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Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy 

i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, w 2014 roku,  

realizowane są badania społeczne w 16 województwach.  

Tytuły badań: 1. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”,  

2. „Profilaktyka instytucjonalna”, 3. „Współpraca instytucji pomocy społecznej  

z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi  

się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy  

społecznej”, 4. „Kontrakt socjalny w praktyce”. 

Realizacja badań w każdym z województw odbywa się w oparciu o tę samą  

metodologię wypracowaną dla każdego z badań przez Obserwatoria Integracji  

Społecznej z całej Polski we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

w Warszawie.  

W ramach niniejszego projektu badawczego dla każdego z 4 badań powstaną raporty 

wojewódzkie oraz (na ich podstawie) 4 raporty ogólnopolskie.  

  

W województwie podlaskim badania regionalne realizowane  

są przez Obserwatorium Integracji Społecznej działające w strukturze Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. 

Niniejszy raport prezentuje wyniki badania ilościowego CAWI, w którym uczestniczyli 

Dyrektorzy/Kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa 

podlaskiego.  

Wyniki badania jakościowego, tj. prezentacja danych z badania fokusowego 

przeprowadzonego z przedstawicielami władz samorządowych, zostanie 

zaprezentowana w kolejnym raporcie.  

Realizatorem badania jakościowego oraz raportu ogólnopolskiego będzie  

firma/instytucja badawcza wyłoniona przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

z Warszawy w formie przetargu. 

Białystok, sierpień 2014 r. 

 

Cytowanie oraz wykorzystywanie danych jest dozwolone z podaniem źródła. 
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Wykaz skrótów 
 

CAS  Centralna Aplikacja Statystyczna – system informatyczny służący  

jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej do przekazywania 

m.in. sprawozdań resortowych 

CAWI Metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach, w której respondent 

jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej – wspomagany  

komputerowo wywiad (ang. Computer-Assisted Web Interview) 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

FGI, FOCUS Zogniskowany wywiad grupowy – dyskusja prowadzona przez moderatora  

na podstawie scenariusza dyskusji (ang. Focus Group Interview) 

GUS Główny Urząd Statystyczny 
MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń z systemu 

pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach dla Ministerstwa 

Pracy  

i Polityki Społecznej 
N Liczba uczestników badania ankietowego (N=75) 

n Liczba uczestników badania ankietowego, którzy odpowiadali na wybrane 

pytania ankiety (n<N) 

OIS Obserwatorium Integracji Społecznej 

OPS, GOPS  Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ROPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

IRSS Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie  

PCPR, MOPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

CRZL Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie 
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Wprowadzenie 
 

Jednym z podstawowych wyznaczników działalności instytucji polityki społecznej  

jest ich efektywność. Jak wskazuje Janina E. Karney, efektywność to stosunek wyniku 

działań do poniesionych kosztów – materialnych, ludzkich, moralnych, społecznych1. Należy 

nadmienić, iż definicja ta jest definicją ogólną, a przyjęte w raporcie jej rozumienie ujmuje 

rzeczony wyznacznik jako rezultat podjętych działań – stosunek wielkości poniesionych 

nakładów zarówno zewnętrznych (finansowych), jak i wewnętrznych, czyli pracy osób 

zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej do uzyskanych efektów. Ocena ta oparta jest 

w znacznej mierze na badaniach dotyczących organizacji pracy2. Innymi słowy: efektywność 

jest to zdolność systemu do perfekcyjnego wykorzystania dostępnych środków, a środki, 

o których mowa, wystarczają na zaspokojenie potrzeb na optymalnym poziomie. 

Skuteczność, zdaniem Olech i Sobczak, redukuje problem, czyli realizuje cele i powoduje, że 

zaistniała zmiana jest widoczna.   

Zdaniem Z. Woźniaka (UAM), paradygmaty efektywności pracy socjalnej to:  

 wykonanie odpowiedniej pracy,   

 wykonanie pracy przez właściwych ludzi dla właściwych ludzi,   

 wykonanie usługi we właściwym czasie, 

 wykonanie pracy i niezbędnych czynności niezwłocznie, skutecznie, najszybciej  

od wystąpienia potrzeb3. 

Chcąc dotrzeć do wiedzy dotyczącej planowania skutecznych oddziaływań  

metodycznych w systemie służb społecznych, należy szukać informacji o tym, co stymuluje 

efektywność pracy z klientem.  

W związku z powyższym analiza czynników warunkujących efektywność pomocy  

społecznej stanowi główny cel badania. Celem szczegółowym niniejszego badania  

jest określenie stopnia wpływu różnych czynników psychologicznych, organizacyjnych  

oraz proceduralnych na efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w gminach 

wiejskich w opinii kadry kierowniczej tych ośrodków oraz przedstawicieli władz 

samorządowych z gmin wiejskich4 z województwa podlaskiego. 

Gminy wiejskie stanowią niemal 2/3 gmin w Polsce. W województwie podlaskim 

spośród 118 ośrodków pomocy społecznej, 78 (66,10%) funkcjonuje w gminach wiejskich. 

Ze względu na odmienny charakter pracy w środowiskach wiejskich (mniejsza liczba 

pracowników, trudności w dostępie do wysoko wykwalifikowanych pracowników, mniejsza 

liczba potencjalnych partnerów – m.in. organizacji pozarządowych), zasadna jest odrębna 

analiza dotycząca efektywności pomocy społecznej w tych środowiskach.  

Rosnąca aktywność ośrodków pomocy społecznej w stosowaniu nowych 

instrumentów aktywizacji wymaga monitoringu efektywności działań. Niniejszy raport stanowi 

próbę zidentyfikowania i opisania czynników wpływających na efektywność pomocy 

społecznej w gminach wiejskich.  

 

 

 

                                                           
1
J. Karney, Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, 

Warszawa 1998, s. 74. 
2
 A. Olech, A. K. Sobczak, Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Raport z badań, IRSS Warszawa 2011. 

3
 Prośba do Szczecina potwierdzenie źródła – Z. Woźniak Jakość w pomocy społecznej – możliwości i ograniczenia pomiaru, 

[w:] Efektywność, skuteczność i jakość działań w pomocy społecznej. Poznań: MOPR 2005.  
4
 Wyniki spotkań fokusowych z przedstawicielami władz samorządowych z gmin wiejskich zostaną zaprezentowane w kolejnym 

raporcie. 
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1. Założenia metodologiczne  
 

Jak wspomniano we wstępie, celem badania jest określenie stopnia wpływu różnych 

czynników psychologicznych, organizacyjnych oraz proceduralnych na efektywność działań 

ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich, zarówno w opinii kadry kierowniczej tych 

ośrodków, jak i przedstawicieli władz samorządowych z gmin wiejskich. 

Cel badawczy zrealizowany zostanie w badaniu: 

a) ilościowym (CAWI – Computer Assisted Web Interview), którym objęci będą  

kierownicy/dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej działających na terenach gmin  

wiejskich, 

b) jakościowym (FGI – Focus Group Interview), w którym uczestniczyć będą 

przedstawiciele władz samorządowych, 

c) analizie danych zastanych (desk research), która opierać się będzie na dokładniej  

analizie danych i wskaźników w obszarze korzystania z pomocy społecznej,  

wykształcenia i kadry oraz realizacji projektów EFS, jako czynników obrazujących  

efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich. Stanowić ona będzie ważny 

punkt odniesienia dla analizy danych pochodzących z pozostałych dwóch badań. 

Wybór powyższych metod i technik badawczych podyktowany został specyfiką 

badanej problematyki. Połączenie metod ilościowych i jakościowych, uzupełnione o analizę 

danych zastanych, pozwala na wszechstronne i wyczerpujące opisanie badanego obszaru. 

Z drugiej strony wykorzystanie wielu źródeł danych związanych ze zróżnicowanymi 

sposobami pozyskiwania materiału badawczego pozwala uniknąć błędów interpretacyjnych. 

Osią całego trójstopniowego badania będzie ocena znaczenia i poziomu realizacji 

wstępnie rozpoznanych czynników warunkujących efektywność pomocy społecznej 

w gminach wiejskich w kontekście: 

 zadań, które OPS powinny wypełniać, by w efektywny sposób przeciwdziałać 

zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich,  

 funkcjonującej infrastruktury społecznej – instytucji i organizacji społecznych  

współpracujących z OPS i wspierających działania pracowników socjalnych,  

 sytuacji kadrowej OPS gmin wiejskich,  

 charakterystyki oferowanych i realizowanych świadczeń. 

Niniejsze opracowanie jest pierwszą częścią raportu o efektowności pomocy 

społecznej i zawiera dane pochodzące z analizy desk research oraz z badania ilościowego, 

w którym ukazany został wpływ, jaki na efektywność działań OPS mają takie czynniki jak 

prestiż zawodowy, poziom satysfakcji z pracy, kompetencje społeczne, możliwość rozwoju 

zawodowego, warunki lokalowe, utrudnienia transportowo-komunikacyjne, posiadany budżet 

na realizację zadań, współpraca OPS z innymi instytucjami pomocy i integracji społecznej, 

a także przyjęte procedury organizacyjne obowiązujące w OPS.  

