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Przedmowa 
Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny badania „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” 
przygotowany przez pracowników Ośrodka Statystyki Pomocy Społecznej Urzędu Statystycznego w Krakowie. 
Celem opracowania jest przedstawienie metodologii badania instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
placówek wsparcia dziennego zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży  pozbawionym 
całkowicie lub częściowo opieki i wsparcia ze strony rodziny naturalnej. 

Badanie „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” jest badaniem stałym, pełnym, ujętym w bloku 
tematycznym 1.20. „Rodzina” Programu badań statystycznych statystyki publicznej, realizowanym w cyklu 
rocznym. Informacje w zakresie infrastruktury i działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 
placówek wsparcia dziennego są zbierane za pomocą formularza sprawozdawczego o symbolu PS-01, natomiast 
o rodzinnej pieczy zastępczej za pomocą formularza o symbolu PS-02. W badaniu ujęty jest również zestaw 
danych zagregowanych ze sprawozdania rzeczowo-finansowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczący form wspierania rodziny 
oraz zestaw danych zagregowanych ze sprawozdania Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach rodzinnych 
nieletnich dotyczący liczby adopcji krajowych i zagranicznych według wieku dziecka przysposobionego. 

W zeszycie metodologicznym opisano zakres podmiotowy i przedmiotowy badania, przedstawiono metodykę 
i organizację badania oraz definicje podstawowych pojęć, opisano stosowane narzędzie badawcze i sposoby 
publikacji danych. Do zeszytu dołączono obowiązujące wzory formularzy sprawozdawczych wraz z objaśnieniami 
oraz listę zmiennych występujących w badaniu. 

Zeszyt jest adresowany do podmiotów przekazujących dane z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego, jak również do osób korzystających 
z publikowanych przez statystykę publiczną wyników badań z tego obszaru. 

Mamy nadzieję, że taki sposób prezentacji metodologii badania spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem. 
Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje zmian, które w kolejnych latach pomogą udoskonalić badanie 
i dostosować je do potrzeb odbiorców. 

 

 

 

 

 

D y r e k t o r 
Urzędu Statystycznego w Krakowie 

 

Agnieszka Szlubowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, 2019 r.
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Wstęp 
Celem badania „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” 1.20.04 jest dostarczenie informacji o sytuacji 
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, o działalności placówek instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej 
oraz placówek wsparcia dziennego oraz o stanie infrastruktury w tych placówkach. Pozyskane dane są 
wykorzystywane do przygotowywania corocznej informacji z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, składanej do dnia 31 lipca Sejmowi i Senatowi przez Radę Ministrów. 

Opracowanie składa się z siedmiu części. Pierwsza część zawiera opis zakresu podmiotowego i przedmiotowego 
badania. W drugiej części omówiono rodzaj i metodę badania, w trzeciej scharakteryzowano narzędzia zbierania 
danych. Czwarta część poświęcona jest zmiennym występującym w badaniu, prezentowanym informacjom 
wynikowym oraz objaśnieniu podstawowych pojęć z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dwie kolejne 
części zawierają opis organizacji badania oraz sposób prezentacji uzyskanych wyników. Ostatnia, siódma część, 
poświęcona została ewaluacji badania. 

Rozdziały „Rodzaj i metoda badania”, „Charakterystyka narzędzia zbierania danych” oraz rozdział „Ewaluacja 
danych” poświęcone są wyłącznie sprawozdawczości GUS realizowanej na formularzach PS-01 „Sprawozdanie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego” oraz PS-02 „Sprawozdanie rodzinnej 
pieczy zastępczej”. Jest to spowodowane tym, że dane pochodzące ze źródeł administracyjnych o adopcjach 
krajowych i zagranicznych oraz o formach wsparcia rodziny gestorzy przekazują w formie gotowych zestawień 
tabelarycznych. 

Podstawę prawną badania „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” stanowią: 

• ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.), 
• rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej, 

wyznaczające zakres podmiotowy i przedmiotowy badań na dany rok, a także rodzaje, formy i terminy 
udostępniania wynikowych informacji statystycznych. 

Niniejszy zeszyt metodologiczny dotyczy badania 1.20.04 „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” ujętego 
w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2471, z późn. zm.). 
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1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania 

1.1. Zakres podmiotowy badania 
Zakres podmiotowy badania obejmuje: 

• podmioty instytucjonalnej pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne, interwencyjne, 
specjalistyczno-terapeutyczne, rodzinne, łączące zadania placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, 
specjalistyczno-terapeutycznych; regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne; interwencyjne ośrodki 
preadopcyjne, 

• placówki wsparcia dziennego: opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej, w połączonych formach, 
• rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, zawodowe specjalistyczne, zawodowe pełniące 

funkcję pogotowia rodzinnego, rodzinne domy dziecka, 
• rodziny wspomagane, 
• rodziny wspierające, 
• rodziny korzystające z pomocy rodzin wspierających, 
• rodziny korzystające z poradnictwa specjalistycznego, 
• koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
• asystentów rodziny, 
• adopcje krajowe i międzynarodowe. 
 

1.2. Zakres przedmiotowy badania 
Badanie dostarcza informacji na temat: 

• typów placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego, 
• liczby miejsc w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia dziennego, 
• liczby dzieci korzystających z opieki według wybranych cech demograficznych i społecznych, 
• liczby wolontariuszy, 
• liczby i rodzaju przystosowań placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
• podstawowych cech osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka, 
• powodów opuszczenia pieczy zastępczej, 
• liczby rodzin wspomaganych, 
• liczby rodzin wspierających, 
• liczby asystentów rodziny,  
• liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 
• liczby rodzin korzystających z pomocy rodzin wspierających lub z poradnictwa specjalistycznego we wspieraniu 

rodziny, 
• liczby i rodzaju adopcji, 
• liczby adopcji według wieku adoptowanych. 

 

2. Rodzaj i metoda badania 

2.1. Opis metody badania 
Badanie, w którym wykorzystywane są formularze „Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 
placówek wsparcia dziennego” o symbolu PS-01 i „Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej” o symbolu PS-02 
ma charakter pełny. Zgodnie z zapisami w Programie badań statystycznych statystyki publicznej podmioty 
realizujące badanie przekazują dane w formie elektronicznej raz w roku w terminie do 4 lutego za rok poprzedni. 

Metodologia realizowanych badań oraz narzędzia badawcze są na bieżąco aktualizowane zgodnie 
z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi kwestie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w badaniu 
w ostatnich latach. 

W zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek wsparcia dziennego 

Od 2012 r. dane dotyczące instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego zbierane są na 
formularzu PS-01 „Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego”. Do 
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2000 r. obowiązywał formularz S-13 „Sprawozdanie domu dziecka, rodzinnego domu dziecka, pogotowia 
opiekuńczego, rodziny zastępczej oraz wioski dziecięcej”. Od 2001 r. nazwę formularza zmieniono na PS-01 
„Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej i rodzin zastępczych”. Od 2003 r. z formularza PS-01 zostały 
usunięte informacje o rodzinach zastępczych, a nazwa formularza „Sprawozdanie placówki opiekuńczo-
wychowawczej” obowiązywała do 2011 r. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej spowodowała wyłączenie pieczy zastępczej z systemu pomocy społecznej. W ustawie przyjęto podział 
form pieczy zastępczej na formy rodzinne i instytucjonalne. Od 2012 r. formularz PS-01 otrzymał nazwę 
„Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego”. W 2017 r. formularz 
wzbogacono o informacje na temat przystosowania placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych (dodano 
pytania o: windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pokoje/pokoje z łazienkami 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, udogodnienia 
dla osób niedosłyszących i niesłyszących, posadzki antypoślizgowe). 
 
W obszarze rodzinnej pieczy zastępczej 

Od 2012 r. dane dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej zbierane są na formularzu PS-02 „Sprawozdanie rodzinnej 
pieczy zastępczej”. Informacje o rodzinach zastępczych zbierane były do 2000 r. na formularzu S-13 
„Sprawozdanie domu dziecka, rodzinnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego, rodziny zastępczej oraz wioski 
dziecięcej”, a w latach 2001–2002 na formularzu PS-01 „Sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
i rodzin zastępczych”. Po usunięciu w 2003 r. z formularza PS-01 informacji o rodzinach zastępczych został 
wprowadzony formularz PS-02 „Sprawozdanie z rodzin zastępczych”, który obowiązywał w latach 2003–2011. 

2.2. Źródła danych do tworzenia kartoteki i ich rodzaje 

Operat do badania prowadzonego na formularzu PS-01 tworzony jest przy wykorzystaniu Bazy Jednostek 
Statystycznych. BJS pełni funkcję statystycznego rejestru podmiotów i zawiera wszystkie jednostki występujące 
w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz takie, które nie są zarejestrowane 
w rejestrze REGON, a są podmiotami badań statystycznych, np. placówki wsparcia dziennego, które nie muszą 
mieć oddzielnego numeru REGON. Dla takich podmiotów, w celu uzyskania informacji o faktycznym 
rozmieszczeniu terytorialnym tych jednostek, tworzone są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie 
tzw. numery REGON umowne. 

Bieżącej aktualizacji dotyczącej funkcjonowania podmiotów w BJS, w zakresie przyjętego doboru jednostek do 
badania, dokonuje się na podstawie wykazów placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia 
dziennego przekazywanych do Urzędu Statystycznego w Krakowie przez urzędy wojewódzkie, starostwa 
powiatowe oraz urzędy miast i gmin. 

