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Dział 1. Dane ogólne 

1 Typ placówkia) 

zaznaczyć 
symbol 
odpowiedzi 
(tylko jeden) 

placówka wsparcia dziennego 
prowadzona w formie: 

opiekuńczej 1 

specjalistycznej 2 

pracy podwórkowej 3 

w połączonych formach  4 

placówka 
opiekuńczo-wychowawcza 

socjalizacyjna 5 

interwencyjna 6 

specjalistyczno–terapeutyczna 7 

rodzinna 8 

łącząca zadania placówek (symbol 5,6,7) 9 

regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 10 

interwencyjny ośrodek preadopcyjny 11 

 

2 Organ 
prowadzącyb) 

zaznaczyć 
symbol 
odpowiedzi 
(tylko jeden) 

samorząd wojewódzki 1 organizacja społeczna 6 

samorząd powiatowy 2 Kościół katolicki, inne kościoły, związki 
wyznaniowe 7 

miasto na prawach powiatu 3 fundacja 8 

samorząd gminny 4 osoba prawna 9 

stowarzyszenie 5 inny 10 

 

3 Przystosowanie placówki do 
potrzeb osób niepełnosprawnych c)    

pochylnia/podjazd/platforma 1 udogodnienia dla osób niewidomych 4 

drzwi automatycznie otwierane 2 inne 5 

winda 3 brak udogodnień 6 

 

4 

Miejscowość 

Województwo 

Powiat 

Gmina 
 

a)    Dla każdej placówki, jak również dla każdej jej filii musi być sporządzone odrębne sprawozdanie. Patrz objaśnienia na ostatniej stronie. 
b)  Organem prowadzącym jest ten podmiot (bez względu na źródło finansowania), któremu jednostka samorządu terytorialnego zleciła prowadzenie placówki, 

lub któremu dała zezwolenie. Należy zakreślić tylko jedną odpowiedź.   
c)    Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź. 
 
 
 
 
 



Dział 2. Wybrane informacje dotyczące placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (symbol 5), typu 
interwencyjnego (symbol 6), typu specjalistyczno-terapeutycznego (symbol 7), typu rodzinnego (symbol 8), placówki 
łączącej zadania placówek (symbol 9) a), regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (symbol 10), interwencyjnego 
ośrodka preadopcyjnego (symbol 11)  

 

Wyszczególnienie 

Dotyczy placówki 

symbol 5 
symbol 9 

symbol 6 
symbol 9 

symbol 7 
symbol 9 symbol 8 symbol 10 Symbol 11 

0 1 2 3 4 5 6 
Liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki 01       
Wychowankowie według stanu w dniu 31 XIIb) 02       

w tym 

przyjęci na podstawie orzeczenia sądu 03       
po raz pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 04       

cudzoziemcy 05       

z wiersza 02 w 
wieku lat 

0  06       
1 – 3 07      X 
4 – 6 08      X 
7 – 9 09      X 
10 – 13 10      X 
14 – 17 11      X 
pełnoletni wychowankowie uczący się 
(pozostający nadal w placówce) 12      X 

z wiersza 02 dziewczęta 13       
chłopcy 14       

Chorujący przewleklec) 15       
Niepełnosprawnid) 16       
Sierotye) 17       
Półsierotyf) 18       
Małoletnie matki 19      X 
Wychowankowie, którzy w roku sprawozdawczym przebywali 
w placówce interwencyjnej powyżej 3 miesięcy 20 X  X X X X 