Wykorzystane narzędzie badawcze zostało umieszczone w aneksie nr 3. 
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Dobór i charakterystyka próby badawczej oraz przebieg badania ankietowego 
 

W oparciu o koncepcję badania, w pierwszym półroczu 2014 r., pracownicy  

Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z Obserwatorów Integracji Społecznej i działów 

analityczno-badawczych na spotkaniach koordynowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich wypracowali narzędzia badawcze do niniejszego badania. Kwestionariusz ankiety 

oraz scenariusz spotkania fokusowego zostały skonsultowane i zaakceptowane przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kwestionariusz ankiety został wprowadzony do 

systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) w celu realizacji prac badawczych przez 

wszystkie województwa. 

Dnia 30 czerwca 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  

skierował do ośrodków pomocy społecznej z województwa podlaskiego pisma oraz maile  

informujące o rozpoczęciu projektu badawczego oraz zapraszające do udziału w badaniu.  

Kwestionariusz ankiety skierowanej do dyrektorów/kierowników ośrodków pomocy  

społecznej z gmin wiejskich został uruchomiony w CAS w formie sprawozdania 

jednorazowego dn. 27 czerwca 2014 r. Proces monitorowania liczby wypełnionych ankiet 

realizowany był przez CRZL oraz Obserwatoria Integracji Społecznej. W czasie trwania 

badania ankietowego pracownicy OIS telefonicznie odpowiadali na pytania respondentów 

dotyczące sposobu wypełnienia ankiety: nie było większych problemów z jej wypełnianiem, 

najczęściej proszono o doprecyzowanie użytych sformułowań lub upewniano się, czy 

wypełniona ankieta dotarła do realizatorów badania lub czy jest „widoczna” w systemie. 

Zakończenie badania ankietowego początkowo planowano na dzień 10 lipca, data ta została 

wydłużona do 15 lipca 2014 r.  

W badaniu zastosowano dobór zupełny próby tj. kwestionariusz ankiety skierowano  

do wszystkich gmin wiejskich z województwa podlaskiego. Dane zbierano metodą CAWI  

tj. wywiadu wspomaganego komputerowo – respondenci wypełniali ankietę w formie  

elektronicznej. Strukturę próby badawczej, uzyskany poziom zwrotów oraz charakterystykę  

badanej próby przestawiono w poniższych zestawieniach tabelarycznych.  

 

Tabela 1. Struktura badanej populacji, struktura badanej próby w badaniu CAWI  
i uzyskany poziom zwrotów w badaniu w województwie podlaskim 

Uczestnicy badania  Liczba OPS w 

województwie 

Liczba OPS w 

gminach 

wiejskich w 

województwie   

Oczekiwany 

poziom 

zwrotów 

Liczba  

respondentów, 

którzy wzięli 

udział w badaniu  

Osiągnięty  

poziom 

zwrotów 

Dyrektorzy/Kierownicy 

OPS z gmin wiejskich 

118 78 60% 75 96,15% 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 2. Charakterystyka badanej próby-staż pracy uczestników badania z gmin 
wiejskich województwa podlaskiego na stanowisku dyrektora/kierownika ośrodka 
pomocy społecznej (N=75) 

Staż pracy 

Dyrektora/Kierownika 

OPS z gminy wiejskiej 

Od 0 do 5 

lat 

Powyżej 

5 do 10 

lat 

Powyżej 10 

do 15 lat  

Powyżej 

15 lat do 

20 lat  

Powyżej 

20 lat 

Suma  

Liczba respondentów 11 19 7 11 27 75 

Procent respondentów  14,6% 25,33% 9,33% 14,66% 36% 100% 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Charakterystyka badanej próby-wielkość gmin wiejskich w województwie 
podlaskim, w którym znajdują się gminne ośrodki pomocy społecznej biorące udział  
w badaniu (N=75) 

Wielkość gmin 

wiejskich, w 

których znajduje 

się OPS 

do 5 tys. 

mieszkańców 

Powyżej 5 do 

10 tys. 

mieszkańców 

Powyżej 10 do 

15 tys. 

mieszkańców 

Suma 

Liczba OPS 53 19 3 75 

Procent OPS 70,67% 25,33% 4% 100% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 4. Charakterystyka badanej próby-liczba etatów w ośrodkach pomocy 
społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego biorących udział 
w badaniu (N=75) 

Liczba 

etatów 

ogółem 843 

Od 1 

do 5 

Powyżej 

5 do 10 

Powyżej 

10 do 15 

Suma Średnia 

Liczba OPS 37 31 7 75 25 

Procent 

OPS 

49,33% 41,33% 9,33% 100% - 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 1. Charakterystyka badanej próby-liczba etatów w badanych ośrodkach 
pomocy społecznej z województwa podlaskiego (N=75) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Podczas realizacji badania ankietowego, na podstawie pytań zadawanych 

telefonicznie przez respondentów, można wywnioskować, że „liczba etatów” mogła być 

czasem rozumiana jako liczba pracowników zatrudnionych w OPS. W niniejszym badaniu, 

interpretując pozyskane dane, liczbę etatów rozumie się zgodnie z brzmieniem pytania 

w ankiecie jako liczbę pełnych etatów w badanych ośrodkach. Dla porównania: liczba 

pracowników w OPS w gminach wiejskich w województwie podlaskim wynosiła w 2013 roku 

ogółem 462 osoby, a liczba pracowników socjalnych 194 osoby5.  

                                                           
5
 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla województwa podlaskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Białymstoku, Białystok 2014 

448,41 

191,25 Liczba etatów w OPS

Liczba etatów
pracowników socjalnych
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2. Analiza danych uzyskanych 
 

 

2.1. Analiza danych zastanych 

 

Ideą analizowania wskaźników było przedstawienie czy pozwalają one gminnym  

ośrodkom pomocy społecznej na efektywną pomoc. Badanie pomaga w zarządzaniu 

pomocą społeczną współmiernie z jej celami. Przedmiotem badania były wskaźniki 

przedstawione na rysunku: 

 

Rysunek 1. Analizowane wskaźniki 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Do obliczenia wskaźników efektywności pomocy społecznej wymagane było 

dysponowanie: 

 Sprawozdaniem półrocznym i rocznym z udzielonych świadczeń pomocy społecznej -

pieniężnych, w naturze i usługach dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za 

2013 rok (MPiPS-03);  

 Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok (OZPS); 

 Danymi Głównego Urzędu Statystycznego – Bankiem Danych Lokalnych (GUS-BDL). 

 

Wskaźnik natężenia korzystania z pomocy społecznej 

Wskaźnik liczby osób długotrwale korzystających z pomocy 
społecznej 

Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych 

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I 

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II 

Wskaźnik specjalizacji z organizacji pomocy społecznej kadry kierowniczej 

Wskaźnik dostępności kadry pomocy socjalnej 

Wskaźnik pomocy pienieżnej 

Wskaźnik kontraktu socjalnego 

Wskaźnik odmów z powodu braku środków 

Wskaźnik realizacji projektów EFS w gminach wiejskich 

Wskaźnik realizacji projektów EFS w gminach 
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I wskaźnik - Natężenia korzystania z pomocy społecznej 

 

Wskaźnik natężenia korzystania z pomocy społecznej w gminach wiejskich 

przedstawia stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej, do 

ogólnej liczby mieszkańców, pomnożony przez 100%. 

Biorąc pod uwagę dane pozyskane z formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  

za rok 2013 dla województwa podlaskiego, liczba osób w rodzinach korzystających 

z pomocy społecznej (którym przyznano świadczenia) udzielanych przez ośrodki pomocy 

społecznej w gminach wiejskich to 48 590. Natomiast dane pozyskane z Głównego Urzędu 

Statystycznego - Banku Danych Lokalnych wykazują, że w 2013 roku w województwie 

podlaskim w 78 gminach wiejskich mieszkało 357 194 osób. Wskaźnik ten w naszym 

regionie dla gmin wiejskich wyniósł 13,60%. 

W poniższej tabeli zaprezentowano gminy wiejskie, w których niniejszy wskaźnik  

był najwyższy. 

 

Tabela 5. Najwyższe natężenie korzystania z pomocy społecznej w gminach wiejskich 
województwa podlaskiego w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok oraz 

danych GUS-BDL 

 

Analiza uzyskanych danych wskazuje, że największy wskaźnik natężenia korzystania  

z pomocy społecznej wystąpił w gminach: Jeleniewo (29,97%), Korycin (29,03%), Poświętne 

(26,65%) i Turośl (26,20%). Z kolei najniższa wartość wskaźnika wystąpiła w gminach 

Szumowo (4,50%), Wysokie Mazowieckie (6,38%) i Śniadowo (6,98%). 