Kartoteka generowana jest według algorytmu dla jednostek prawnych, lokalnych i umownych, według rocznego 
stanu BJS oraz następujących cech: 

• Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007): 
• 8790, 8790Z – „Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem”, 
• 8899, 8899Z – „Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana”. 

• Aktywność prawna i ekonomiczna podmiotów (APE) jest opisana symbolem: 
• APE 11 – Podmiot aktywny – prowadzący działalność. 

• Rodzaj jednostek objętych badaniem (RJ): 
• PSPO – Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, 
• PSFPO – Filia placówki wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej, 
• PSPS – Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, 
• PSFPS – Filia placówki wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej, 
• PSPP – Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej, 
• PSPF – Placówka wsparcia dziennego prowadzona w połączonych formach, 
• PSPSOC – Placówka opiekuńczo-wychowawcza socjalizacyjna, 
• PSPI – Placówka opiekuńczo-wychowawcza interwencyjna, 
• PSFPI – Filia placówki opiekuńczo-wychowawczej interwencyjnej, 
• PSPST – Placówka opiekuńczo-wychowawcza specjalistyczno-terapeutyczna, 
• PSPR – Placówka opiekuńczo-wychowawcza rodzinna, 
• PSFPR – Filia placówki opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, 
• PSPW – Placówka opiekuńczo-wychowawcza łącząca zadania placówek: socjalizacyjnej, interwencyjnej, 

specjalistyczno-terapeutycznej, 
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• PSRPOT – Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna, 
• PSIOP – Interwencyjny ośrodek preadopcyjny. 

Operat do badania prowadzonego na formularzu PS-02 tworzony jest przy wykorzystaniu Bazy Jednostek 
Statystycznych Umownych. Baza zawiera jednostki, które nie są zarejestrowane w rejestrze REGON, a są 
podmiotami badań statystycznych. Przykładem jest rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna, która nie musi 
mieć oddzielnego numeru REGON. Dla takich podmiotów, tworzone są przez pracowników Urzędu tzw. numery 
REGON umowne. 

Kartoteka badania jest generowana według algorytmu dla jednostek umownych, według rocznego stanu BJSU 
oraz następujących cech: 

• Aktywność prawna i ekonomiczna podmiotów (APE) opisana symbolem: 
• APE 11 – Podmiot aktywny – prowadzący działalność. 

• Rodzaj jednostek objętych badaniem (RJ): 
• PSRZS – Rodzina zastępcza spokrewniona, 
• PSRZN – Rodzina zastępcza niezawodowa, 
• PSRZZ – Rodzina zastępcza zawodowa, 
• PSRZZS – Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna, 
• PSRZZPR – Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 
• PSRDD – Rodzinny dom dziecka. 

3. Charakterystyka narzędzia zbierania danych 

Narzędziem służącym do realizacji badania z zakresu pieczy zastępczej, są formularze sprawozdawcze o symbolu 
PS-01 oraz PS-02, zamieszczone w Załączniku 1 do niniejszego opracowania. Są to kwestionariusze składające się 
z części identyfikacyjnej oraz pytań zamkniętych uporządkowanych w kilku działach tematycznych. Integralną 
częścią formularzy są Objaśnienia zawierające podstawowe definicje. Poniżej opisano formularze 
sprawozdawcze: 

PS-01 „Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego” 

Dział 1. Dane ogólne – zawiera informacje o typie placówki, organie prowadzącym oraz dane adresowe 
(województwo, powiat, gmina, miejscowość). Znajdują się tu również informacje o przystosowaniu placówki do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W dziale 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), regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej (symbol 10), 
interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (symbol 11) – znajdują się informacje o liczbie miejsc, liczbie 
wychowanków przebywających w placówce w dniu badania, tj. 31 XII, według grup wieku, cech demograficzno-
społecznych oraz o wychowankach, którzy opuścili placówkę w ciągu roku, według przyczyny opuszczenia 
placówki. 

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) – 
zawiera informacje o liczbie dni pracy placówki, liczbie godzin pracy w tygodniu, liczbie miejsc, liczbie 
korzystających według stanu w dniu 31 XII oraz w roku sprawozdawczym, liczbie niepełnosprawnych według stanu 
w dniu 31 XII oraz liczbie wolontariuszy w roku sprawozdawczym. 

PS-02 „Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej” 

Dział 1. Dane ogólne – zawiera informacje o formie rodzinnej pieczy zastępczej oraz o podmiocie sporządzającym 
sprawozdanie (organizatorze rodzinnej pieczy zastępczej). 

W dziale 2. Rodzinna piecza zastępcza – stan w dniu 31 XII – znajdują się informacje o liczbie rodzin i rodzinnych 
domów dziecka według liczby przyjętych dzieci oraz według cech demograficzno-społecznych osób pełniących 
funkcję rodzinnej pieczy zastępczej. 

Dział 3. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – stan w dniu 31 XII – zawiera informacje o liczbie dzieci 
przebywających w danej formie rodzinnej pieczy zastępczej według grup wieku, cech demograficzno-społecznych 
oraz o liczbie dzieci do 18 roku życia oraz osób pełnoletnich, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą w ciągu 
roku sprawozdawczego, według przyczyn opuszczenia rodzinnej pieczy zastępczej. 
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4. Zmienne występujące w badaniu 

4.1. Podstawowe zmienne badania 
Zmienne występujące w badaniu pogrupowano według ich rodzajów. 

Instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego 

Zmienne jakościowe 
• placówka instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
• organ prowadzący placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
• przystosowanie placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej (rodzaj przystosowań – pochylnie/ 

podjazdy/platformy ułatwiające wejście do budynku, drzwi wejściowe do budynku otwierane 
automatycznie, windy, w tym windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
pokoje/ pokoje z łazienkami przystosowane dla osób niepełnosprawnych, łazienki przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych, udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych, udogodnienia dla 
osób niedosłyszących i niesłyszących, posadzki antypoślizgowe, inne udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych), 

• placówka wsparcia dziennego, 
• organ prowadzący placówkę wsparcia dziennego, 
• przystosowanie placówki wsparcia dziennego (rodzaj przystosowań – pochylnie/podjazdy/platformy 

ułatwiające wejście do budynku, drzwi wejściowe do budynku otwierane automatycznie, windy w tym 
windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pokoje/ pokoje z łazienkami 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych, udogodnienia dla osób niedosłyszących 
i niesłyszących, posadzki antypoślizgowe, inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych). 

Zmienne ilościowe 
• miejsca w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
• niepełnoletni wychowankowie opuszczający placówkę, 
• pełnoletni wychowankowie opuszczający placówkę, 
• wychowankowie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
• miejsca w placówce wsparcia dziennego, 
• korzystający z placówek wsparcia dziennego, 
• dni pracy w tygodniu placówki wsparcia dziennego, 
• godziny pracy w tygodniu placówki wsparcia dziennego, 
• wolontariusze, 
• czas przeznaczony na przekazanie danych, 
• czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania. 

Zmienne identyfikacyjne 
• numer REGON. 

Zmienne adresowe  
• adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer 

lokalu, numer telefonu, adres e-mail), 
• e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie, 
• dane teleadresowe (numer telefonu). 

Zmienne opisowe 
• imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie. 

 
Rodzinna piecza zastępcza 

Zmienne jakościowe 
• rodzinna piecza zastępcza (formy rodzinnej pieczy zastępczej), 
• organizator rodzinnej pieczy zastępczej (podmiot sporządzający sprawozdanie). 

Zmienne ilościowe 
• rodzinna piecza zastępcza (rodzinna piecza zastępcza według ilości przyjętych dzieci oraz lokalizacji), 
• osoba pełniąca funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, 
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• dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 
• niepełnoletni opuszczający rodzinną pieczę zastępczą, 
• pełnoletni opuszczający rodzinną pieczę zastępczą, 
• czas przeznaczony na przekazanie danych, 
• czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania. 

Zmienne identyfikacyjne 
• numer REGON. 

Zmienne adresowe  
• adres siedziby (województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer 

lokalu, numer telefonu), 
• e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy, 
• e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie, 
• dane teleadresowe (numer telefonu). 

Zmienne opisowe 
• imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie. 

Szczegółowy wykaz zmiennych dla formularzy PS-01 „Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 
placówek wsparcia dziennego” i PS-02 „Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej” zawierający: kod pola, opis 
pozycji pola na formularzu, przedstawiono w Załączniku 2. 

Formy wsparcia rodziny 

Zmienne ilościowe 
• asystent rodziny, 
• rodzina wspomagana przez asystenta rodziny, 
• rodzina wspierająca, 
• rodzina korzystająca z pomocy rodziny wspierającej, 
• rodzina korzystająca z poradnictwa specjalistycznego, 
• koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 

Adopcje 

Zmienne ilościowe 
• przysposobienie według wieku małoletnich (liczby osób), 
• liczba spraw, w których orzeczono przysposobienie przez osoby zamieszkałe za granicą, 
• liczba spraw, w których orzeczono przysposobienie, na które rodzice wcześniej wyrazili zgodę. 

