roku sprawozdawczym (suma wierszy 31 do 33) 30

z wiersza 30
usamodzielnieni
(pe³noletni)

powrócili do rodziny
naturalnej 31

za³o¿yli w³asne
gospodarstwo 32

pozostali 33

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym j)
34

a) Podaæ ³¹cznie z uczniami przebywaj¹cymi w internatach, bursach szkolnych itp.; Stan w dniu 31. XII - liczba dzieci, które powinny przebywaæ w tym
dniu w placówce zgodnie z list¹ obecnoœci aktualn¹ na koniec roku; b) Których choroba trwa 6 miesiêcy lub d³u¿ej; c) Niepe³nosprawnoœæ prawna
(posiadanie prawnego potwierdzenia niepe³nosprawnoœci) lub biologiczna (ograniczenie w wykonywaniu podstawowych czynnoœci charakterystycznych
dla osób w danym wieku); d) Gdy oboje rodziców nie ¿yje; e) Jedno z rodziców nie ¿yje; f) Osoby pe³noletnie niebêd¹ce wychowankami placówki,
mieszkaj¹ce w niej na mocy porozumienia wychowanek - dyrekcja placówki opiekuñczo-wychowczej, korzystaj¹cy z pomocy pieniê¿nej na
kontynuacjê nauki; g) Dotyczy placówki interwencyjnej, równie¿ tej wchodz¹cej w sk³ad placówki wielofunkcyjnej; h) Liczba dzieci, które
skorzysta³y z placówki w ci¹gu roku, niezale¿nie od d³ugoœci pobytu (wykazane jeden raz w roku z imiennych wykazów wychowanków); i) Osoba mo¿e
byæ wpisana tylko raz do jednej kategorii; j) Wolontariusz - osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje œwiadczenia na zasadach
okreœlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póŸn. zm.).

Uwaga: Placówka wielofunkcyjna wype³nia kol. 2 lub 3 lub 2 i 3 zgodnie z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹. W przypadku pe³nienia równie¿ funkcji
wsparcia dziennego - wype³nia dzia³ 3.

Dzia³ 2. Wybrane informacje dotycz¹ce placówki interwencyjnej (symbol 3), placówki rodzinnej (symbol 4), placówki
socjalizacyjnej (symbol 5) i placówki wielofunkcyjnej (symbol 6) wed³ug stanu w dniu 31.XII



Dzia³ 3. Wybrane informacje dotycz¹ce placówki wsparcia dziennego opiekuñczej (symbol 1), specjalistycznej (symbol 2)
i placówki wielofunkcyjnej (symbol 6), jeœli pe³ni funkcjê wsparcia dziennego oraz korzystaj¹cych z nich dzieci

(patrz objaœnienia na ostatniej stronie)

Wyszczególnienie Ogó³em

0 1

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

Iloœæ godzin pracy w tygodniu 2

Liczba miejsc a)
3

Liczba okresowych miejsc noclegowych, którymi dysponuje placówka 4

Korzystaj¹cy wed³ug stanu w dniu 31.XII b)
5

Niepe³nosprawni wed³ug stanu w dniu 31.XII c)
6

Korzystaj¹cy w roku sprawozdawczym d)
7

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczyme)
8

a) Ustalone wed³ug regulaminu placówki lub rozumiane jako maksymalna liczba dzieci, która w danym czasie mog³aby jednoczeœnie przebywaæ
w placówce; b) Liczba dzieci, które powinny przebywaæ w tym dniu w placówce zgodnie z list¹ obecnoœci aktualn¹ na koniec roku; c) Niepe³-
nosprawnoœæ prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepe³nosprawnoœci) lub biologiczna (ograniczenie w wykonywaniu podstawowych
czynnoœci charakterystycznych dla osób w danym wieku); d) Liczba dzieci (wychowanków), które skorzysta³y z placówki w ci¹gu roku,
niezale¿nie od d³ugoœci pobytu (wykazane jeden raz w roku z imiennych wykazów wychowanków). Nie nale¿y uwzgêdniaæ dzieci, które
uczestniczy³y okazjonalnie w zajêciach ( np. prelekcje dla klas, wycieczek itp.); e) Wolontariusz - osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia
wykonuje œwiadczenia na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873, z póŸn. zm.).