 

 

 

 

 

Powiat Gmina

Wskaźnik natężenia 

korzystania z pomocy 

społecznej w 2013 roku

siemiatycki Mielnik 21,07%

sokólski Nowy Dwór 21,32%

suwalski Wiżajny 21,37%

bielski Wyszki 21,65%

łomżyński Miastkowo 23,55%

grajewski Wąsosz 23,91%

augustowski Płaska 24,15%

łomżyński Zbójna 25,34%

kolneński Turośl 26,20%

białostocki Poświętne 26,65%

sokólski Korycin 29,03%

suwalski Jeleniewo 29,97%
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II wskaźnik - Liczby osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej 

 

Ze sprawozdawczości ośrodków pomocy społecznej z 78 gmin wiejskich wynika,  

że liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest równa 

15 358, zaś liczba osób, którym przyznano świadczenie ogółem wyniosła 26 300 (wg. 

danych MPiPS-03). Wskaźnik liczby osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej 

w gminach wiejskich dla województwa podlaskiego wyniósł 58,40%.  

 

Wykres 2. Najwyższy odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej 
w gminach wiejskich województwa podlaskiego w 2013 r.  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok 

 

Najwyższe wartości wskaźnika liczby osób długotrwale korzystających z pomocy  

społecznej w stosunku do osób którym przyznano świadczenie osiągnęły gminy Puńsk 

(100%), Orla (100%) i Jasionówka (97,87%). Natomiast najniższa wartość wskaźniki 

wystąpiła w gminach: Brańsk (12,59%), Filipów (14,91%), Czyże (16,53%) i Szumowo 

(21,84%).  

Za istotny należy uznać fakt, że w przypadku 2/3 gmin wiejskich (52) województwa 

podlaskiego, udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

stanowi 50% i więcej, ogółu osób które otrzymały świadczenia w 2013 r. 

 

 

III wskaźnik – Wykształcenie pracowników socjalnych 

 

Jako trzeci wskaźnik do niniejszego badania określono poziom wykształcenia 

pracowników socjalnych, gdzie porównano liczbę pracowników socjalnych z wyższym 

wykształceniem do ogółu pracowników socjalnych w gminach wiejskich województwa 

podlaskiego. 
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Z pozyskanych danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok wynika,  

że spośród 203 pracowników socjalnych w gminach wiejskich, 130 posiadało wyższe 

wykształcenie. Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych dla gmin wiejskich 

województwa podlaskiego ukształtował się na poziomie 64,04% 

Badając otrzymane dane można stwierdzić, że wskaźnik wykształcenia pracowników 

socjalnych równy 100% wykazały 24 gminne ośrodki pomocy społecznej województwa 

podlaskiego, co stanowi ponad 30% analizowanej próby. 

Ponadto z uzyskanych danych wynika, że sześć gminnych ośrodków pomocy 

społecznej w swoich strukturach nie posiada pracowników socjalnych z wyższym 

wykształceniem, a jeden ośrodek nie wykazał czy takich pracowników posiada. 

 

 

IV wskaźnik – Specjalizacji pracowników socjalnych I 

 

W niniejszym badaniu poddano analizie również posiadanie specjalizacji I i II stopnia 

w zawodzie przez pracowników socjalnych zatrudnionych w gminach wiejskich województwa 

podlaskiego. Zarówno specjalizację I jak i II stopnia porównano do zatrudnienia wszystkich 

pracowników socjalnych w gminach wiejskich województwa podlaskiego. 

Z uzyskanych danych za rok 2013 wynika, że liczba pracowników socjalnych 

posiadających specjalizację I stopnia wynosi 40 osób. Zatem wartość wskaźnika specjalizacji 

pracowników socjalnych I stopnia dla naszego regionu w 2013 roku ukształtowała się na 

poziomie 19,70%. 

 

Tabela 6. Liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację I stopnia 
w zawodzie w gminach wiejskich województwa podlaskiego w 2013 roku (N=78) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok 

 

Powiat Gmina

Liczba pracowników 

posiadających 

Specjalizację I stopnia

Liczba wszystkich 

pracowników 

socjalnych

Wskaźnik Specjalizacji 

pracowników socjalnych I 

w 2013 roku

grajewski Grajewo 1 4 25%

siemiatycki Siemiatycze
1 4 25%

białostocki
Juchnowiec 

Kościelny
2 6 33,33%

bielski
Bielsk 

Podlaski 1 3 33,33%

hajnowski Narewka 1 3 33,33%

moniecki Jasionówka
1 3 33,33%

moniecki Jaświły 1 3 33,33%

moniecki Krypno 1 3 33,33%

sokólski Korycin 1 3 33,33%

wysokomazowiecki Sokoły
1 3 33,33%

łomżyński Łomża
2 5 40%

augustowski Nowinka
1 2 50%

hajnowski Czeremcha
1 2 50%

hajnowski Czyże 1 2 50%

kolneński Grabowo 1 2 50%

łomżyński Piątnica
2 4 50%

łomżyński Przytuły
1 2 50%

łomżyński Zbójna
1 2 50%

sokólski Szudziałowo
1 2 50%

białostocki Gródek
3 5 60%

kolneński Kolno 3 5 60%

moniecki Trzcianne 2 3 66,67%

suwalski Filipów 2 3 66,67%

augustowski Augustów
3 4 75%

białostocki Zawady
1 1 100%

kolneński Turośl 3 3 100%

suwalski Rutka-Tartak
1 1 100%
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W 2013 roku w trzech gminach wiejskich województwa podlaskiego wszyscy 

pracownicy socjalni posiadali specjalizację I stopnia w zawodzie, gdzie w przypadku gmin: 

Rutka-Tartak i Zawady była to 1 osoba, a w gminie Turośl 3 pracowników.  

Ważny podkreślenia jest fakt, że 50 z 77 gminnych ośrodków pomocy społecznej 

wskazało, że ich pracownicy nie posiadają specjalizacji I stopnia w zawodzie, a jeden 

ośrodek  nie określił czy posiada takich pracowników. 

 

 

V wskaźnik – Specjalizacja pracowników socjalnych II 

 

Analizie poddano również wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II. 

Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację 

II stopnia w zawodzie do liczby wszystkich pracowników socjalnych w gminach wiejskich. 

Z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 wynika, że na terenie  

województwa podlaskiego w gminach wiejskich pracuje 15 pracowników socjalnych 

posiadających specjalizację II stopnia w zawodzie. Wysokość niniejszego wskaźnika 

w 2013 r. dla województwa podlaskiego wyniosła 7,39%. 

Analizując otrzymane dane można stwierdzić, że 82% GOPS-ów nie zatrudnia 

pracowników socjalnych posiadających specjalizację II stopnia w zawodzie. Jedynie 2 gminy 

(Gródek i Suwałki) zatrudniały po dwie osoby, które legitymują się posiadaniem pogłębionej 

wiedzy i umiejętności zawodowych w pracy z wybranymi grupami klientów pomocy 

społecznej. Ponadto, 11 gmin naszego regionu zatrudniało po jednym pracowniku socjalnym 

ze specjalizacją II stopnia w zawodzie. 

 

 

VI wskaźnik – Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej kadry kierowniczej 

 

Art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2013 roku Nr 182 z późn. zm.) określa, że osoba kierująca jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej jest zobowiązana posiadać co najmniej 3 letni staż pracy pomocy  

społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Opierając się na danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013,                                                                                                   

poddano analizie wskaźnik specjalizacji z organizacji pomocy społecznej kadry kierowniczej.  

Ze sprawozdań ośrodków pomocy społecznej z gmin wiejskich wynika, że w województwie  

podlaskim 74 osoby zatrudnione na stanowisku kierowniczym posiadają specjalizację 

z organizacji pomocy społecznej. W 2013 roku wyznaczony wskaźnik specjalizacji 

z organizacji pomocy społecznej kadry kierowniczej wyniósł 93,67%. 

Z analizy danych wynika, że w 4 gminnych ośrodkach pomocy społecznej 

województwa podlaskiego zatrudnione na stanowisku kierowniczym osoby, nie posiadają 

specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.  

 

 

VII wskaźnik – Dostępności kadry pomocy społecznej 

 

Jednym z czynników wpływających na efektywność działań służb społecznych jest 

również kwestia dostępności pracowników socjalnych dla mieszkańców. Jeden z wymogów 

który określa ustawa o pomocy społecznej stanowi, że ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 

pracowników socjalnych proporcjonalne do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
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pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników (art. 110 ust. 

11 ww. ustawy). 