4.2. Wskaźniki i metody ich obliczania 
Informacje wynikowe, obok danych w liczbach bezwzględnych, prezentowane są w postaci wskaźników: 

• liczba dzieci w wieku 0–17 lat w pieczy zastępczej na 1000 ludności w wieku 0–17 lat 
(według stanu w dniu 31 XII) 

wskaźnik jest wyliczany według wzoru: 

Wdp = (Ldz
Ld

) X 1000   gdzie: Ldz – liczba dzieci w wieku 0–17 lat objętych pieczą zastępczą 

      Ld – liczba dzieci w wieku 0–17 lat 

• liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku 0–17 lat na 1000 ludności w wieku 0–17 lat 
(według stanu w dniu 31 XII) 

wskaźnik jest wyliczany według wzoru: 

Wdi = (Ldzi
Ld

) X 1000   gdzie: Ldzi – liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w wieku 0–17 lat 

Ld – liczba dzieci w wieku 0–17 lat 
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• liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 0–17 lat na 1000 ludności w wieku 0–17 lat 
(według stanu w dniu 31 XII), 

wskaźnik jest wyliczany według wzoru: 

Wdr = (Ldzr
Ld

) X 1000   gdzie: Ldzr – liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

w wieku 0–17 lat 

Ld – liczba dzieci w wieku 0–17 lat 

• liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego na 1000 ludności w wieku 0–17 lat 
(według stanu w dniu 31 XII) 

wskaźnik jest wyliczany według wzoru: 

Wdd = (Ldzd
Ld

) X 1000   gdzie: Ldzd – liczba dzieci w placówkach wsparcia dziennego 

Ld – liczba dzieci w wieku 0–17 lat 

4.3. Najważniejsze pojęcia i definicje 
Przedstawione definicje zostały uporządkowane zgodnie z zakresem podmiotowym badania. 

Instytucjonalna piecza zastępcza – jest sprawowana w formie: 

• placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
• regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, 
• interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza – zapewnia dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki 
rodzicielskiej całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, 
w szczególności: emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne, religijne, a także gwarantuje 
korzystanie z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych i kształcenia na podstawie odrębnych przepisów.  

Wyróżnia się następujące typy placówek: 
• placówka socjalizacyjna – zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego 

niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; 
realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt 
dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 
zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 
obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń 
zdrowotnych, 

• placówka interwencyjna – zapewnia doraźną opiekę nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, 
w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających 
natychmiastowego zapewnienia mu opieki, 

• placówka rodzinna – wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się; 
umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu; w tym samym czasie w placówce może 
przebywać nie więcej niż 8 wychowanków, 

• placówka specjalistyczno-terapeutyczna – sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, 
w szczególności: legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych 
i specjalistycznej terapii; wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych; placówka 
zapewnia zajęcia: wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, 
terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, 
a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne, 

• placówka łącząca zadania placówek – zapewnia opiekę oraz wychowanie poprzez realizację zadań 
przewidzianych dla placówki typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego. 

Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna – umieszczane są w niej dzieci, które ze względu na stan 
zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji i nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej 
pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W tym samym czasie można w niej umieścić nie 
więcej niż 30 dzieci. 
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Interwencyjny ośrodek preadopcyjny – umieszcza się w nim dzieci do ukończenia pierwszego roku życia, które 
wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone 
w rodzinnej pieczy zastępczej. W ośrodku w tym samym czasie można umieścić nie więcej niż 20 dzieci. 

Placówka wsparcia dziennego – wspiera funkcje opiekuńcze i wychowawcze rodziny. 
Może być prowadzona w formie: 

• opiekuńczej – zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę 
i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, w postaci kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 
wychowawczych, 

• specjalistycznej – 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 – polegającej na działaniach animacyjnych i socjoterapeutycznych, 

• w połączonych formach – tj. łączących zadania placówki opiekuńczej, specjalistycznej i pracy 
podwórkowej. 

Rodzinna piecza zastępcza – sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki 
i wychowania przez rodziców. Polega na pracy z rodziną, ukierunkowanej na umożliwieniu powrotu dziecka do 
rodziny. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe, prowadzone są działania pozwalające na przysposobienie dziecka lub 
przygotowanie go do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, 
zdrowotnych, emocjonalnych, edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i religijnych. 
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

• rodzina zastępcza, 
• rodzinny dom dziecka. 

Rodzina zastępcza – zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki 
rodzicielskiej. 
Wyróżnia się następujące typy rodzin zastępczych: 

• rodzina zastępcza spokrewniona – tworzona przez wstępnych lub rodzeństwo dziecka; przysługuje jej 
pomoc finansowa na utrzymanie dziecka, 

• rodzina zastępcza niezawodowa – tworzona przez osoby, które nie są wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; 
przysługuje jej świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej 
dziecka; w rodzinie umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem licznego 
rodzeństwa), 

• rodzina zastępcza zawodowa – tworzona przez osoby, które nie są wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; 
oprócz świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka 
otrzymuje ona także wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej; w rodzinie tej umieszcza 
się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem licznego rodzeństwa); może działać m.in. jako: 

• rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – przyjmuje dziecko na 
podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż 
Graniczną, na wniosek rodziców dziecka lub innej osoby, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, 

• rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – umieszcza się w niej w szczególności: dzieci 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 969), małoletnie matki z dziećmi. 

Rodzinny dom dziecka – tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. W tym samym 
czasie może w nim przebywać nie więcej niż 8 dzieci (z wyjątkiem licznego rodzeństwa). 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – osoba wyznaczona przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 
obejmująca opieką rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej – wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub 
podmiot (organizacje pozarządowe, osoby prawne, Kościół Katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe 
prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej), któremu 
powiat zlecił realizację tego zadania. 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3065,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3069,pojecie.html
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Asystent rodziny – osoba prowadząca pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

Rodzina pomocowa – rodzina czasowo sprawująca opiekę nad dzieckiem w przypadku niesprawowania jej przez 
rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w szczególności w związku z wypoczynkiem, udziałem 
w szkoleniach lub pobytem w szpitalu oraz nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie 
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Rodzina wspierająca – rodzina, która wspiera rodzinę naturalną dziecka, przeżywającą trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przy współpracy asystenta rodziny pomaga w: 

• opiece i wychowaniu dziecka, 
• prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

Adopcja – nawiązany między przysposabiającym a przysposobionym stosunek prawnorodzinny podobny do 
stosunku między rodzicami a dziećmi. 

Rodzaje adopcji: 
• przysposobienie pełne – stanowi w polskim ustawodawstwie regułę. Osoba przysposobiona staje się 

członkiem rodziny przysposabiającego, a skutki przysposobienia rozciągają się również na całą rodzinę 
przysposabiającego tak, jak gdyby przysposobiony urodził się jako dziecko naturalne 
przysposabiającego. Powstają wzajemne prawa i obowiązki alimentacyjne, natomiast ustają prawa 
i zobowiązania wobec rodziny naturalnej dziecka. Przysposobienie pełne skutkuje najczęściej zmianą 
nazwiska dziecka i sporządzeniem nowego aktu urodzenia. Jest ono rozwiązywalne, 

• przysposobienie niepełne – powoduje powstanie stosunku rodzinnego tylko między przysposabianym 
i przysposabiającym. Nie rozciąga się na krewnych przysposabiającego. Akt urodzenia pozostaje bez 
zmian z wyjątkiem informacji o przysposobieniu, 

• przysposobienie całkowite – zwane również anonimowym, jest najdalej idącą postacią przysposobienia. 
Możliwe jest tylko wtedy, gdy rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym wyrażą zgodę na 
przysposobienie swego dziecka w przyszłości, bez wskazania osoby przysposabiającej. 

5. Organizacja badania 

Badanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Programu badań 
statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Jednostką autorską jest Departament Badań Społecznych GUS, 
a jednostką odpowiedzialną za realizację badania w zakresie sprawozdawczości PS-01 „Sprawozdanie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego”, a także PS-02 „Sprawozdanie rodzinnej 
pieczy zastępczej” jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Badanie przygotowywane jest we współpracy 
z Departamentem Programowania i Koordynacji Badań GUS oraz Centrum Informatyki Statystycznej. 

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie opracowują graficzne wzory formularzy sprawozdawczych PS-01 
i PS-02, założenia do rejestracji, kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej formularzy elektronicznych, 
założenia do Systemu Informatycznego Badania oraz testują formularze elektroniczne. Ponadto zajmują się 
przygotowaniem makiet tablic kontrolnych i wynikowych. W trakcie realizacji badania monitorują jednostki, które 
nie złożyły sprawozdania, wyjaśniają błędy z podmiotami sprawozdawczymi, dokonują kontroli i korekty danych 
oraz analizują kompletność i jakość danych. Po zakończeniu zbierania danych uzupełniają tablice kontrolne 
i wynikowe danymi, zgodnie z wcześniej przygotowanymi makietami, oraz tablice na potrzeby Banku Danych 
Lokalnych, opracowują ogólnopolskie raporty kompletności oraz raporty z przebiegu badania. Szczegółowy 
terminarz organizacji badania w danym roku zawierają harmonogramy badania, które obejmują poszczególne 
etapy badania: przygotowanie, zbieranie i przetwarzanie danych, opracowanie tablic kontrolnych i wynikowych, 
udostępnianie wyników, postępowanie ze zbiorami danych. 

