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Wyjaśnienia dotyczące wypełniania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania 

zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres 1 stycznia 2014 –  

30 czerwca  2014 r.  

Sprawozdanie gminne 

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową - ujmuje się wydatki faktycznie 

poniesione.  

3. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez 

pracodawcę i przez pracownika.  

4. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. 

Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”.  

5. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast 

„z tego" oznacza sumę zupełną. 

6. W tabeli C Placówki wsparcia dziennego w wierszu 1 podajemy liczbę placówek 

ogółem (każda placówka uwzględniana jest tylko 1 raz), natomiast w podwierszach 

1.1 do 1.3 wymieniamy placówki działające w określonych formach, zatem placówka 

łącząca dwie formy działalności będzie wykazywana dwukrotnie. 

7. W wierszu 4 tabeli C wykazuje się wydatki samorządu gminnego na placówki 

wsparcia dziennego (w tym także wydatki z innych niż budżet gminy źródeł ale 

pozyskane przez gminę np. środki z UE lub budżetu państwa). 

 

Sprawozdanie powiatowe 
 
 
1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową - ujmuje się wydatki faktycznie 

poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń.  



3. Sprawozdanie dotyczy wszystkich rodzin zastępczych, zarówno funkcjonujących  

na starych zasadach (ustawa o pomocy społecznej) jak i na zasadach określonych  

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

4. W kolumnach o nazwie „Liczba świadczeń w tym podwyższone” powinny być 

wykazywane świadczenia, które zostały przyznane w wysokości podwyższonej  

na mocy uchwały rady powiatu. 

 

TABELA A 

5. Zgodnie z art. 192 pkt 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, o których mowa w art. 191 ust. 1, 

zalicza się także wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla 

zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób 

zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących 

się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka.  

 Mając na uwadze powyższe w wierszu 2 i jego wierszach składowych w tabeli A 

„Rodzinna piecza zastępcza – udzielone świadczenia” sprawozdania składanego przez 

powiat  należy uwzględniać także wynagrodzenia. W wierszu 2 w kolumnach 

dotyczących wydatków, uwzględnia się sumę wydatków z całego okresu 

sprawozdawczego ponoszonych przez gminy w ramach współfinansowania o którym 

mowa w art. 192 pkt 9. 

6. W przypadku kiedy świadczenie częściowo jest wypłacane w wysokości 10%,  

a częściowo w wysokości 30%, należy podzielić to świadczenie proporcjonalnie  

do liczby dni na które było wypłacone i uwzględnić w odpowiednich wierszach 

sprawozdania. 

7. Wydatki na świadczenia wykazuje powiat, z którego terenu pochodzi dziecko, 

wykazuje także wydatki poniesione w ramach porozumień (dotyczących własnych 

dzieci) z innymi powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, 

jednocześnie tylko powiat, z którego terenu pochodzi dziecko wykazuje zwroty 

kosztów na utrzymanie i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej dokonane przez 

gminy. 

 



TABELA B 

8. W tabeli B oraz tabeli J wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają 

wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.  

9. W tabeli B „Rodzinna piecza zastępcza – wynagrodzenia wraz z pochodnymi”  

nie powinien być uwzględniany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

TABELA C 

10. Wydatki na świadczenia wykazuje powiat, z którego terenu pochodzi dziecko, 

wykazuje także wydatki poniesione w ramach porozumień (dotyczących własnych 

dzieci) z innymi powiatami na umieszczenie dzieci w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej. Powiat pomniejsza wydatki o kwoty otrzymane w ramach porozumień  

z innymi powiatami na umieszczenie dzieci z innych powiatów. Jednocześnie tylko 

powiat, z którego terenu pochodzi dziecko wykazuje zwroty kosztów na utrzymanie  

i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej dokonane przez gminy. 

11. W wierszach 4 - 4.5 ujmuje się wszystkie wydatki ponoszone na pomoc dla osób 

usamodzielnianych, także osób opuszczających regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne.  

12. W wierszach 2 i 3, w kolumnach dotyczących wydatków uwzględnia się sumę 

wydatków z całego okresu sprawozdawczego ponoszonych przez gminy w ramach 

współfinansowania o którym mowa w art. 192 pkt 9. 

 

TABELA D 

13. Wykazuje się stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, lub na ostatni dzień 

istnienia rodziny w przypadku rodzin rozwiązanych. 

14. W przypadku gdy rodzina zastępcza dla jednego dziecka jest rodziną spokrewnioną,  

a dla drugiego rodziną zastępczą niezawodową, to taką rodzinę należy uwzględnić 

zarówno w statystyce dla rodzin spokrewnionych, jak też w statystyce dla rodzin 

zastępczych niezawodowych z odpowiednim uwzględnieniem liczby dzieci dla każdej 

z form. 

15. W wierszu 3 w kolumnie 3 uwzględniamy rodziny zawodowe (w tym rodziny 

wielodzietne). Nie wykazuje się tam rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 

i rodzin specjalistycznych. Te rodziny wykazuje się odpowiednio  

w wierszach 4 i 5.  