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej został wyrażony jako stosunek liczby  

pracowników socjalnych względem liczby mieszkańców gminy. W 2013 roku w gminach 

wiejskich województwa podlaskiego zatrudnionych było 203 pracowników socjalnych na 

357 193 mieszkańców. Wskaźnik dostępności kadry pomocy społecznej dla 78 gmin 

wiejskich województwa podlaskiego uplasował się na poziomie 1,14% co oznacza, że na 

każde 2 000 mieszkańców gmin wiejskich przypada ponad 1 pracownik socjalny.  

Analizując ogółem wszystkie gminy wiejskie naszego regionu można stwierdzić, że 

wymóg ustawowy został spełniony. Badając jednak poszczególne gminy osobno 

stwierdzamy, że aż 28 gmin (35,90%) nie spełnia tego obowiązku (tab. 7). 

 

Tabela 7. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej w gminach wiejskich w 2013 
roku  

Powiat Gmina Liczba        
pracowników 
socjalnych 

Liczba             
mieszkańców w 
gminach wiejskich 
w 2013 roku 

Wskaźnik 
dostępności 
kadry pracy 
socjalnej 

suwalski Szypliszki 1 3952 0,51 

wysokomazowiecki Kobylin-Borzymy 1 3378 0,59 

siemiatycki Perlejewo 1 2994 0,67 

białostocki Turośń Kościelna 2 5948 0,67 

bielski Orla 1 2933 0,68 

siemiatycki Dziadkowice 1 2924 0,68 

sejneński Giby 1 2904 0,69 

białostocki Zawady 1 2846 0,7 

wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie 2 5377 0,74 

łomżyński Piątnica 4 10736 0,75 

białostocki Juchnowiec Kościelny 6 15292 0,78 

kolneński Mały Płock 2 4977 0,8 

suwalski Wiżajny 1 2438 0,82 

suwalski Rutka-Tartak 1 2408 0,83 

bielski Bielsk Podlaski 3 7070 0,85 

bielski Boćki 2 4646 0,86 

siemiatycki Grodzisk 2 4494 0,89 

zambrowski Zambrów 4 8982 0,89 

łomżyński Zbójna 2 4360 0,92 

białostocki Dobrzyniewo Duże 4 8698 0,92 

sokólski Janów 2 4310 0,93 

łomżyński Łomża 5 10753 0,93 

sejneński Puńsk 2 4283 0,93 

łomżyński Wizna 2 4249 0,94 

siemiatycki Nurzec-Stacja 2 4249 0,94 

sokólski Kuźnica 2 4236 0,94 

sejneński Sejny 2 4142 0,97 

suwalski Raczki 3 6051 0,99 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 i danych 

GUS-BDL 
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Przy czym najwyższą wartość wskaźnika i tym samym najmniejsze obciążenie 

pracownika socjalnego osiągnięto w gminach: Dubicze Cerkiewne (2,41%), Mielnik (2,34%), 

Nowy Dwór (2,15%), Jasionówka (2,04%) i Rudka (2,02%). 

Ponadto, w 2013 r. w 39 (co stanowi 50%) gminach wiejskich województwa 

podlaskiego pracowało mniej niż 3 pracowników socjalnych. 

 

 

VIII wskaźnik – Pomoc pieniężna 

 

Ośrodki pomocy społecznej mogą udzielać osobom i rodzinom, które znalazły się 

w trudnej sytuacji życiowej, pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. 

Pomoc pieniężna przyznawana jest m.in. w następujących formach: 

1. zasiłek stały, 

2. zasiłek okresowy, 

3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

4. zasiłek i pożyczka ma ekonomiczne usamodzielnienie, 

5. pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki, 

6. świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką 

języka polskiego dla cudzoziemców (…), 

7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez 

sąd.6 

W 2013 r. w gminnych ośrodkach pomocy społecznej województwa podlaskiego 

przyznano ogółem świadczenia (pieniężne i niepieniężne) 26 575 osobom, z czego 

świadczenia pieniężne przyznano dla 12 789 osób. Wartość wskaźnika pomocy pieniężnej 

dla gmin wiejskich województwa podlaskiego wyniosła 48,12%. 

Gminy z najwyższym wskaźnikiem przyznanych świadczeń pieniężnych w stosunku  

do wszystkich świadczeń prezentuje wykres 3. 

 

Wykres 3. Najwyższe wartości wskaźnika pomocy pieniężnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok 

                                                           
6
 Źródło: art. 36 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)  
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Analizując gminy wiejskie, gdzie przyznane świadczenia pieniężne nie przekroczyły 

30% wszystkich świadczeń prezentuje wykres 4. 

 

Wykres 4. Najniższe wartości wskaźnika pomocy pieniężnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok 

 

Przy czym najmniejszą liczbę świadczeń pieniężnych w 2013 roku przyznano 

w gminach Perlejewo (31) i Przytuły (35), a największą w gminie Juchnowiec Kościelny 

(717).  

 

 

IX wskaźnik – Kontraktu socjalnego 

 

 Według ustawy o pomocy społecznej praca socjalna może być wykonywana 

w oparciu o kontrakt socjalny. Jest to pisemna umowa zawierana pomiędzy pracownikiem 

socjalnym, a potrzebującą pomocy osobą. Celem kontraktu jest przeciwstawienie się 

zjawisku wykluczenia społecznego danej osoby, pokonanie trudnej sytuacji życiowej rodziny 

bądź też osoby, a także umacnianie samodzielności i aktywności zawodowej jak również 

i życiowej. Kontrakt socjalny zawiera poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, prawne 

i ekonomiczne, jak również wsparcie w trudnych sprawach życiowych7. 

Następnym wskaźnikiem jaki został poddany analizie był wskaźnik kontraktu 

socjalnego. Wskaźnik ten przedstawia stosunek osób objętych kontraktem socjalnym do 

liczby osób, którym przyznano świadczenie w gminach wiejskich.  

Opierając się na sprawozdawczości ośrodków pomocy społecznej gmin wiejskich  

województwa podlaskiego za 2013 rok można stwierdzić, że 507 osób było objętych 

kontraktem socjalnym, zaś 26 300 osobom przyznano świadczenie (wg. danych OZPS). 

Z uzyskanych informacji wynika, że w roku analizy kontrakty socjalne nie były zawierane 

w 45 gminach wiejskich, co stanowi 57,69% ogółu tych gmin.  

                                                           
7
 G. Firlit-Fesnak, B. Szatur-Jaworska, Leksykon pojęć socjalnych, Warszawa 1995, s. 21. 
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Najwięcej kontraktów socjalnych pomiędzy pracownikiem socjalnym, a osobą 

wykluczoną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym zawarto w gminach: Grajewo (36), 

Bielsk Podlaski (34), Bargłów Kościelny (30). Ponadto pojedyncze kontrakty zostały zawarte 

w gminach: Nowe Piekuty (2), Boćki i Kołaki Kościelne (po 3) oraz Wyszki (4).  

Średnia wartość wskaźnika kontraktu socjalnego dla gmin wiejskich województwa 

podlaskiego w 2013 roku wyniosła 1,93%.  

 

Wykres 5. Najwyższa wartość wskaźnika kontraktu socjalnego dla gmin wiejskich 
województwa podlaskiego (N=78) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok 

 

 

 

X wskaźnik – Odmowy z powodu braku środków 

 

Wskaźnik odmów z powodu braku środków pieniężnych został wyliczony na 

podstawie liczby decyzji odmownych z powodu braku środków do ogólnej liczby decyzji 

odmownych. 

Dane pozyskane ze sprawozdawczości gminnych ośrodków pomocy społecznej 

wykazują, że w 2013 roku wydano 14 decyzji odmownych z powodu braku środków  

oraz 349 ogółem decyzji odmownych. Powyższy wskaźnik dla województwa podlaskiego 

wyniósł 4,01%. 

Analizując zebrane dane możemy stwierdzić, że w 71 gminach (ponad 91%) 

wskaźnik ten równy był 0%. Największe wartości wskaźnika dla poszczególnych gmin 

wiejskich przedstawiono na wykresie 6. 
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Wykres 6. Wartości wskaźnika odmów z powodu braku środków w gminach wiejskich 
województwa podlaskiego w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013 rok 

 

Rozpatrując ilość decyzji odmownych z powodu braku środków w gminach wiejskich 

województwa podlaskiego, można stwierdzić, że jedynie 7 gmin wydało tego typu decyzje 

w 2013 roku. Przy czym największą ich ilość wydano w gminie Dobrzyniewo Duże, Mielnik 

i Siemiatycze (po 3), w gminie Puńsk (2) oraz w gminach Boćki, Jaświły i Narewka (po 1). 

 

 

XI wskaźnik – Realizacja projektów EFS w gminach wiejskich 

 

Wskaźnik realizacji projektów EFS w gminach wiejskich został wyznaczony ze 

stosunku liczby gmin wiejskich realizujących projekty EFS do wszystkich gmin wiejskich 

województwa podlaskiego.  