Dane pozyskiwane są corocznie i dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia badanego roku lub stanu w dniu 
31 grudnia (zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych zmiennych). Obowiązującą formą realizacji badania jest 
forma elektroniczna. Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest 
przekazywanie danych w formie papierowej. 
Podmioty objęte badaniem otrzymują zawiadomienie o obowiązku sprawozdawczym. Do sprawozdawców, którzy 
nie sporządzili sprawozdań w terminie, wysyłane są monity przypominające o obowiązku realizacji badania. Dane 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3063,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3064,pojecie.html
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ze sprawozdań, które napływają w formie papierowej, rejestrowane są w Portalu Sprawozdawczym, a po 
zakończeniu edycji badania w Portalu Sprawozdawczym – w Systemie Informatycznym Badania. 
Proces kontroli poprawności i jakości danych odbywa się w Portalu Sprawozdawczym na etapie wypełniania 
jednostkowego sprawozdania (bieżąca kontrola poprawności logiczno-rachunkowej), a także w Systemie 
Informatycznym Badania (analiza spójności danych na formularzu, porównanie z danymi z poprzedniego okresu). 
W końcowym etapie prac opracowany zostaje zestaw tablic kontrolnych i wynikowych przy pomocy narzędzi 
Microsoft Reporting Services. Po zakończeniu edycji badania i zatwierdzeniu zbioru krajowego dane 
udostępniane są urzędom statystycznym oraz odbiorcom zewnętrznym.  

Zestaw danych zagregowanych ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczący form wspierania rodziny, Główny Urząd Statystyczny otrzymuje raz 
w roku z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zestaw danych zagregowanych ze sprawozdania 
w sprawach rodzinnych nieletnich dotyczący liczby adopcji krajowych i zagranicznych według wieku dziecka 
przysposobionego, GUS pozyskuje raz w roku z Ministerstwa Sprawiedliwości. 

6. Sposób prezentacji danych 
Wyniki badania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prezentowane są w następujących 
opracowaniach statystyki publicznej, tablicach wynikowych i bazach danych: 

• Informacja sygnalna „Piecza zastępcza” ukazuje się w maju roku następnego po roku sprawozdawczym 
i przedstawia podstawowe dane z przeprowadzonego badania. 
Informacja sygnalna dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej GUS 
www.stat.gov.pl. 

• Publikacja branżowa „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w … r.” publikowana jest we 
wrześniu roku następnego po roku sprawozdawczym i zawiera pełny zestaw informacji 
z przeprowadzonego badania. 
Publikacja jest dostępna w wersji papierowej i elektronicznej na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl. 

• Zbiorcze wydawnictwa GUS, m.in.: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej”, „Mały Rocznik 
Statystyczny Polski”, „Rocznik Statystyczny Województw”. 
Roczniki są dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na stronie internetowej GUS. 

• Bank Danych Lokalnych, kategoria „Ochrona zdrowia, opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny”, 
grupa „Opieka nad dziećmi i młodzieżą”, strona www.stat.gov.pl – dane zamieszczane w maju roku 
następnego po roku sprawozdawczym. Podgrupy: 

• Placówki interwencyjne, 
• Placówki łączące zadania, 
• Placówki rodzinne, 
• Placówki socjalizacyjne, 
• Placówki specjalistyczno-terapeutyczne, 
• Placówki wsparcia dziennego ogółem, 
• Rodzinne domy dziecka, 
• Rodziny zastępcze. 

• Tablice wynikowe – udostępniane są w formie elektronicznej w kwietniu roku następnego po roku 
sprawozdawczym wszystkim urzędom statystycznym: 

• Instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego według typów, makroregionów, 
województw, regionów, podregionów, powiatów i gmin (stan w dniu 31 XII). 

• Instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego według typów, organów 
prowadzących, makroregionów i województw (stan w dniu 31 XII). 

• Miejsca w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia dziennego według 
makroregionów, województw, regionów, podregionów, powiatów i gmin (stan w dniu 31 XII). 

• Wychowankowie w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz korzystający z placówek wsparcia dziennego 
według makroregionów, województw, regionów, podregionów, powiatów i gmin (stan w dniu 31 XII). 

• Wychowankowie w roku sprawozdawczym w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz korzystający 
z placówek wsparcia dziennego według makroregionów, województw, regionów, podregionów, 
powiatów i gmin. 

http://www.stat.gov.pl/
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• Charakterystyka wychowanków w instytucjonalnej pieczy zastępczej według makroregionów 
i województw (stan w dniu 31 XII). 

• Wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej według wieku, płci, makroregionów, województw, 
regionów, podregionów i powiatów (stan w dniu 31 XII). 

• Wychowankowie, którzy ubyli z instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym. 
• Wolontariusze w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia dziennego według 

typów, makroregionów, województw, regionów, podregionów, powiatów i gmin w roku 
sprawozdawczym. 

• Osoby niepełnosprawne w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia dziennego 
według typów, makroregionów, województw, regionów, podregionów, powiatów i gmin w roku 
sprawozdawczym. 

• Placówki opiekuńczo-wychowawcze łączące zadania placówek (symbole 5, 6, 7) według funkcji, 
makroregionów, województw, regionów, podregionów i powiatów (stan w dniu 31 XII). 

• Wychowankowie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych łączących zadania placówek 
(symbole 5, 6, 7) według funkcji, makroregionów, województw, regionów, podregionów i powiatów 
(stan w dniu 31 XII). 

• Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej publiczne i niepubliczne (stan w dniu 31 XII). 
• Placówki wsparcia dziennego według czasu pracy, organów prowadzących, makroregionów 

i województw (stan w dniu 31 XII). 
• Przystosowanie jednostek do potrzeb osób niepełnosprawnych według typów placówek, 

makroregionów, województw, regionów, podregionów, powiatów i gmin (stan w dniu 31 XII). 
• Instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego według typów, makroregionów, 

województw, formy prawnej i organu prowadzącego (stan w dniu 31 XII). 
• Wychowankowie w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz korzystający z placówek wsparcia dziennego 

według typów, makroregionów, województw, formy prawnej i organu prowadzącego (stan w dniu 31 XII). 
• Miejsca w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkach wsparcia dziennego według typów, 

makroregionów, województw, formy prawnej i organu prowadzącego (stan w dniu 31 XII). 
• Wolontariusze w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz w placówkach wsparcia dziennego według 

typów, makroregionów, województw, formy prawnej i organu prowadzącego w roku sprawozdawczym. 
Charakterystyka form rodzinnej pieczy zastępczej według makroregionów, województw, regionów, 
podregionów i powiatów (stan w dniu 31 XII). 

• Charakterystyka osób pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej według makroregionów, 
województw, regionów, podregionów i powiatów (stan w dniu 31 XII). 

• Formy rodzinnej pieczy zastępczej według organizatora rodzinnej pieczy zastępczej makroregionów 
i województw (stan w dniu 31 XII). 

• Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej według makroregionów, województw, regionów, podregionów 
i powiatów (stan w dniu 31 XII). 

• Dzieci do 18 roku życia, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą według makroregionów, województw, 
regionów, podregionów i powiatów w roku sprawozdawczym. 

• Osoby pełnoletnie, które opuściły rodzinną pieczę zastępczą według makroregionów, województw, 
regionów, podregionów i powiatów w roku sprawozdawczym. 

• Bazy danych w Eurostacie 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en 

• Bazy danych w OECD https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB# 

7. Ewaluacja badania 
Badania prowadzone na formularzach sprawozdawczych PS-01 i PS-02 są badaniami pełnymi, w których nie 
występują braki odpowiedzi. Kompletność sprawozdania PS-01 od kilku lat utrzymuje się na poziomie 100%. 
Błędy nadmiernego pokrycia występują na poziomie 5% – są to jednostki w zawieszeniu oraz zlikwidowane 
w danym roku, niewykreślone z operatu. Błędy niedostatecznego pokrycia minimalizowane są poprzez coroczną 
aktualizację kartoteki (kontakt z urzędami wojewódzkimi, starostwami powiatowymi oraz z urzędami miast 
i gmin). Odstęp czasu pomiędzy końcem okresu badanego, a datą opublikowania wynosi 134 dni. Wskaźnik 
dostępności danych wynosi 100%. Kompletność sprawozdania PS-02 wynosi 100%. Błędy nadmiernego pokrycia 
występują na poziomie 28% – są to jednostki w zawieszeniu w danym roku, niewykreślone z operatu. Odstęp 
czasu pomiędzy końcem okresu badanego, a datą wyników ostatecznych wynosi 125 dni roboczych. Wskaźnik 
dostępności danych wynosi 100%. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CWB
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ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik 1. Wzory formularzy wykorzystane w badaniu 

 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 

www.stat.gov.pl 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

PS-01 

Sprawozdanie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej 

oraz  
placówek wsparcia dziennego 

 

Portal sprawozdawczy GUS 

portal.stat.gov.pl 

 

 

Urząd Statystyczny 

31-223 Kraków 

ul. Kazimierza Wyki 3 

Numer identyfikacyjny – REGON  według stanu 

w dniu 31 XII 2018 r. 

 Termin przekazania:  

do 4 lutego 2019 r. 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 

z późn. zm.). 
 

                                
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

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 

niepełnospra- 

wnych c)    

zaznaczyć 

symbol 

odpowiedzi 

(można 

zakreślić 

więcej niż 

jedną 

odpowiedź) 

pochylnia/podjazd/platforma ułatwiająca 

wejście do budynku 
1 

łazienki przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych 
6 

drzwi wejściowe do budynku 

automatycznie otwierane 
2 

udogodnienia dla osób słabowidzących 

i niewidomych 
7 

Windy 3 
udogodnienia dla osób niedosłyszących  

i niesłyszących 
8 

   w tym windy dostosowane dla osób  
4 

posadzki antypoślizgowe 9 

   poruszających się na wózkach    
inne 10 

   Inwalidzkich 

pokoje/pokoje z łazienkami 

przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych 

5 brak udogodnień 11 

 

4 

Miejscowość 

Województwo 

Powiat 

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

lub któremu dała zezwolenie. 
c)   Patrz objaśnienia na końcu formularza. 
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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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697) 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. 1817, z późn. zm.). 
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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 kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

     

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 

 
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. 