W kolumnie 3 wykazuje się wszystkie rodziny istniejące w ostatnim dniu okresu 

sprawozdawczego. 

W kolumnie 4 wykazuje się rodziny powstałe w okresie sprawozdawczym istniejące  

w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. W kolumnie 5 wykazuje się rodziny 

rozwiązane w okresie sprawozdawczym wg stanu na ostatni dzień istnienia rodziny. 

TABELA E 

16. W wierszu 1 powinna być zawarta ogólna liczba placówek opiekuńczo-

wychowawczych. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie  „w tym” oznacza sumę 

niezupełna, zatem liczby zawarte w kolejnych wierszach nie muszą się sumować  

do liczby w pierwszym wierszu. W wierszach od 1.1 do 1.4 umieszczamy wszystkie 

placówki, także łączone. Tak więc placówka łącząca dwie funkcje wymieniona 

zostanie w dwóch wierszach. 

17. W wierszu 4 uwzględnia się wszystkie osoby zatrudnione. Osoby  zapewniające 

wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych powinny być uwzględnione tylko raz. 

19.   Tabela E obejmuje jedynie placówki znajdujące się na terenie powiatu składającego 

sprawozdanie. Uwzględnione powinny być wszystkie dzieci umieszczone  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu składającego 

sprawozdanie. 

20. W kolumnie 4 „w tym placówki prowadzone na zlecenie powiatu” uwzględnia się 

placówki niepubliczne 

  TABELA F 

21. W wierszach uwzględnia się bieżące miejsce przebywania dziecka  

na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w kolumnach - cały okres przebywania 

dziecka w pieczy zastępczej. Wykazuje się dzieci znajdujące się na terenie powiatu 

bez względu na to czy pochodzą z terenu powiatu składającego sprawozdanie czy 

też innego powiatu, z którym zawarto porozumienie. 

 

 

 

 

 

 



TABELA G 

22. W tabeli G, analogicznie jak w tabeli F wykazuje się dzieci przebywające w formach 

pieczy zastępczej znajdujących się na terenie powiatu bez względu na to czy pochodzą 

z terenu powiatu składającego sprawozdanie czy też innego powiatu, z którym zawarto 

porozumienie. 

23. W wierszu 2 nie są wykazywane dzieci cudzoziemców i małoletnie matki. 

24. Wiersz 1. równy jest sumie wierszy 2., 3. i 4. 

25. W przypadku kilku towarzyszących sobie przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej, należy uwzględnić czynnik, który miał największy wpływ. 

 

TABELA H 

26. Wiek dziecka powinien być podany na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 

27. Uwzględnia się dzieci, które napłynęły do poszczególnych form pieczy zastępczej  

w okresie sprawozdawczym i nadal w nich pozostają. 

 

TABELA I 

28. Uwzględnia się ostatni stan faktyczny jaki dotyczył dziecka w momencie opuszczenia 

pieczy zastępczej. 

 
TABELA J 

29. W wierszu dotyczącym wydatków na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej nie uwzględnia się wydatków na delegacje służbowe. 

 

TABELA K 

30. Tabela K obejmuje jedynie placówki znajdujące się na terenie powiatu składającego 

sprawozdanie. 

31. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. 

Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”. 

Pól oznaczonych znakiem „x” nie wypełnia się.  

32. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast 

„z tego" oznacza sumę zupełną. 

 

 



Sprawozdanie wojewódzkie 

 

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową - ujmuje się wydatki faktycznie 

poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń.  

3. W tabeli C, w przypadku kilku towarzyszących sobie przyczyn umieszczenia dziecka 

w pieczy zastępczej, należy uwzględnić czynnik, który miał największy wpływ. 

4.        W tabeli F w wierszach uwzględnia się bieżące miejsce przebywania dziecka  

na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w kolumnach - cały okres przebywania 

dziecka w pieczy zastępczej.  

5.        W tabeli G wiersz 8 dziecko przysposobione wykazuje ośrodek, który dokonał 

kwalifikacji dziecka do przysposobienia. 

6. W tabeli G w wierszu 2 i 2.1 do 2.3 podaje się liczbę porad. W wierszu 5 podaje się 

liczbę opinii pozytywnych i negatywnych. W wierszu 6 podaje się liczbę kwalifikacji 

pozytywnych. W wierszu 7 podaje się liczbę dzieci adoptowanych w przysposobieniu 

krajowym i międzynarodowym. W wierszu 11 podaje się liczbę przeprowadzonych 

konsultacji. 

7. W tabeli G w wierszu 8. i podwierszach wykazuje się przysposobienie zakończone 

prawomocnym postanowieniem sądu, 

8. Liczba wskazana w wierszu 1. Tabeli H powinna być równa liczbie z wiersz 8. Tabeli 

G, 

9. W tabeli H w wierszu 1 podaje się liczbę dzieci przysposobionych w przysposobieniu 

krajowym. Dziecko przysposobione wykazuje województwo w którym doszło  

do kwalifikacji dziecka. 

10. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. 

Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się wartość „0”. 

Pól oznaczonych znakiem „x” nie wypełnia się. 

11. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie „w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast 

„z tego" oznacza sumę zupełną. 

 

 