Z pozyskanych danych wynika, że w 2013 roku co trzecia gmina wiejska 

województwa podlaskiego, realizowała projekty ze środków EFS. Niniejszy wskaźnik dla roku 

2013 wyniósł 33,33%. 

Analiza danych wykazała, że dwie gminy tj. Bargłów Kościelny i Wiżajny realizowały  

po dwa projekty ze środków unijnych. Natomiast ponad 66% gmin w 2013 roku nie 

realizowało tego typu projektów w 2013 roku. Niewątpliwie, jest to jeden z najniższych 

wskaźników realizacji różnych form działań w ramach projektów systemowych 

i konkursowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

porównując województwo podlaskie do innych województw w kraju. 

 

 

XII wskaźnik – Realizacja projektów EFS w gminach 

 

Przedmiotowej analizie poddano także ilość projektów unijnych realizowanych przez 

wszystkie ośrodki pomocy społecznej w województwie podlaskim. 

Z pozyskanych danych za 2013 rok wynika, że w województwie podlaskim tylko 49 

gmin realizowały projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wskaźnik 
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wyższy o 8,2 p.proc. w porównaniu do gmin wiejskich.  
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Analiza danych dowiodła, że w dwóch gminach (tj. Augustów gmina miejska 

i Drohiczyn) były realizowane po 3 projekty unijne oraz w pięciu gminach (wiejskich: Bargłów 

Kościelny i Wiżajny, w miejsko-wiejskich: Łapy i Zabłudów oraz w Białymstoku) realizowane  

były po 2 projekty z wykorzystaniem środków unijnych na realizację zadań pomocowych  

dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. 

 

 

 

2.2. Analiza wyników badań 
 

Według Jasińskiego i współautorów [2002] 8  efektywność to odniesienie korzyści  

materialnych oraz niematerialnych osiągniętych przez ludzką pracę w stosunku do nakładów 

materialnych i niematerialnych odniesionych w ramach pracy ludzkiej. 

Nakłady związane z definicją efektywności pracy tworzą tylko te, które wiążą się 

z pracą. Efektywność pracy przedstawia trzy czynniki9 zaprezentowane na rysunku. 

 

Rysunek 2. Czynniki efektywności pracy 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Efektywność pracy ośrodków pomocy społecznej definiowana jest jako uzyskanie 

celów postawionych przed OPS-mi, a zatem jest to umiejętność ośrodków pomocy 

społecznej do wykonywania przydzielonych i powierzonych im zadań. Ośrodek pomocy 

społecznej  najszybciej „odpowiada” na zjawisko wykluczenia społecznego. 

Głównym celem przeprowadzonego badania „Efektywność pomocy społecznej  

w gminach wiejskich” było rozpoznanie czynników warunkujących efektywność pomocy  

społecznej, gdzie pojęcie „efektywność” rozumiane jest jako rezultat podjętych działań,  

w relacji uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. 

Badanie ilościowe polegało na wypełnieniu ankiety elektronicznej (CAWI), która 

opublikowana była w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Na terenie 

województwa podlaskiego ankietę skierowano do 78 gminnych ośrodków pomocy społecznej 

                                                           
8
 Z. Jasiński, B. Chomątowska, I. Janiak-Rejno, Tworzenie warunków w przedsiębiorstwie dla proefektywnościowych zachowań 

pracowników [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, red. K. Krupski, „Prace naukowe 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 940, s. 371. 
9
 A. Sajkiewicz, Ekonomika pracy, PWE, Warszawa 1981, s. 269. 
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z czego otrzymano informację zwrotną z 75 (96,15%)  jednostek. Wykaz jednostek biorących 

udział w badaniu przedstawia Aneks Nr 2. 

W celu otrzymania informacji o efektywnej pomocy społecznej gmin wiejskich  

badaniu poddano ośrodki pomocy społecznej funkcjonujące na terenie tych gmin  

w województwie podlaskim. Jednym z elementów rozpoznawania efektywności pomocy 

społecznej było zbadanie czy kadra pracująca w gminnych ośrodkach  pomocy społecznej  

w 2013 roku podnosiła kwalifikacje zawodowe oraz czy miało to wpływ na efektywność 

wykonywanej przez nich pracy. Rozkład odpowiedzi został przedstawiony na wykresie 7. 

 

Wykres 7. Liczba gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa podlaskiego 
biorących udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe w 2013 roku 
(N=75) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza wykazała, że zdecydowana większość ośrodków (80%) w roku analizy 

uczestniczyła w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników. Co 5 

ośrodek pomocy społecznej nie kierował swoich pracowników na tego typu szkolenia. 

Rozkład odpowiedzi na powyższe pytanie świadczy o tym, że pracownicy oprócz 

wiedzy praktycznej, chcą również poszerzać przygotowanie teoretyczne i zdobywać nowe 

umiejętności do pracy z klientem pomocy społecznej. Ponadto tego typu kształcenie, 

pozwala kadrze podnieść jakość wykonywanej pracy, a także utrzymać wysoki poziom 

realizowanych zadań. 

W kolejnym pytaniu kadra kierownicza gminnych ośrodków pomocy społecznej 

została poproszona o wskazanie, czy udział pracowników w szkoleniach wpływa na 

efektywność w ich środowisku pracy. Poniższy wykres przedstawia rozkład procentowy 

wpływu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników na efektywność pracy 

w jednostkach pomocy społecznej. 
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Wykres 8. Wpływ szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników  
na efektywność pracy w gminnych ośrodkach pomocy społecznej województwa 
podlaskiego w 2013 roku (N=61) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Przeprowadzone badanie dowodzi, iż ponad połowa ośrodków pomocy społecznej 

twierdzi, że szkolenia zdecydowanie wpływają na efektywność pracy. Odpowiedź „raczej tak” 

udzieliła co trzecia badana jednostka. Warto zaznaczyć, iż co 10 ośrodek nie jest w stanie 

ocenić czy szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników wpływają na 

efektywność pracy w ich jednostce czy nie. Analiza uzyskanych danych wykazuje, że dla 

większości gminnych ośrodków, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników 

są bardzo istotne i wpływają na ich efektywność pracy. 

Kompetencje społeczne to pożyteczny, dokładny oraz użytkowy w praktyce zbiór 

wiedzy, kwalifikacji i umiejętności społecznych. Taka wiedza jest wykorzystywana 

pozwalając rozszerzyć kontakty międzyludzkie, włączanie się w życie różnych grup 

społecznych, a także skuteczne pomaganie w przezwyciężeniu narastających problemów 

oraz satysfakcjonujące wykonywanie funkcji społecznych10. 

Umiejętności należące do kompetencji społecznych przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Umiejętności należące do kompetencji społecznych 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 

                                                           
10

 J. Borkowski,  Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003. 
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Jako następne zbadano więc czy pracownicy GOPS w ciągu ostatniego roku brali 

udział w szkoleniach podnoszących kompetencje społeczne.  

Analiza wykazała, że rozkład odpowiedzi na to pytanie jest prawie równomierny.  

W 2013 roku w szkoleniach podnoszących kompetencje społeczne pracowników udział 

zadeklarowało 49,3% ośrodków, zaś 50,7% jednostek nie wykazało takiej potrzeby. Może  

to sygnalizować, że zdania są podzielone jeśli chodzi o szkolenia z tego zakresu, oraz że 

inne rodzaje szkoleń cieszą się większą popularnością wśród kadry pomocy społecznej.  

 

Wykres 9. Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje społeczne pracowników 
gminnych ośrodków pomocy społecznej województwa podlaskiego w 2013 roku 
(N=75) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Dyrektorom/kierownikom gminnych ośrodków pomocy społecznej zadano również  

pytanie dotyczące opinii na temat wpływu szkoleń podnoszących kompetencje pracowników 

na efektywność pracy jednostki.  

Przeprowadzona analiza wykazała, że jednostki które szkolą swoją kadrę 

z kompetencji społecznych oceniają przydatność tego typu wsparcia za słuszną i skuteczną 

w przełożeniu na efektywność wykonywanej pracy. Rozkład udzielonych odpowiedzi 

przedstawił się następując: „zdecydowanie tak” i „raczej tak” po 19 wskazań. 

Jedną z form wsparcia jaką gminne ośrodki pomocy społecznej mogą wykorzystać,  

aby zwiększyć efektywność własnej pracy są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zapytano kadrę kierowniczą, czy zewnętrzne środki finansowe dostępne w 2013 

roku, były czynnikiem warunkującym podniesienie efektywności w ich pracy.  

Uzyskane odpowiedzi były podzielone, a ich strukturę przedstawiono na wykresie 10. 