Wychowankowie w roku sprawozdawczymg)  
(wiersz 02 + wiersz 22 + wiersz 30) 21       

Wychowankowie (do 18. roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym h) (suma wierszy 23 do 29) 22       

z wiersza 22 

na stałe powrócili do rodziny naturalnej 23       
przekazani do adopcji 24       
umieszczeni w rodzinnej pieczy zastępczej 25       
umieszczeni w innej formie  instytucjonalnej 
pieczy zastępczej 26       

umieszczeni w domu pomocy społecznej 27       
zmarli 28       
inny powód 29       

Wychowankowie (powyżej 18. roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (suma wierszy 31 do 33) 30      X 

z wiersza 30 usamodzielnieni  

powrócili do 
rodziny naturalnej 31      X 

założyli własne 
gospodarstwo 
domowe 

32  
    

X 

pozostali 33      X 
Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczymi) 34       
 

a) W przypadku gdy placówka opiekuńczo-wychowawcza na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) prowadzona jest w połączonych formach, podmiot wypełniający sprawozdanie powinien wykazać 
liczbę miejsc i wychowanków w polach odpowiednich dla poszczególnych typów placówki opiekuńczo–wychowawczej (socjalizacyjny, interwencyjny, 
specjalistyczno-terapeutyczny). 

b) Podać łącznie z uczniami przebywającymi w internatach, bursach szkolnych itp.; stan w dniu 31 XII - liczba dzieci, które powinny przebywać w tym dniu 
w placówce zgodnie z listą obecności aktualną na koniec roku.  

c) Których choroba trwa 6 miesięcy lub dłużej. 
d) Niepełnosprawność prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepełnosprawności). 
e) Gdy oboje rodzice nie żyją. 
f) Gdy jedno z rodziców nie żyje. 
g) Liczba dzieci, które skorzystały z placówki w ciągu roku, niezależnie od długości pobytu (wykazane jeden raz w roku z imiennych wykazów 

wychowanków). 
h) Osoba może być wpisana tylko raz do jednej kategorii. 
i) Wolontariusz – osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.). 
 
 



Dział 3. Wybrane informacje dotyczące placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie: opiekuńczej (symbol 1), 
specjalistycznej (symbol 2), pracy podwórkowej (symbol 3), w połączonych formach (symbol 4) 
   

Wyszczególnienie Ogółem 
0 1 

Liczba dni pracy w tygodniu (z zakresu 1 – 7) 1  

Liczba godzin pracy w tygodniu 2  

Liczba miejsca) 3  

Korzystający według stanu w dniu 31 XIIb) 4  

Niepełnosprawni według stanu w dniu 31 XIIc) 5  

Korzystający w roku sprawozdawczymd) 6  

Liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczyme) 7  

 
a) Ustalone według regulaminu placówki lub rozumiane jako maksymalna liczba dzieci, która w danym czasie mogłaby jednocześnie przebywać w placówce. 
b) Liczba dzieci, które powinny przebywać w tym dniu w placówce zgodnie z listą obecności aktualną na koniec roku. 
c) Niepełnosprawność prawna (posiadanie prawnego potwierdzenia niepełnosprawności). 
d) Liczba dzieci (wychowanków), które skorzystały z placówki w ciągu roku, niezależnie od długości pobytu (wykazane jeden raz w roku z imiennych 

wykazów wychowanków). Nie należy uwzględniać dzieci, które uczestniczyły okazjonalnie w zajęciach (np. prelekcje dla klas, wycieczek itp.). 
e) Wolontariusz – osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego 
sprawozdania 

1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie sprawozdania 2  

 
 

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

 

 

 

 

 

 

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej. 
 

Objaśnienia do formularza PS-01 
 
 
 
 

Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.  
Przykład wypełniania e-maila: 
 

 
 

Akt prawny:  

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

Wójt, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydaje zezwolenie na prowadzenie 
placówki wsparcia dziennego. Zezwolenie wydawane jest na czas 
nieokreślony (art. 20 ww. ustawy).  

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat może prowadzić lub zlecić, na 
podstawie art. 190 ww. ustawy, prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym. 

Wojewoda, zgodnie z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzi rejestr 
placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (rejestry w wydziałach 
polityki społecznej) oraz wydaje zgodę na likwidację placówki (art.107 
ust. 2 ww. ustawy). 