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

(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

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



Akt prawny:
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 14 lutego
2005 r. w sprawie placówek opiekuñczo-wychowawczych (Dz.U.
Nr 37, poz. 331)
Placówki opiekuñczo-wychowawcze, w zale¿noœci od podmiotu
prowadz¹cego, dziel¹ siê na:
– publiczne - prowadzone przez gminê, powiat lub samorz¹d

województwa
– niepubliczne - prowadzone przez podmioty uprawnione (orga-

nizacje pozarz¹dowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne
prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie pomocy spo³ecznej).

Wojewoda, zgodnie z art. 22, pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej, prowadzi rejestr placówek opiekuñczo-wy-
chowawczych (rejestry w wydzia³ach polityki spo³ecznej) oraz
wydaje zgodê na likwidacjê placówki (art. 85, ust. 5).

Placówka wsparcia dziennego - wspiera funkcje opiekuñczo-
-wychowawcze rodziny œwiadcz¹c opiekê dzienn¹ i zapewniaj¹c
dziecku:
– pomoc w nauce;
– organizacjê czasu wolnego, rozwój zainteresowañ, organizacjê

zabaw i zajêæ sportowych;
– w miarê mo¿liwoœci pomoc rzeczow¹, posi³ek.
Prowadzi sta³¹ pracê z rodzin¹ dziecka.
Poza wymienionymi, specjalistyczna placówka prowadzi:
– zajêcia socjoterapeutyczne;
– zajêcia terapeutyczne, kompensacyjne i logopedyczne;
– indywidualne programy korekcyjne;
– udziela pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieœni-

czych i osobistych.
Placówka funkcjonuje przez ca³y rok, we wszystkie dni robocze,
co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do
potrzeb dzieci i rodziców. W przypadku ma³ej liczby dzieci
wymagaj¹cych opieki, iloœæ dni i godzin funkcjonowania pla-
cówki mo¿na dostosowaæ do lokalnych potrzeb. Dla ka¿dego
dziecka prowadzi siê indywidualny plan pracy, kartê pobytu,
kartê udzia³u w zajêciach specjalistycznych oraz arkusze badañ.
Kierownik placówki jest jednoczeœnie wychowawc¹. Pobyt w
powy¿szych placówkach jest dobrowolny i nieodp³atny, a w
dzia³aniach wychowawczych organizowanych w placówkach
powinni czynnie uczestniczyæ rodzice lub opiekunowie dziecka.
Placówki wspó³dzia³aj¹ z osobami i podmiotami dzia³aj¹cymi w
œrodowisku lokalnym. Mog¹ organizowaæ hostel.

I. Opiekuñcza placówka wsparcia dziennego (symbol 1)
wype³nia dzia³ 1 i 3

Prowadzona jest w formie kó³ zainteresowañ, œwietlic, klubów,
ognisk wychowaczych, które pomagaj¹ dzieciom w pokonywaniu
trudnoœci szkolnych i organizowaniu czasu wolnego.

II. Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego (symbol 2)
wype³nia dzia³ 1 i 3

Realizowany jest w niej program psychokorekcyjny lub psycho-
profilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna,
rehabilitacja, resocjalizacja.

Ca³odobowa placówka opiekuñczo-wychowawcza zapewnia
dziecku ca³odobow¹ ci¹g³¹ lub okresow¹ opiekê i wychowanie
oraz zaspokaja jego niezbêdne potrzeby bytowe, rozwojowe, w
tym emocjonalne, spo³eczne, religijne, a tak¿e zapewnia

korzystanie z przys³uguj¹cych na podstawie odrêbnych przepi-
sów œwiadczeñ zdrowotnych i kszta³cenia.
III.Placówka interwencyjna (symbol 3) wype³nia dzia³ 1 i 2
(kol. 2)