 

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.  

                               

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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Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

 

1) 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. 

2) 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. 

 

3) pracy podwórkowej (symbol 3) wypełnia działy 1 i 3 

 

Placówka realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 

 

4) 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.  

Przystosowanie jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych – należy 

zaznaczyć wszystkie przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 

znajdujące się w placówce. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

pkt 1 – pochylnie/podjazdy/platformy spełniające wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), 

pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku otwierane automatycznie, 

o szerokości co najmniej 90 cm oraz spełniające inne wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

pkt  3 – windy – należy zaznaczyć, jeśli w placówce jest winda osobowa, 

pkt 4 – windy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich – należy zaznaczyć jeżeli w placówce jest przynajmniej jedna 

winda spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w placówce i ich 

usytuowanie, 

pkt 5 – pokoje/pokoje z łazienkami zaprojektowane i wyposażone 

w przystosowania dla osób niepełnosprawnych (m.in. odpowiednie 

uchwyty, poręcze, udogodnienia wymienione w pkt 7, 8, 9 i inne 

udogodnienia), 

pkt 6 – łazienki zaprojektowane i wyposażone w przystosowania dla osób 

niepełnosprawnych (m.in. odpowiednie uchwyty, poręcze, udogodnienia 

wymienione w pkt 7, 8, 9 i inne udogodnienia), 

pkt 7 – udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych, m.in. 

ścieżki dotykowe i dotykowe znaki ostrzegawcze, oznaczenia w alfabecie 

Braille’a, informacje głosowe, sygnalizacja dźwiękowa, oznakowanie 

kolorystyczne, stosowanie kontrastu, 

pkt 8 – udogodnienia dla osób niedosłyszących i niesłyszących – m.in. 

sygnalizacja świetlna, zapewnienie tłumacza języka migowego, 

pkt 10 – inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (z różnymi 

rodzajami dysfunkcji) występujące w placówkach. 
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Termin przekazania:  
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Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, 

z późn. zm.). 
 

                                
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

Dział 1. Dane ogólne 

1 
Formy rodzinnej 

pieczy zastępczeja) 

zaznaczyć 

symbol 

właściwej 

odpowiedzi 
(tylko jeden) 

rodzina zastępcza spokrewniona  1 

rodzina zastępcza niezawodowa 2 

rodzina zastępcza zawodowa 3 

rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna  4 

rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 5 

rodzinny dom dziecka                                                                                                           6 

 

 

2 

Podmiot 

sporządzający 

sprawozdanie 

(organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej) 

zaznaczyć 

symbol 

odpowiedzi 

PCPR 1 

MOPS/MOPR 2 

inny (jaki?) ………………………………………………………………………… 3 

 
a) Patrz objaśnienia na ostatniej stronie. 

 

Dział 2. Rodzinna piecza zastępcza – stan w dniu 31 XII 
Uwaga: Należy wypełniać oddzielne sprawozdanie dla każdej formy rodzinnej pieczy zastępczej. 
 

Rodzinna piecza zastępcza ogółema) 01  

 

z wiersza 01 
osoby samotne 12  

w tym na wsi 02  małżeństwa 13  

z wiersza 01 

rodzinna piecza 

zastępcza 

z przyjętymi 

dziećmi  

bez przyjętych dziecib) 03  
z wiersza 01 

osoby pełniące 

funkcję 

rodzinnej pieczy  

zastępczej 

w wieku 

(w przypadku 

małżeństw 

osoba młodsza) 

do - 21 lat 14  

1 dzieckiem 04  22 – 30  15  

2 dzieci 05  31 – 40  16  

3 dzieci 06  41 – 50  17  

4 dzieci 07  51 – 60  18  

5 dzieci 08  61 – 70  19  

6 dzieci  09  71 lat i więcej  20  

7 dzieci 10   
 

8 dzieci i więcej 11   
 

 

 

a) Wliczamy również rodziny i rodzinne domy dziecka, w których przebywają wyłącznie osoby pełnoletnie na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697), b) Dotyczy rodzin o symbolu „3”, „4”, „5” i „6”. 
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Dział 3. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – stan w dniu 31 XII 

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 21  

w tym cudzoziemcy 22  

z wiersza 21 

w wieku: 

0 23  

1 – 3 24  

4 – 6 25  

7 – 13 26  

14 – 17 27  

18 – 24 28  

z wiersza 21 

Dziewczęta 29  

w tym małoletnie matki 30  

sierotya) 31  

Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności (wydane przez Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności) 

32  

Umieszczone na podstawie ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz.1654) 

33  

Dzieci, które po raz pierwszy zostały umieszczone 

w rodzinnej pieczy zastępczej w ciągu roku 

sprawozdawczego 

34  

 

Dzieci, które opuściły rodzinną pieczę 

zastępczą (do 18 roku życia) w ciągu roku 

sprawozdawczego 

35  

z wiersza 35 

powróciły do rodziny naturalnej 36  

umieszczone w innej formie 

rodzinnej pieczy zastępczej  
37  

przekazane do adopcji 38  

umieszczone w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej 
39  

umieszczone w domu pomocy 

społecznej 
40  

inny powód 41  

Osoby pełnoletnie, które opuściły rodzinną 

pieczę zastępczą w ciągu roku 

sprawozdawczego 

42  

z wiersza 42 

usamo-

dzielnione
b),c) 

powróciły do 

rodziny naturalnej, 

krewnych 

43  

założyły własne 

gospodarstwo 

domowe 

44  

inne 45  

nieusamodzielnione 46  

a) Gdy oboje rodzice nie żyją, b) Nie należy wypełniać w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. c) Wykazuje powiat osiedlenia udzielający 

pomocy rzeczowej i mieszkaniowej. Osoba usamodzielniona to osoba, której proces usamodzielniania został zakończony, tzn. opuściła rodzinną pieczę zastępczą 

i otrzymała świadczenia wymienione w art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
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 kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

 

 
     

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 

 

Objaśnienia do formularza PS-02 

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

Przykład wypełniania e-maila: 

 

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

 

 

Akty prawne: 

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

pieczy zastępczej. 

Rok sprawozdawczy – w rozumieniu rok kalendarzowy.  

 

Wiersz 21, dział 3 – równy lub większy sumie iloczynów wierszy 

04 – 11, działu 2. Dzieci usamodzielnione, które w ciągu roku 

sprawozdawczego przeszły do innego powiatu, wykazuje powiat 

osiedlenia.  
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Załącznik 2. 

Lista zmiennych występujących na formularzu PS-01 

Kod Opis Opis szczegółowy 

regon numer rejestru REGON 14 znakowy numer rejestru REGON 

nsk nazwa jednostki – krótka nowa nazwa jednostki – krótka 

ad1 
adres jednostki: ulica, nr posesji, nr 
lokalu 

adres jednostki: ulica, nr posesji, nr lokalu 

ad2 miejscowość poczty miejscowość poczty 

kp kod pocztowy kod pocztowy 

nts1 symbol regionu symbol regionu 

nts3 symbol podregionu symbol podregionu 

woj symbol województwa symbol województwa 

pow symbol powiatu symbol powiatu 

gmi symbol gminy symbol gminy 

rodz symbol rodzaju gminy symbol rodzaju gminy 

sym kod miejscowości  kod miejscowości 

sympod kod miejscowości podstawowej kod miejscowości podstawowej 

symstat kod miejscowości statystyczny kod miejscowości statystyczny 

d1p1 dział 1 punkt 1 typ placówki 

d1p2 dział 1 punkt 2 organ prowadzący 

d1p3_1 dział 1 punkt 3 pozycja 1 
pochylnie/podjazdy/platformy ułatwiające wejście do 
budynku 

d1p3_2 dział 1 punkt 3 pozycja 2 drzwi wejściowe do budynku automatycznie otwierane 

d1p3_3 dział 1 punkt 3 pozycja 3 windy 

d1p3_4 dział 1 punkt 3 pozycja 4 
windy – w tym windy dostosowane dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich 

d1p3_5 dział 1 punkt 3 pozycja 5 
Pokoje/pokoje z łazienkami przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych 

d1p3_6 dział 1 punkt 3 pozycja 6 łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

d1p3_7 dział 1 punkt 3 pozycja 7 udogodnienia dla słabowidzących i niewidomych 

d1p3_8 dział 1 punkt 3 pozycja 8 udogodnienia dla niedosłyszących i niesłyszących 

d1p3_9 dział 1 punkt 3 pozycja 9 posadzki antypoślizgowe 

d1p3_10 dział 1 punkt 3 pozycja 10 inne 

d1p3_11 dział 1 punkt 3 pozycja 11 brak udogodnień 

d1p4 dział 1 punkt 4 kod miejscowości 

d2w1k1 dział 2 wiersz 1 kolumna 1 
liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki – 
socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w1k2 dział 2 wiersz 1 kolumna 2 
liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki – 
interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w1k3 dział 2 wiersz 1 kolumna 3 
liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki – 
specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w1k4 dział 2 wiersz 1 kolumna 4 
liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki – 
rodzinna 