 
Placówka wsparcia dziennego wspiera rodziny, świadcząc opiekę 
dzienną i zapewniając dziecku: 

1. opiekę i wychowanie; 
2. pomoc w nauce; 
3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz  

rozwój zainteresowań. 
 
 

                               

(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie) 

 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy)* 

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



Prowadzi stałą pracę z rodziną dziecka. 
Poza wymienionymi specjalistyczna placówka prowadzi: 
− zajęcia socjoterapeutyczne, 
− zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne i logopedyczne, 
− indywidualne programy korekcyjne, 
− udziela pomocy w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych 

i osobistych. 

Pobyt w powyższych placówkach jest dobrowolny i nieodpłatny, 
a w działaniach wychowawczych organizowanych w placówkach powinni 
czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie. Placówki współdziałają 
z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi 
i podmiotami leczniczymi.  

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 
 
– opiekuńczej (symbol 1)  wypełnia działy 1 i 3 
 
Prowadzona jest w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk 
wychowawczych, które zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc 
w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz 
rozwój zainteresowań. 

– specjalistycznej (symbol 2) wypełnia działy 1 i 3 

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, 
w szczególności: 
 
– organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne oraz logopedyczne, 
– realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny 
lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, 
psychologiczną i socjoterapię. 
 
– pracy podwórkowej  (symbol 3) wypełnia działy 1 i 3 
 
Placówka realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 
 
– funkcjonująca w połączonych formach  (symbol 4)  wypełnia działy 
1 i 3  
 
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1. Placówki opiekuńczo–wychowawczej; 

2. Regionalnej placówki opiekuńczo–terapeutycznej; 

3. Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka 
opiekuńczo-wychowawcza typu: 

– socjalizacyjnego (symbol 5) wypełnia działy 1 i 2 (rubryka 1) 
 
Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, zaspokajając niezbędne 
potrzeby dziecka.  

– interwencyjnego (symbol 6) wypełnia działy 1 i 2 (rubryka 2) 
 
Zapewnia dziecku doraźną opiekę przez całą dobę na czas trwania sytuacji 
kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko 
w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku 
opieki. 
– specjalistyczno–terapeutycznego (symbol 7) wypełnia działy 1 i 2 
(rubryka 3) 

Sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, 
w szczególności: 

– legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
– wymagających stosowania specjalnych metod wychowawczych 
i specjalistycznej terapii, 
– wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych  
 
Prowadzi zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak  
wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dla 
dzieci niepełnosprawnych - odpowiednią rehabilitację i zajęcia 
specjalistyczne. 
 
– rodzinnego (symbol 8)  wypełnia działy 1 i 2 (rubryka 4) 
 
Tworzy jedną, wielodzietną rodzinę, wychowuje dzieci w różnym wieku, 
w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwia wspólne 
wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu. Współpracuje 
z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. 
W placówce typu rodzinnego może w  tym samym czasie, łącznie 
przebywać nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność.  

– łącząca zadania placówek (symbol 9) wypełnia działy 1 i 2 (rubryka 1, 
2, 3 w zależności od wybranych form) 

Regionalna placówka opiekuńczo–terapeutyczna (symbol 10) wypełnia 
działy 1 i 2 (rubryka 5). 

Umieszczane są dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu 
na stan zdrowia wymagający stosowania  specjalistycznej opieki 
i rehabilitacji nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej 
lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej, w tym samym czasie, można umieścić łącznie 
nie więcej niż 30 dzieci.  

Interwencyjny ośrodek preadopcyjny (symbol 11) wypełnia działy 1 i 2 
(rubryka 6) 

Umieszczane są dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie 
oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone 
w rodzinnej pieczy zastępczej. W interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym, w tym samym czasie, można umieścić nie więcej niż 20 
dzieci. Pobyt dziecka w ośrodku nie może trwać dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko pierwszego roku życia.  

 
 