Zapewnia dziecku:
– doraŸn¹ opiekê przez ca³¹ dobê na czas trwania sytuacji

kryzysowej,
– kszta³cenie dostosowane do jego wieku i mo¿liwoœci

rozwojowych,
– opiekê i wychowanie do czasu powrotu do rodziny natural-

nej lub umieszczenia w rodzinie zastêpczej, adopcyjnej,
placówce rodzinnej albo socjalizacyjnej,

– przygotowuje diagnozê stanu psychofizycznego i sytuacji
¿yciowej dziecka, zwi¹zków rodzinnych oraz ustala wska-
zania do dalszej pracy z dzieckiem,

– przygotowuje diagnozê psychologiczno-pedagogiczn¹ dzie-
cka oraz diagnozê jego sytuacji rodzinnej na potrzeby s¹du
rodzinnego.

Do placówki przyjmowane s¹ dzieci od lat 11, w wyj¹tkowych
przypadkach dzieci m³odsze. Pobyt nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
3 m-ce (mo¿e byæ przed³u¿ony, nie d³u¿ej jednak ni¿ o 3 m-ce
w przypadku, gdy postêpowanie s¹dowe w sprawie uregulowa-
nia sytuacji prawnej dziecka jest w toku).
IV. Placówka rodzinna (symbol 4) wype³nia dzia³ 1 i 2

(kol. 1)
Tworzy jedn¹, wielodzietn¹ rodzinê dla dzieci, którym nie zna-
leziono rodziny zastêpczej lub przysposabiaj¹cej, umo¿liwia
wychowanie licznemu rodzeñstwu, zapewnia kszta³cenie,
wyrównywanie opóŸnieñ rozwojowych i szkolnych. Utrzy-
muje kontakt z oœrodkiem adopcyjno-opiekuñczym i centrum
pomocy. Mo¿e w niej przebywaæ od 4 do 8 dzieci, w uzasad-
nionych przypadkach liczba dzieci mo¿e ulec zmniejszeniu lub
zwiêkszeniu.
V. Placówka socjalizacyjna (symbol 5) wype³nia dzia³ 1 i 2

(kol. 3)
Zapewnia ca³odobow¹ opiekê i wychowanie zaspakajaj¹c nie-
zbêdne potrzeby dziecka. Prowadzi zajêcia wychowawcze,
korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne
rekompensuj¹ce brak wychowania w rodzinie i przygoto-
wuj¹ce do ¿ycia spo³ecznego, a dla dzieci niepe³nosprawnych
odpowiedni¹ rehabilitacjê i zajêcia specjalistyczne. Zapewnia
dzieciom kszta³cenie, wyrównywanie opóŸnieñ rozwojowych i
szkolnych, podejmuje dzia³ania w celu powrotu dziecka do
rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiaj¹cej lub
umieszczenia w rodzinnej opiece zastêpczej.
VI. Placówka wielofunkcyjna (symbol 6) wype³nia dzia³ 1

i 2 (kol. 2 lub 3 albo 2 i 3), i ew. dzia³ 3
Placówka opiekuñczo-wychowawcza, której organizacja umo-
¿liwia ³¹czenie dziennych i ca³odobowych dzia³añ interwen-
cyjnych, socjalizacyjnych, terapeutycznych skierowanych na
dziecko i rodzinê dziecka.
Hostel - czêœæ organizacyjna placówki opiekuñczo-wycho-
wawczej, dysponuj¹ca baz¹ noclegow¹ i zapewniaj¹ca opiekê
wychowawcz¹, czynna przez ca³¹ dobê, wykorzystywana w
sytuacjach kryzysowych, kiedy dziecko ze wzglêdów rodzin-
nych musi czasowo zamieszkaæ poza swoj¹ rodzin¹ za zgod¹
rodziców lub opiekunów prawnych. Miejsca w hostelu
nale¿¹cego np. do placówki socjalizacyjnej doliczamy do wier-
sza 01 w dziale 2, nale¿¹cego do placówki wsparcia wpisujemy
w wierszu 4 w dziale 3.

OBJAŒNIENIA

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