d2w1k5 dział 2 wiersz 1 kolumna 5 
liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki – 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w1k6 dział 2 wiersz 1 kolumna 6 
liczba miejsc ustalonych według regulaminu placówki – 
interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w2k1 dział 2 wiersz 2 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII – socjalizacyjna 
lub łącząca zadania placówek  

d2w2k2 dział 2 wiersz 2 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII – interwencyjna 
lub łącząca zadania placówek 

d2w2k3 dział 2 wiersz 2 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII – 
specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 
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d2w2k4 dział 2 wiersz 2 kolumna 4 wychowankowie według stanu w dniu 31 XII – rodzinna 

d2w2k5 dział 2 wiersz 2 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII – regionalna 
placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w2k6 dział 2 wiersz 2 kolumna 6 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII – interwencyjny 
ośrodek preadopcyjny 

d2w3k1 dział 2 wiersz 3 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym przyjęci 
na podstawie orzeczenia sądu – socjalizacyjna lub łącząca 
zadania placówek  

d2w3k2 dział 2 wiersz 3 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym przyjęci 
na podstawie orzeczenia sądu – interwencyjna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w3k3 dział 2 wiersz 3 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym przyjęci 
na podstawie orzeczenia sądu – specjalistyczno-
terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w3k4 dział 2 wiersz 3 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym przyjęci 
na podstawie orzeczenia sądu – rodzinna 

d2w3k5 dział 2 wiersz 3 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym przyjęci 
na podstawie orzeczenia sądu – regionalna placówka 
opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w3k6 dział 2 wiersz 3 kolumna 6 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym przyjęci 
na podstawie orzeczenia sądu – interwencyjny ośrodek 
preadopcyjny 

d2w4k1 dział 2 wiersz 4 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym po raz 
pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 
socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w4k2 dział 2 wiersz 4 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym po raz 
pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 
interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w4k3 dział 2 wiersz 4 kolumna 3 

wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym po raz 
pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 
specjalistyczno- 
-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w4k4 dział 2 wiersz 4 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym po raz 
pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 
rodzinna 

d2w4k5 dział 2 wiersz 4 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym po raz 
pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w4k6 dział 2 wiersz 4 kolumna 6 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym po raz 
pierwszy umieszczeni w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 
interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w5k1 dział 2 wiersz 5 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym 
cudzoziemcy – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w5k2 dział 2 wiersz 5 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym 
cudzoziemcy – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w5k3 dział 2 wiersz 5 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym 
cudzoziemcy – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w5k4 dział 2 wiersz 5 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym 
cudzoziemcy – rodzinna 

d2w5k5 dział 2 wiersz 5 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym 
cudzoziemcy – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 

d2w5k6 dział 2 wiersz 5 kolumna 6 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w tym 
cudzoziemcy – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w6k1 dział 2 wiersz 6 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 0 lat – 
socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w6k2 dział 2 wiersz 6 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 0 lat – 
interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w6k3 dział 2 wiersz 6 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 0 lat – 
specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w6k4 dział 2 wiersz 6 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 0 lat – 
rodzinna 

d2w6k5 dział 2 wiersz 6 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 0 lat – 
regionalna placówka opiekuńczo--terapeutyczna 

d2w6k6 dział 2 wiersz 6 kolumna 6 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 0 lat – 
interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w7k1 dział 2 wiersz 7 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 1–3 lat – 
socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  
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d2w7k2 dział 2 wiersz 7 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 1–3 lat – 
interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w7k3 dział 2 wiersz 7 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 1–3 lat – 
specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w7k4 dział 2 wiersz 7 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 1–3 lat – 
rodzinna 

d2w7k5 dział 2 wiersz 7 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 1–3 lat – 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w8k1 dział 2 wiersz 8 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 4–6 lat 
– socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w8k2 dział 2 wiersz 8 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 4–6 lat 
– interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w8k3 dział 2 wiersz 8 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 4–6 lat 
– specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w8k4 dział 2 wiersz 8 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 4–6 lat 
– rodzinna 

d2w8k5 dział 2 wiersz 8 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 4–6 lat 
– regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w9k1 dział 2 wiersz 9 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 7–9 lat – 
socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w9k2 dział 2 wiersz 9 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 7–9 lat – 
interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w9k3 dział 2 wiersz 9 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 7–9 lat – 
specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w9k4 dział 2 wiersz 9 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 7–9 lat – 
rodzinna 

d2w9k5 dział 2 wiersz 9 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 7–9 lat – 
regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w10k1 dział 2 wiersz 10 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 10–13 
lat – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w10k2 dział 2 wiersz 10 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 10–13 
lat – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w10k3 dział 2 wiersz 10 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 10–13 
lat – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w10k4 dział 2 wiersz 10 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 10–13 
lat – rodzinna 

d2w10k5 dział 2 wiersz 10 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 10–13 
lat – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w11k1 dział 2 wiersz 11 kolumna 1 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 14–17 
lat – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w11k2 dział 2 wiersz 11 kolumna 2 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 14–17 
lat – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w11k3 dział 2 wiersz 11 kolumna 3 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 14–17 
lat – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w11k4 dział 2 wiersz 11 kolumna 4 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 14–17 
lat – rodzinna 

d2w11k5 dział 2 wiersz 11 kolumna 5 
wychowankowie według stanu w dniu 31 XII w wieku 14–17 
lat – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w12k1 dział 2 wiersz 12 kolumna 1 
pełnoletni wychowankowie uczący się (pozostający nadal w 
placówce) – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w12k2 dział 2 wiersz 12 kolumna 2 
pełnoletni wychowankowie uczący się (pozostający nadal w 
placówce) – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w12k3 dział 2 wiersz 12 kolumna 3 
pełnoletni wychowankowie uczący się (pozostający nadal w 
placówce) – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w12k4 dział 2 wiersz 12 kolumna 4 
pełnoletni wychowankowie uczący się (pozostający nadal w 
placówce) – rodzinna 

d2w12k5 dział 2 wiersz 12 kolumna 5 
pełnoletni wychowankowie uczący się (pozostający nadal w 
placówce) – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w13k1 dział 2 wiersz 13 kolumna 1 dziewczęta – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w13k2 dział 2 wiersz 13 kolumna 2 dziewczęta – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w13k3 dział 2 wiersz 13 kolumna 3 
dziewczęta – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w13k4 dział 2 wiersz 13 kolumna 4 dziewczęta – rodzinna 
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d2w13k5 dział 2 wiersz 13 kolumna 5 
dziewczęta – regionalna placówka opiekuńczo- 
-terapeutyczna 

d2w13k6 dział 2 wiersz 13 kolumna 6 dziewczęta – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w14k1 dział 2 wiersz 14 kolumna 1 chłopcy – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w14k2 dział 2 wiersz 14 kolumna 2 chłopcy – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w14k3 dział 2 wiersz 14 kolumna 3 
chłopcy – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w14k4 dział 2 wiersz 14 kolumna 4 chłopcy – rodzinna 

d2w14k5 dział 2 wiersz 14 kolumna 5 
chłopcy – regionalna placówka opiekuńczo- 
-terapeutyczna 

d2w14k6 dział 2 wiersz 14 kolumna 6 chłopcy – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w15k1 dział 2 wiersz 15 kolumna 1 
chorujący przewlekle – socjalizacyjna lub łącząca zadania 
placówek  

d2w15k2 dział 2 wiersz 15 kolumna 2 
chorujący przewlekle – interwencyjna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w15k3 dział 2 wiersz 15 kolumna 3 
chorujący przewlekle – specjalistyczno- 
-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w15k4 dział 2 wiersz 15 kolumna 4 chorujący przewlekle – rodzinna 

d2w15k5 dział 2 wiersz 15 kolumna 5 
chorujący przewlekle – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 

d2w15k6 dział 2 wiersz 15 kolumna 6 chorujący przewlekle – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w16k1 dział 2 wiersz 16 kolumna 1 
niepełnosprawni– socjalizacyjna lub łącząca zadania 
placówek  

d2w16k2 dział 2 wiersz 16 kolumna 2 
niepełnosprawni – interwencyjna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w16k3 dział 2 wiersz 16 kolumna 3 
niepełnosprawni – specjalistyczno-terapeutyczna lub 
łącząca zadania placówek 

d2w16k4 dział 2 wiersz 16 kolumna 4 niepełnosprawni – rodzinna 

d2w16k5 dział 2 wiersz 16 kolumna 5 
niepełnosprawni – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 

d2w16k6 dział 2 wiersz 16 kolumna 6 niepełnosprawni – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w17k1 dział 2 wiersz 17 kolumna 1 sieroty – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w17k2 dział 2 wiersz 17 kolumna 2 sieroty – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w17k3 dział 2 wiersz 17 kolumna 3 
sieroty – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w17k4 dział 2 wiersz 17 kolumna 4 sieroty – rodzinna 

d2w17k5 dział 2 wiersz 17 kolumna 5 
sieroty – regionalna placówka opiekuńczo- 
-terapeutyczna 

d2w17k6 dział 2 wiersz 17 kolumna 6 sieroty – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w18k1 dział 2 wiersz 18 kolumna 1 półsieroty – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w18k2 dział 2 wiersz 18 kolumna 2 półsieroty – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w18k3 dział 2 wiersz 18 kolumna 3 
półsieroty – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w18k4 dział 2 wiersz 18 kolumna 4 półsieroty – rodzinna 

d2w18k5 dział 2 wiersz 18 kolumna 5 półsieroty – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w18k6 dział 2 wiersz 18 kolumna 6 półsieroty – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w19k1 dział 2 wiersz 19 kolumna 1 
małoletnie matki – socjalizacyjna lub łącząca zadania 
placówek  