 

Wykres 10. Wpływ wykorzystania środków EFS na efektywność pomocy w gminnych 
ośrodkach pomocy społecznej województwa podlaskiego (N=75) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Analiza danych dowiodła, że co drugi gminny ośrodek pomocy społecznej uważa,  

że środki z EFS zdecydowanie wpłynęły na efektywność pracy w ich jednostkach, zaś co 

czwarty, że raczej mają wpływ. Zaledwie trzy jednostki stwierdziły, że takie źródło 

finansowania ich zadań „zdecydowanie nie” lub „raczej nie” wpływa na efektywność w ich 

pracy. Nasuwa to wniosek, że dla większości jednostek pomocy społecznej środki unijne 

przyczyniają się do podniesienia skuteczność i jakości podejmowanych działań w codziennej 

pracy. 

Jedno z pytań skierowane do respondentów dotyczyło oceny istotnych czynników  

dla efektywności pracy w ośrodkach pomocy społecznej w 2013 roku. Respondenci mieli  

za zadanie ocenić te informacje w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało zupełnie 

nieważne/nierealizowane, a 5 oznaczało zdecydowanie ważne/realizowane. 

 

Wykres 11. Czynniki wpływające na efektywność pracy w gminnych ośrodkach 
pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2013 roku (N=75) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Uzyskane dane wskazują, że najistotniejszymi czynnikami dla efektywności pracy  

w ośrodku pomocy społecznej są: 

 dostęp pracownika socjalnego do środków transportu (samochód służbowy,  

komunikacja publiczna) – 4,37 średnia ocena; 

 dopasowanie zakresu obowiązków pracownika socjalnego do jego możliwości  

czasowych – 4,36; 

 większy budżet OPS na realizację zadań ustawowych – 4,36; 

 współpraca OPS z innymi instytucjami samorządowymi (np. gmina, PUP, PCR) – 4,36. 

Analizując poziom realizacji dowiadujemy się, że najwyżej oceniono: 

 współpracę OPS z innymi instytucjami samorządowymi (np. gmina, PUP, PCPR) – 3,99; 

 optymalne wydawanie środków finansowych – 3,64; 

 udział pracownika socjalnego w podejmowaniu decyzji w sprawach organizacji pracy 

w ośrodku – 3,63. 

Biorąc pod uwagę stopień ważności oraz poziom realizacji łącznie, to następujące  

czynniki osiągnęły najwyższy poziom: 

 współpraca OPS z innymi instytucjami samorządowymi (np. gmina, PUP, PCPR) – 8,3 

łączna ocena; 

 optymalne wydawanie środków finansowych – 7,8 łączna ocena; 

 dopasowanie zakresu obowiązków pracownika socjalnego do jego możliwości 

czasowych – 7,77 łączna ocena; 

 możliwość rozwoju zawodowego pracownika socjalnego – 7,68 łączna ocena; 

 udział pracownika socjalnego w podejmowaniu decyzji w sprawach organizacji pracy  

w ośrodku – 7,62. 
W dalszej części badania respondenci oceniali czynniki najbardziej ograniczające 

efektywność działań OPS w gminie. Na pięciostopniowej skali respondenci mogli ocenić te 

czynniki, gdzie 1 oznaczało zupełnie nieważne, a 5 zdecydowanie ważny czynnik 

ograniczający. 

 

Tabela 8. Czynniki ograniczające efektywność działania gminnych ośrodków pomocy 
społecznej w województwie podlaskim w 2013 roku (N=75) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Analizując uzyskane odpowiedzi można stwierdzić, że respondenci za czynniki 

najbardziej ograniczające efektywność działań OPS uznali: obciążenie pracownika  

socjalnego zadaniami (4,35), niskie wynagrodzenie (4,08) oraz niespójne przepisy prawa 
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socjalnych 2,72

Przewaga świadczeń pieniężnych nad pracą socjalną 3,52

Niezadowalająca dostępność otoczenia OPS na terenie 

gminy (np. DPS, kluby samopomocy, świetlice, ośrodki 

wsparcia) 3,59

Za mało czasu na pracę socjalną 3,95

Niespójne przepisy prawa 3,97

Niskie wynagrodzenia 4,08

Obciążenie pracownika socjalnego zadaniami 4,35
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Należy zauważyć, że obciążenie pracownika socjalnego to problem fundamentalny 

dla efektywnego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej jak również skutecznego 

funkcjonowania pracowników, którzy spełniają się w swoich rolach zawodowych. 

Ponadto trzy ośrodki pomocy społecznej wskazały inne istotne czynniki, które według 

nich ograniczają efektywność działania OPS w gminie. Wskaźniki te zostały przedstawione 

poniżej. 

  

Tabela 9. Inne czynniki ograniczające efektywność działań w OPS (N=3) 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ostatnim etapem badania było określenie cech oraz umiejętności pracownika 

socjalnego, które są niezbędne do efektywnej pracy z klientem. Respondentów poproszono, 

o wybranie trzech z zaproponowanych cech oraz umiejętności pracownika socjalnego które 

ich zdaniem, są kluczowe w codziennej pracy. Struktura odpowiedzi została przedstawiona  

na wykresie poniżej. 

 

Wykres 12. Rozkład cech oraz umiejętności pracownika socjalnego, które są 
potrzebne do skutecznej pracy z klientem (N=74) 

 
*Możliwość wskazania 3 odpowiedzi  

Źródło: opracowanie własne 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

umiejętność negocjacji

zdolność odczuwania empatycznego

umiejętność nawiązywania kontaktów

asertywność

umiejętność słuchania

umiejętność formułowania diagnozy

umiejętność podejmowania decyzji

umiejętność rozwiązywania konfliktów

umiejętność współpracy

odporność na stres

konsekwencja w działaniu

6 

7 

14 

14 

16 

22 

25 

25 

28 

29 

36 

Lp. Propozycja Skala 

1. Ilość nałożonych na pracownika socjalnego zadań niewspółmierna  

do wynagrodzenia za pracę 

5 

2. Przekazanie różnych zadań gminy do realizacji dla Ośrodków Pomocy 

Społecznej 

5 

3. Poprzez wydzielenie małych OPS-ów ze struktur Urzędów Gmin – 

obciążenie pracownika socjalnego zadaniami 

5 

4. Zbyt mała ilość etatów do realizowanych zadań 5 

5. Zbytnia ingerencja Urzędu Gminy w pracę Ośrodka 1 

6. Ograniczenie awansu, wydatków na wynagrodzenia pracowników itp. 1 
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Analiza dowodzi, że w pracy z klientem pracownik socjalny powinien posiadać 

następujące cechy: 

1. konsekwencje w działaniu – 48,65%; 

2. odporność na stres – 39,19%; 

3. umiejętność współpracy – 37,84% 

Z kolei najniżej w pracy z klientem pomocy społecznej oceniono:   

1. zdolność odczuwania empatycznego – 9,46%; 

2. umiejętność negocjacji 8,11%. 

 

Ponadto zapytano gminne ośrodki pomocy społecznej co w pierwszej kolejności 

należałoby zmienić, aby zwiększyć efektywność działań pomocy społecznej.  

 

Rysunek 4. Działania, które zwiększyłyby efektywność pracy w pomocy społecznej 

(N=64) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Według ośrodków pomocy społecznej biorących udział w badaniu w pierwszej 

kolejności należałoby zwiększyć środki na działania profilaktyczne. Równie ważnym 

działaniem według badanej populacji jest zwiększenie zatrudnienia i wynagrodzenia osób 

pracujących w jednostkach pomocy społecznej oraz ograniczanie nadmiaru wykonywanych 

obowiązków. Czynnikiem, który często jest wskazywanym przez kadrę pomocy społecznej, 

jako czynnik ograniczający skuteczność podejmowanych działań jest również brak 

przejrzystych i ujednoliconych przepisów prawa oraz nadmierna biurokracja. 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie środków budżetowych 
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Zwięszenie zatrudnienia 

Zwiększenie wynagrodzenia 
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Wnioski 
 

Przeprowadzone badanie pozwoliło na wyciągnięcie wniosków oraz na 

usystematyzowanie wiedzy na temat efektywnej pomocy społecznej w gminach wiejskich 

województwa podlaskiego. Główne wnioski z badania przedstawiają się następująco: 

 

1. Co drugi gminny ośrodek pomocy społecznej (50,8%) uważa, że szkolenia 

podnoszące kwalifikacje zawodowe wpływają na efektywność pracy w jednostkach. 

2. Na efektywność pomocy społecznej zdecydowanie wpływa wysoki poziom 

kompetencji społecznych (50%).  

3. Co drugi gminny ośrodek pomocy społecznej w województwie podlaskim uważa,  

że wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku 

zdecydowanie wpłynęło na efektywność pracy w jednostce. 

4. Istotnymi czynnikami warunkującymi efektywność pomocy społecznej w gminach 

wiejskich są: dostęp pracownika socjalnego do środków transportu (samochód 

służbowy, komunikacja publiczna), dopasowanie zakresu obowiązków pracownika 

socjalnego do jego możliwości czasowych, większy budżet OPS na realizację zadań 

ustawowych oraz współpraca OPS z innymi instytucjami samorządowymi (np. PUP, 

PCPR) . 