d2w19k2 dział 2 wiersz 19 kolumna 2 
małoletnie matki – interwencyjna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w19k3 dział 2 wiersz 19 kolumna 3 
małoletnie matki – specjalistyczno-terapeutyczna lub 
łącząca zadania placówek 

d2w19k4 dział 2 wiersz 19 kolumna 4 małoletnie matki – rodzinna 

d2w19k5 dział 2 wiersz 19 kolumna 5 
małoletnie matki – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 

d2w20k2 dział 2 wiersz 20 kolumna 2 
wychowankowie, którzy w roku sprawozdawczym przebywali 
w placówce interwencyjnej powyżej 3 miesięcy – 
interwencyjna lub łącząca zadania placówek 
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d2w21k1 dział 2 wiersz 21 kolumna 1 
wychowankowie w roku sprawozdawczym – socjalizacyjna 
lub łącząca zadania placówek  

d2w21k2 dział 2 wiersz 21 kolumna 2 
wychowankowie w roku sprawozdawczym – interwencyjna 
lub łącząca zadania placówek 

d2w21k3 dział 2 wiersz 21 kolumna 3 
wychowankowie w roku sprawozdawczym – specjalistyczno-
terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w21k4 dział 2 wiersz 21 kolumna 4 wychowankowie w roku sprawozdawczym – rodzinna 

d2w21k5 dział 2 wiersz 21 kolumna 5 
wychowankowie w roku sprawozdawczym – regionalna 
placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w21k6 dział 2 wiersz 21 kolumna 6 
wychowankowie w roku sprawozdawczym – interwencyjny 
ośrodek preadopcyjny 

d2w22k1 dział 2 wiersz 22 kolumna 1 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – socjalizacyjna lub łącząca zadania 
placówek  

d2w22k2 dział 2 wiersz 22 kolumna 2 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – interwencyjna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w22k3 dział 2 wiersz 22 kolumna 3 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – specjalistyczno- 
-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w22k4 dział 2 wiersz 22 kolumna 4 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – rodzinna 

d2w22k5 dział 2 wiersz 22 kolumna 5 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 

d2w22k6 dział 2 wiersz 22 kolumna 6 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w23k1 dział 2 wiersz 23 kolumna 1 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i na stałe powrócili do rodziny naturalnej 
– socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w23k2 dział 2 wiersz 23 kolumna 2 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i na stałe powrócili do rodziny naturalnej 
– interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w23k3 dział 2 wiersz 23 kolumna 3 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i na stałe powrócili do rodziny naturalnej 
– specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w23k4 dział 2 wiersz 23 kolumna 4 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i na stałe powrócili do rodziny naturalnej 
– rodzinna 

d2w23k5 dział 2 wiersz 23 kolumna 5 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i na stałe powrócili do rodziny naturalnej 
– regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w23k6 dział 2 wiersz 23 kolumna 6 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i na stałe powrócili do rodziny naturalnej 
– interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w24k1 dział 2 wiersz 24 kolumna 1 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali przekazani do adopcji – 
socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w24k2 dział 2 wiersz 24 kolumna 2 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali przekazani do adopcji – 
interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w24k3 dział 2 wiersz 24 kolumna 3 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali przekazani do adopcji – 
specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w24k4 dział 2 wiersz 24 kolumna 4 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali przekazani do adopcji – rodzinna 

d2w24k5 dział 2 wiersz 24 kolumna 5 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali przekazani do adopcji – 
regionalna placówka opiekuńczo- 
-terapeutyczna 

d2w24k6 ział 2 wiersz 24 kolumna 6 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali przekazani do adopcji – 
interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w25k1 dział 2 wiersz 25 kolumna 1 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w rodzinnej pieczy 
zastępczej – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w25k2 dział 2 wiersz 25 kolumna 2 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w rodzinnej pieczy 
zastępczej – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 
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d2w25k3 dział 2 wiersz 25 kolumna 3 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w rodzinnej pieczy 
zastępczej – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w25k4 dział 2 wiersz 25 kolumna 4 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w rodzinnej pieczy 
zastępczej – rodzinna 

d2w25k5 dział 2 wiersz 25 kolumna 5 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w rodzinnej pieczy 
zastępczej – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w25k6 dział 2 wiersz 25 kolumna 6 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w rodzinnej pieczy 
zastępczej – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w26k1 dział 2 wiersz 26 kolumna 1 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w innej formie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej – socjalizacyjna lub 
łącząca zadania placówek 

d2w26k2 dział 2 wiersz 26 kolumna 2 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w innej formie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej – interwencyjna lub 
łącząca zadania placówek 

d2w26k3 dział 2 wiersz 26 kolumna 3 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w innej formie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej – specjalistyczno-
terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w26k4 dział 2 wiersz 26 kolumna 4 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w innej formie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej – rodzinna 

d2w26k5 dział 2 wiersz 26 kolumna 5 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w innej formie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej – regionalna placówka 
opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w26k6 dział 2 wiersz 26 kolumna 6 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w innej formie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej – interwencyjny ośrodek 
preadopcyjny 

d2w27k1 dział 2 wiersz 27 kolumna 1 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w domu pomocy 
społecznej – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w27k2 dział 2 wiersz 27 kolumna 2 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w domu pomocy 
społecznej – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w27k3 dział 2 wiersz 27 kolumna 3 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w domu pomocy 
społecznej – specjalistyczno- 
-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w27k4 dział 2 wiersz 27 kolumna 4 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w domu pomocy 
społecznej – rodzinna 

d2w27k5 dział 2 wiersz 27 kolumna 5 

wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w domu pomocy 
społecznej – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 

d2w27k6 dział 2 wiersz 27 kolumna 6 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym i zostali umieszczeni w domu pomocy 
społecznej – interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d2w28k1 dział 2 wiersz 28 kolumna 1 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, zmarli – socjalizacyjna lub łącząca 
zadania placówek  

d2w28k2 dział 2 wiersz 28 kolumna 2 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, zmarli – interwencyjna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w28k3 dział 2 wiersz 28 kolumna 3 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, zmarli – specjalistyczno-terapeutyczna 
lub łącząca zadania placówek 

d2w28k4 dział 2 wiersz 28 kolumna 4 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, zmarli – rodzinna 

d2w28k5 dział 2 wiersz 28 kolumna 5 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, zmarli – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 
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d2w28k6 dział 2 wiersz 28 kolumna 6 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, zmarli – interwencyjny ośrodek 
preadopcyjny 

d2w29k1 dział 2 wiersz 29 kolumna 1 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, inny powód – socjalizacyjna lub łącząca 
zadania placówek  

d2w29k2 dział 2 wiersz 29 kolumna 2 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, inny powód – interwencyjna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w29k3 dział 2 wiersz 29 kolumna 3 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, inny powód – specjalistyczno-
terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w29k4 dział 2 wiersz 29 kolumna 4 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, inny powód – rodzinna 

d2w29k5 dział 2 wiersz 29 kolumna 5 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, inny powód – regionalna placówka 
opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w29k6 dział 2 wiersz 29 kolumna 6 
wychowankowie (do 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, inny powód – interwencyjny ośrodek 
preadopcyjny 

d2w30k1 dział 2 wiersz 30 kolumna 1 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – socjalizacyjna lub łącząca zadania 
placówek  

d2w30k2 dział 2 wiersz 30 kolumna 2 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – interwencyjna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w30k3 dział 2 wiersz 30 kolumna 3 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – specjalistyczno-terapeutyczna lub 
łącząca zadania placówek 

d2w30k4 dział 2 wiersz 30 kolumna 4 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – rodzinna 

d2w30k5 dział 2 wiersz 30 kolumna 5 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 

d2w31k1 dział 2 wiersz 31 kolumna 1 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i powrócili do rodziny 
naturalnej – socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w31k2 dział 2 wiersz 31 kolumna 2 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i powrócili do rodziny 
naturalnej – interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w31k3 dział 2 wiersz 31 kolumna 3 

wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i powrócili do rodziny 
naturalnej – specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w31k4 dział 2 wiersz 31 kolumna 4 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i powrócili do rodziny 
naturalnej – rodzinna 

d2w31k5 dział 2 wiersz 31 kolumna 5 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i powrócili do rodziny 
naturalnej – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w32k1 dział 2 wiersz 32 kolumna 1 

wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i założyli własne 
gospodarstwo domowe – socjalizacyjna lub łącząca zadania 
placówek  

d2w32k2 dział 2 wiersz 32 kolumna 2 

wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i założyli własne 
gospodarstwo domowe – interwencyjna lub łącząca zadania 
placówek 

d2w32k3 dział 2 wiersz 32 kolumna 3 

wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i założyli własne 
gospodarstwo domowe – specjalistyczno-terapeutyczna lub 
łącząca zadania placówek 

d2w32k4 dział 2 wiersz 32 kolumna 4 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i założyli własne 
gospodarstwo domowe – rodzinna 

d2w32k5 dział 2 wiersz 32 kolumna 5 

wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym (usamodzielnieni) i założyli własne 
gospodarstwo domowe – regionalna placówka opiekuńczo-
terapeutyczna 
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d2w33k1 dział 2 wiersz 33 kolumna 1 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, pozostali – socjalizacyjna lub łącząca 
zadania placówek  

d2w33k2 dział 2 wiersz 33 kolumna 2 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, pozostali – interwencyjna lub łącząca 
zadania placówek 

d2w33k3 dział 2 wiersz 33 kolumna 3 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, pozostali – specjalistyczno-terapeutyczna 
lub łącząca zadania placówek 

d2w33k4 dział 2 wiersz 33 kolumna 4 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, pozostali – rodzinna 

d2w33k5 dział 2 wiersz 33 kolumna 5 
wychowankowie (powyżej 18 roku życia), którzy ubyli w roku 
sprawozdawczym, pozostali – regionalna placówka 
opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w34k1 dział 2 wiersz 34 kolumna 1 
liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym – 
socjalizacyjna lub łącząca zadania placówek  

d2w34k2 dział 2 wiersz 34 kolumna 2 
liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym – 
interwencyjna lub łącząca zadania placówek 

d2w34k3 dział 2 wiersz 34 kolumna 3 
liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym – 
specjalistyczno-terapeutyczna lub łącząca zadania placówek 

d2w34k4 dział 2 wiersz 34 kolumna 4 liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym – rodzinna 

d2w34k5 dział 2 wiersz 34 kolumna 5 
liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym – regionalna 
placówka opiekuńczo-terapeutyczna 

d2w34k6 dział 2 wiersz 34 kolumna 6 
liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym – 
interwencyjny ośrodek preadopcyjny 

d3w1 dział 3 wiersz 1 liczba dni pracy w tygodniu (z zakresu 1–7) 

d3w2 dział 3 wiersz 2 liczba godzin pracy w tygodniu 

d3w3 dział 3 wiersz 3 liczba miejsc 

d3w4 dział 3 wiersz 4 korzystający według stanu w dniu 31 XII 

d3w5 dział 3 wiersz 5 niepełnosprawni według stanu w dniu 31 XII 

d3w6 dział 3 wiersz 6 korzystający w roku sprawozdawczym 

d3w7 dział 3 wiersz 7 liczba wolontariuszy w roku sprawozdawczym 

e_mail_s 
e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa 
firmy 

e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy 

e_mail_o 
e-mail osoby sporządzającej 
sprawozdanie 

e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie 

n_imie 
imię osoby sporządzającej 
sprawozdanie 

imię osoby sporządzającej sprawozdanie 

n_nazwisko 
nazwisko osoby sporządzającej 
sprawozdanie 

nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie 

n_telefon 
telefon osoby sporządzającej 
sprawozdanie 

telefon osoby sporządzającej sprawozdanie 

czas1 czas na przygotowanie sprawozdania czas na przygotowanie sprawozdania 

czas2 czas na wypełnienie formularza czas na wypełnienie formularza 
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Lista zmiennych występujących na formularzu PS-02 
Kod Opis Opis szczegółowy 

regon numer rejestru REGON Identyfikator 14 znakowy 

nk nazwa jednostki  nazwa jednostki 

nsk nazwa jednostki – krótka nazwa jednostki – krótka 

ad1 
adres jednostki: Ulica, nr posesji, nr 
lokalu 

adres jednostki: Ulica, nr posesji, nr lokalu 

ad2 miejscowość poczty adres jednostki: Miejscowość poczty 

kp kod pocztowy adres jednostki: Kod pocztowy 

nts1 region symbol regionu 

nts3 podregion symbol podregionu 

woj województwo symbol województwa 

pow powiat symbol powiatu 

pow_2 powiat symbol powiatu 

gmi gmina symbol gminy 

rodz rodzaj gminy symbol rodzaju gminy 

d1p1 dział 1 punkt 1 forma rodzinnej pieczy zastępczej 

d1p2 dział 1 punkt 2 podmiot sporządzający sprawozdanie 

d2w01 dział 2 wiersz 01 rodzinna piecza zastępcza ogółem 

d2w02 dział 2 wiersz 02 rodzinna piecza zastępcza w tym na wsi 

d2w03 dział 2 wiersz 03 bez przyjętych dzieci 

d2w04 dział 2 wiersz 04 rodzinna piecza zastępcza z przyjętym 1 dzieckiem 

d2w05 dział 2 wiersz 05 rodzinna piecza zastępcza z przyjętymi 2 dzieci 

d2w06 dział 2 wiersz 06 
rodzinna piecza zastępcza z przyjętymi  
3 dzieci 

d2w07 dział 2 wiersz 07 rodzinna piecza zastępcza z przyjętymi 4 dzieci 

d2w08 dział 2 wiersz 08 
rodzinna piecza zastępcza z przyjętymi  
5 dzieci 

d2w09 dział 2 wiersz 09 rodzinna piecza zastępcza z przyjętymi 6 dzieci 

d2w10 dział 2 wiersz 10 rodzinna piecza zastępcza z przyjętymi 7 dzieci 

d2w11 dział 2 wiersz 11 
rodzinna piecza zastępcza z przyjętymi 8 dzieci i więcej 
dzieci 

d2w12 dział 2 wiersz 12 
osoby samotne pełniące funkcję rodzinnej pieczy 
zastępczej 

d2w13 dział 2 wiersz 13 małżeństwa pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej 

d2w14 dział 2 wiersz 14 
osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
do 21 lat 

d2w15 dział 2 wiersz 15 
osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
22–30 lat 

d2w16 dział 2 wiersz 16 
osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
31–40 lat 

d2w17 dział 2 wiersz 17 
osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
41–50 lat 

d2w18 dział 2 wiersz 18 
osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
51–60 lat 

d2w19 dział 2 wiersz 19 
osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
61–70 lat 

d2w20 dział 2 wiersz 20 
osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
71 lat i więcej 

d3w21 dział 3 wiersz 21  dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – ogółem 

d3w22 dział 3 wiersz 22 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – w tym cudzoziemcy 

d3w23 dział 3 wiersz 23 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 0 lat 

d3w24 dział 3 wiersz 24 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
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1–3 lat 

d3w25 dział 3 wiersz 25 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 4–-6 lat 

d3w26 dział 3 wiersz 26 
dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 
7–13 lat 

d3w27 dział 3 wiersz 27  dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 14–17 lat 

d3w28 dział 3 wiersz 28 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 18–24 lat 

d3w29 dział 3 wiersz 29 dziewczęta w rodzinnej pieczy zastępczej – ogółem 

d3w30 dział 3 wiersz 30 
dziewczęta w rodzinnej pieczy zastępczej – w tym 
małoletnie matki 

d3w31 dział 3 wiersz 31  sieroty w rodzinnej pieczy zastępczej 

d3w32 dział 3 wiersz 32 
dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności  

d3w33 dział 3 wiersz 33 
dzieci umieszczone na podstawie ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich  

d3w34 dział 3 wiersz 34 
dzieci, które po raz pierwszy zostały umieszczone w 
rodzinnej pieczy zastępczej w ciągu roku sprawozdawczego 

d3w35 dział 3 wiersz 35 
dzieci (do 18 roku życia), które opuściły rodzinną pieczę 
zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego – ogółem 

d3w36 dział 3 wiersz 36 
w tym – dzieci (do 18 roku życia), które opuściły rodzinną 
pieczę zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego i powróciły 
do rodziny naturalnej 

d3w37 dział 3 wiersz 37  
w tym – dzieci (do 18 roku życia), które opuściły rodzinną 
pieczę zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego i zostały 
umieszczone w innej formie rodzinnej pieczy zastępczej 

d3w38 dział 3 wiersz 38 
w tym – dzieci (do 18 roku życia), które opuściły rodzinną 
pieczę zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego i zostały 
przekazane do adopcji 

d3w39 dział 3 wiersz 39 
w tym – dzieci (do 18 roku życia), które opuściły rodzinną 
pieczę zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego i zostały 
umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

d3w40 dział 3 wiersz 40 
w tym – dzieci (do 18 roku życia), które opuściły rodzinną 
pieczę zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego i zostały 
umieszczone w domu pomocy społecznej 

d3w41 dział 3 wiersz 41 
w tym – dzieci (do 18 roku życia), które opuściły rodzinną 
pieczę zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego z innego 
powodu 

d3w42 dział 3 wiersz 42 
osoby pełnoletnie, które opuściły rodzinną pieczę 
zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego – ogółem 

d3w43 dział 3 wiersz 43 
w tym – osoby pełnoletnie usamodzielnione, które opuściły 
rodzinną pieczę zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego i 
powróciły do rodziny naturalnej, krewnych 

d3w44 dział 3 wiersz 44 
w tym – osoby pełnoletnie usamodzielnione, które opuściły 
rodzinną pieczę zastępczą w ciągu roku sprawozdawczego i 
założyły własne gospodarstwo domowe  

d3w45 dział 3 wiersz 45 
w tym – pozostałe osoby pełnoletnie usamodzielnione, 
które opuściły rodzinną pieczę zastępczą w ciągu roku 
sprawozdawczego 

d3w46 dział 3 wiersz 46 
w tym – osoby pełnoletnie nieusamodzielnione, które 
opuściły rodzinną pieczę zastępczą w ciągu roku 
sprawozdawczego 

email_s e-mail sekretariatu e-mail sekretariatu 

email_o 
e-mail osoby sporządzającej 
sprawozdanie 

e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie 

n_telefon 
numer telefonu osoby 
sporządzającej sprawozdanie 

numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie 

czas1 czas na przygotowanie sprawozdania czas na przygotowanie sprawozdania 

czas2 czas na wypełnienie formularza czas na wypełnienie formularza 

d1p2_inny dział 1 punkt 2, pole 3 inny podmiot sporządzający sprawozdanie 
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