5. Oceniając poziom realizacji zadań najwyżej sklasyfikowano: współpracę OPS 

z innymi instytucjami samorządowymi (np. gmina, PUP, PCPR), optymalne 

wydawanie środków finansowych i udział pracownika socjalnego w podejmowaniu 

decyzji w sprawach organizacji pracy w ośrodku.  

6. Dominującymi czynnikami ograniczającymi efektywność działania ośrodków pomocy 

społecznej jest m.in. obciążenie pracownika socjalnego zadaniami, niskie 

wynagrodzenie, niespójne przepisy prawa oraz za mało czasu na pracę socjalną. 

7. Cechy pracownika socjalnego, które są niezbędne do efektywnej pracy z klientem to: 

konsekwencja w działaniu, asertywność, umiejętność współpracy, umiejętność 

podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów. 

8. Działania zwiększające efektywność pomocy społecznej to: większe środki finansowe  

na profilaktykę, zwiększenie zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników. 
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Aneks nr 1. Lista wskaźników z danymi dla województwa podlaskiego  
 
Uwagi ogólne: 

1. Dane dotyczące liczby mieszkańców z GUS 

2. wskaźniki dotyczą tylko i wyłącznie gmin wiejskich z województwa podlaskiego  

 

Lp. Wskaźnik Status
11

 Źródło Wielkość 
(2013 r.) 

Dane 
dodatkowe/pomocnicze 

1 Wskaźnik natężenia 

korzystania z pomocy 

społecznej (liczba osób w 

rodzinach do ogólnej liczby 

mieszkańców)*100% 

obowiązkowy OZPS/GUS 13,60% liczba osób w rodzinach 

korzystających z pomocy 

społecznej w gminach 

wiejskich – 48.590 

 

liczba mieszkańców gmin 

wiejskich – 357.194 (GUS) 

2 Wskaźnik liczby osób 

długotrwale korzystających z 

pomocy społecznej (liczba 

osób długotrwale 

korzystających ze 

świadczeń/liczba osób, którym 

przyznano świadczenie)*100% 

obowiązkowy OZPS 58,40% liczba osób długotrwale 

korzystających ze świadczeń w 

gminach wiejskich – 15.358 

 

liczba osób, którym przyznano 

świadczenie w gminach 

wiejskich – 26.300 

3 Wskaźnik wykształcenia 

pracowników socjalnych 

(liczba pracowników 

socjalnych posiadających 

wyższe wykształcenie/liczba 

wszystkich pracowników 

socjalnych)*100% 

obowiązkowy OZPS 64,04% liczba pracowników socjalnych 

posiadających wyższe 

wykształcenie w gminach 

wiejskich – 130 

 

liczba wszystkich pracowników 

socjalnych w gminach 

wiejskich – 203 

4 Wskaźnik specjalizacji 

pracowników socjalnych I 

(liczba pracowników 

socjalnych posiadających 

specjalizację I st. w 

zawodzie/liczba wszystkich 

pracowników 

socjalnych)*100% 

obowiązkowy OZPS 19,70% liczba pracowników socjalnych 

posiadających specjalizację I 

st. w zawodzie w gminach 

wiejskich – 40 

 

liczba wszystkich pracowników 

socjalnych w gminach 

wiejskich – 203 

5 Wskaźnik specjalizacji 

pracowników socjalnych II 

(liczba pracowników 

socjalnych posiadających 

specjalizację II st. w 

zawodzie/liczba wszystkich 

pracowników 

socjalnych)*100%;- 

obowiązkowy OZPS 7,39% liczba pracowników socjalnych 

posiadających specjalizację II 

st. w zawodzie w gminach 

wiejskich – 15 

 

liczba wszystkich pracowników 

socjalnych w gminach 

wiejskich – 203 

6 Wskaźnik specjalizacji z 

organizacji pomocy społecznej 

kadry kierowniczej (liczba 

kadry kierowniczej 

posiadających specjalizację z 

organizacji pomocy 

społecznej/liczba wszystkich 

osób z kadry 

kierowniczej)*100% 

dowolny OZPS 93,67% liczba kadry kierowniczej 

posiadających specjalizację z 

organizacji pomocy społecznej 

– 74 

 

liczba wszystkich osób z kadry 

kierowniczej – 79 

 

7 Wskaźnik dostępności kadry 

pracy socjalnej (liczba 

pracowników socjalnych/liczba 

mieszkańców)*2000 

mieszkańców 

obowiązkowy OZPS 

GUS 
1,14% liczba pracowników socjalnych 

w gminach wiejskich – 203 

 

liczba mieszkańców w gminach 

wiejskich – 357.194 

                                                           
11 Wskaźniki mające status „obowiązkowy” są prezentowane i analizowane we wszystkich raportach regionalnych, prezentacja i analiza 
wskaźników „dowolnych” nie jest w raportach obligatoryjna. 
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Lp. Wskaźnik Status
11

 Źródło Wielkość 
(2013 r.) 

Dane 
dodatkowe/pomocnicze 

8 Wskaźnik pomocy pieniężnej 

(liczba osób, którym przyznano 

świadczenie pieniężne/liczba 

osób, którym przyznano 

świadczenie OGÓŁEM)*100% 

obowiązkowy MPiPS-03 48,12% liczba osób, którym przyznano 

świadczenie pieniężne w 

gminach wiejskich – 12.789 

 

liczba osób, którym przyznano 

świadczenie OGÓŁEM w 

gminach wiejskich – 26.575 

9 Wskaźnik kontraktu socjalnego 

(liczba osób objętych 

kontraktem socjalnym/liczba 

osób, którym przyznano 

świadczenie)*100% 

dowolny OZPS 1,93% liczba osób objętych 

kontraktem socjalnym w 

gminach wiejskich – 507 

 

liczba osób, którym przyznano 

świadczenie w gminach 

wiejskich – 26.300 

 

10 Wskaźnik odmów z powodu 

braku środków (liczba decyzji 

odmownych z powodu braku 

środków/liczba decyzji 

odmownych)*100% 

dowolny OZPS 4,01% liczba decyzji odmownych z 

powodu braku środków w 

gminach wiejskich – 14 

 

liczba decyzji odmownych w 

gminach wiejskich – 349 

11 Wskaźnik realizacji projektów 

EFS w gminach wiejskich 

(liczba gmin wiejskich 

realizujących projekty EFS/do 

wszystkich gmin 

wiejskich)*100% 

obowiązkowy OZPS/GUS 33,33% realizujących projekty EFS – 26 

liczba gmin wiejskich – 78 

 

12 Wskaźnik realizacji projektów 

EFS w gminach (liczba gmin 

realizujących projekty 

EFS/ogólna liczba gmin w 

województwie 

obowiązkowy OZPS/GUS 41,53% liczba gmin realizujących 

projekty EFS – 49 

liczba gmin w województwie – 

118 
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Aneks Nr 2. Wykaz ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa 

podlaskiego, które wypełniły ankietę 
 

Lp. Ośrodek Pomocy Społecznej Powiat Gmina 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Augustowie 

augustowski Augustów 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowince 

augustowski Nowinka 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Płaska 

augustowski Płaska 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sztabinie 

augustowski Sztabin 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dobrzyniewie Dużym 

białostocki Dobrzyniewo Duże 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gródku 

białostocki Gródek 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Juchnowcu Kościelnym 

białostocki Juchnowiec Kościelny 

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Poświętne 

białostocki Poświętne 

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Turośni Kościelnej 

białostocki Turośń Kościelna 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zawadach 

białostocki Zawady 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Bielsku Podlaskim 

bielski Bielsk Podlaski 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Boćkach 

bielski Boćki 

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Brańsku 

bielski Brańsk 

14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Orli 

bielski Orla 

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rudce 

bielski Rudka 

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wyszkach 

bielski Wyszki 

17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Grajewie 

grajewski Grajewo 

18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Radziłowie 

grajewski Radziłów 

19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wąsoszu 

grajewski Wąsosz 

20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Białowieży 

hajnowski Białowieża 

21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Czyżach 

hajnowski Czyże 

22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dubiczach Cerkiewnych 

hajnowski Dubicze Cerkiewne 

23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Hajnówce 

hajnowski Hajnówka 
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24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi hajnowski Narew 

25. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Narewce 

hajnowski Narewka 

26. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 w Grabowie 

kolneński Grabowo 

27. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie kolneński Kolno 

28. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym 

Płocku 

kolneński Mały Płock 

29. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Turośli 

kolneński Turośl 

30. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży łomżyński Łomża 

31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Miastkowie 

łomżyński Miastkowo 

32. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Piątnicy 

łomżyński Piątnica 

33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Przytułach 

łomżyński Przytuły 

34. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Śniadowie 

łomżyński Śniadowo 

35. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wiźnie 

łomżyński Wizna 

36. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zbójnie 

łomżyński Zbójna 

37. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Jasionówce 

moniecki Jasionówka 

38. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Jaświłach 

moniecki Jaświły 

39. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Krypnie 

moniecki Krypno 

40. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Trzcianne 

moniecki Trzcianne 

41. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Gibach 

sejneński Giby 

42. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Krasnopolu 

sejneński Krasnopol 

43. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Puńsku 

sejneński Puńsk 

44. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sejnach 

sejneński Sejny 

45. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Dziadkowicach 

siemiatycki Dziadkowice 

46. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Grodzisku 

siemiatycki Grodzisk 

47. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Mielniku 

siemiatycki Mielnik 

48. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Milejczycach 

siemiatycki Milejczyce 

49. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nurzec-Stacji 

siemiatycki Nurzec-Stacja 

50. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Perlejewie 

siemiatycki Perlejewo 
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51. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Siemiatyczach 

siemiatycki Siemiatycze 

52. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Janowie 

sokólski Janów 

53. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Korycinie 

sokólski Korycin 

54. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kuźnicy 

sokólski Kuźnica 

55. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowym Dworze 

sokólski Nowy Dwór 

56. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze sokólski Sidra 

57. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Szudziałowie 

sokólski Szudziałowo 

58. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Bakałarzewie 

suwalski Bakałarzewo 

59. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Filipowie 

suwalski Filipów 

60. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Jeleniewie 

suwalski Jeleniewo 

61. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Przerośli 

suwalski Przerośl 

62. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Raczkach 

suwalski Raczki 

63. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rutce-Tartak 

suwalski Rutka-Tartak 

64. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Suwałkach 

suwalski Suwałki 

65. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Szypliszkach 

suwalski Szypliszki 

66. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wiżajnach 

suwalski Wiżajny 

67. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kobylinie-Borzymy 

wysokomazowiecki Kobylin-Borzymy 

68. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kuleszach Kościelnych 

wysokomazowiecki Kulesze Kościelne 

69. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowych Piekutach 

wysokomazowiecki Nowe Piekuty 

70. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sokołach 

wysokomazowiecki Sokoły 

71. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Wysokiem Mazowieckiem 

wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie 

72. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Kołakach Kościelnych 

zambrowski Kołaki Kościelne 

73. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rutkach 

zambrowski Rutki 

74. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Szumowie 

zambrowski Szumowo 

75. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zambrowie 

zambrowski Zambrów 
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Aneks nr 3. Narzędzia badawcze – kwestionariusz ankiety   

 

 

 
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Kwestionariusz ankiety 

 

Szanowni Państwo, 

 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu systemowego Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, 

realizuje badanie dotyczące efektywności pomocy społecznej w gminach wiejskich. 

Ankieta skierowana jest do Kierowników/Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin wiejskich.  

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat wykonywanej pracy i czynników wpływających na realizację 

postawionych przed Państwem zadań. Prosimy o szczere odpowiedzi, uzyskane informacje są poufne i posłużą 

wyłącznie do celów badawczych i analiz statystycznych.  

 

Wszystkie pytania w poniższej ankiecie dotyczą roku 2013. 

 

W poniższym kwestionariuszu ankiety pojęcie „efektywności” jest rozumiane jako rezultat 

podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. 

 

1. Czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej w ciągu ostatniego roku brali udział w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe? 
 

a)  tak   b)  nie (przejdź do pyt. 3) 
 

2. Czy w Pana/i opinii udział pracowników ośrodka pomocy społecznej w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe wpłynął na efektywność pracy Państwa jednostki? 

 

a) zdecydowanie tak  b) raczej tak    c) ani tak ani nie  d) raczej nie e) zdecydowanie nie  

 

3. Czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej w ciągu ostatniego roku brali udział w szkoleniach podnoszących 

kompetencje społeczne? 

 

a)  tak   b)  nie (przejdź do pyt. 5) 

 

4. Czy w Pana/i opinii udział pracowników ośrodka w szkoleniach podnoszących kompetencje społeczne wpłynął 

na efektywność pracy Państwa jednostki? 

 

a) zdecydowanie tak  b) raczej tak    c) ani tak ani nie  d) raczej nie e) zdecydowanie nie  

 

5. Czy w Pana/i opinii wykorzystanie środków EFS w 2013 roku wpłynęło na efektywność pracy Państwa 

jednostki? 

 

a) zdecydowanie tak  b) raczej tak    c) ani tak ani nie  d) raczej nie e) zdecydowanie nie 



„Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego” Strona 35 

 

f)    nie dotyczy 

 

6. W jakim stopniu poniższe czynniki są istotne dla efektywności pracy Państwa ośrodka, a w jakim stopniu były 

faktycznie realizowane w 2013 roku? Proszę zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zupełnie nieważne/ 

nierealizowane, a 5 oznacza zdecydowanie ważne/ realizowane. 

 

Pytanie 
Stopień 

ważności 

Poziom 

realizacji 

Brak barier architektonicznych w budynku 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Komfortowe warunki lokalowe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Łatwy dostęp pracownika socjalnego do kadry specjalistów  

(w celu m.in. konsultacji, współpracy na rzecz klienta itp.) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dostęp pracownika socjalnego do środków transportu  

(samochód służbowy, komunikacja publiczna) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dopasowanie zakresu obowiązków pracownika socjalnego do jego 

możliwości czasowych 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Możliwość rozwoju zawodowego pracownika socjalnego 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Możliwość awansu pracownika socjalnego 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Udział pracownika socjalnego w podejmowaniu decyzji w 

sprawach organizacji pracy w ośrodku 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Większy budżet OPS na realizację zadań ustawowych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Optymalne wydawanie środków finansowych 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dostęp do potrzebnej infrastruktury społecznej na terenie gminy  

(np. szkolne sale gimnastyczne, pomieszczenia domu kultury, 

świetlica) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Współpraca OPS z innymi instytucjami samorządowymi  

(np. gmina, PUP, PCPR) 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Współpraca OPS z podmiotami III sektora 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Uczestnictwo OPS w projektach współfinansowanych ze środków 

EFS 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

7. Które czynniki Pana/i zdaniem najbardziej ograniczają efektywność działania OPS w Pana/i gminie? Proszę 

zaznaczyć na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza zupełnie nieważne, a 5 zdecydowanie ważne.  

 

Niespójne przepisy prawa  1 2 3 4 5 

Obciążenie pracownika socjalnego zadaniami 1 2 3 4 5 

Niewystarczająca liczba  szkoleń dla pracowników socjalnych 1 2 3 4 5 

Brak superwizji 1 2 3 4 5 

Utrudniony przepływ informacji wewnątrz OPS 1 2 3 4 5 

Niezadowalająca dostępność otoczenia OPS na terenie gminy  
(np. DPS, kluby samopomocy, świetlice, ośrodki wsparcia)  

1 2 3 4 5 

Niskie wynagrodzenia 1 2 3 4 5 

Przewaga świadczeń pieniężnych nad pracą socjalną 1 2 3 4 5 

Za mało czasu na pracę socjalną 1 2 3 4 5 

Inne, 
jakie……………………………………………………………. 

1 2 3 4 5 
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8. Z wymienionych poniżej cech i umiejętności pracownika socjalnego proszę wskazać trzy, które Pana/i zdaniem 

są niezbędne do efektywnej pracy z klientem?  

a) konsekwencja w działaniu 

b) umiejętność współpracy 

c) umiejętność słuchania 

d) umiejętność podejmowania decyzji 

e) umiejętność rozwiązywania konfliktów 

f) umiejętność nawiązywania kontaktów 

g) umiejętność formułowania diagnozy 

h) umiejętność negocjacji 

i) odporność na stres 

j) asertywność 

k) zdolność odczuwania empatycznego 

l) inne, jakie? ………………………………………………………………………………… 

 

9. Proszę wskazać, co w pierwszej kolejności według Pana/i należałoby zmienić, aby zwiększyć efektywność 

działań pomocy społecznej w Pana/i gminie? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

METRYCZKA  

 

1. Ile lat zajmuje Pan/i stanowisko kierownika/dyrektora OPS? 

.......................................  lat 

 

2. Wielkość gminy 

a) do 5 tys. mieszkańców 

b) powyżej 5 do10 tys. mieszkańców 

c) powyżej 10 do 15 tys. mieszkańców 

d) powyżej 15 do 20 tys. mieszkańców 

e) powyżej 20 tys. mieszkańców 

 

3. Liczba etatów w OPS …………………… 

a) w tym liczba etatów pracowników socjalnych ………………………………….. 

 

4. Liczba klientów pomocy społecznej (stan na 31.12.2013r.) ………………………… 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ankiety 

imię i nazwisko  ..............................................................  

e-mail  ..............................................................................  

telefon  .............................................................................  

 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i uwagę. 

Jednocześnie przypominamy, że udzielone przez Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane jedynie do celów badawczych  

i opracowań statystycznych. 

 


