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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 ośrodków pomocy społecznej z województwa podlaskiego.  

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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Wprowadzenie 

 

Z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zrealizowane zostało badanie 

regionalne pn. „Profilaktyka instytucjonalna”. Badanie jest jednym z czterech badań 

ogólnopolskich realizowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w ramach 

projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 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.  

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza oraz ewolucja potrzeb społecznych 

przyczynia się do stawiania przed systemem pomocy społecznej nowych wyzwań  

oraz powoduje konieczność wprowadzenia takich rozwiązań systemowych, które będą 

zmniejszać liczbę osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym1.  

Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. 

Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń 

ulega systematycznemu rozszerzaniu. Coraz więcej osób i rodzin korzysta bowiem ze 

wsparcia w ramach tego systemu, a katalog spraw regulowanych przez przepisy prawa 

pomocy społecznej jest obszerny. 

Bardzo istotnym zadaniem w ramach pomocy społecznej jest zapobieganie 

powstawaniu marginalizacji osób i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do 

najtrudniejszych zadań pomocy społecznej, bowiem wymaga większego profesjonalizmu 

pracowników socjalnych oraz współdziałania instytucji pomocy społecznej z innymi 

podmiotami (np. szkołą, policją). 

Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na różnego rodzaje zjawiska 

społeczne, które powszechnie postrzegane są jako szkodliwe i niepożądane.  

Zbigniew B. Gaś definiuje profilaktykę jako „proces wspomagania jednostki w radzeniu sobie 

z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczenie 

i likwidowanie czynników, które zaburzają rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia oraz 

inicjowanie i wzbogacanie czynników sprzyjających rozwojowi zdrowemu życiu”2. 

Ze względu na rodzaj intencjonalnie podejmowanych działań mających na celu 

przeciwdziałanie dewiacjom S. Górski wyodrębnia cztery główne odmiany profilaktyki 

patologii społecznej: 

 Profilaktykę eliminująco-uprzedzającą, która wiąże się z możliwie najwcześniejszym 

wykrywaniem i usuwaniem biologicznych, psychicznych i społecznych czynników 

zwiększających ryzyko wykolejenia jednostki. Stosowanie takich działań wyraża się  

w blokowaniu patogennych czynników lub zwiększaniu odporności jednostki na 

wpływ wymienionych czynników. 

 Profilaktykę eliminująco-objawową, polegającą na możliwie wczesnym wykrywaniu  

i reagowaniu na początkowe objawy niedostosowania. Celem tych działań jest 

likwidowanie skłonności młodzieży do zachowań nieakceptowanych społecznie. 

 Profilaktykę powstrzymującą, która za pomocą różnych środków uniemożliwia lub 

utrudnia podjęcie decyzji dotyczącej czynu nagannego bądź też wywołuje zmianę 

takiej decyzji. 

                                                           
1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Założenie do zmian ustawy o pomocy społecznej, http://federacja-ngo.pl/ 

upload/file/Zalozenia_zmian_ustawy_MPiPS, [dostęp: 16.07.2014 r.]. 
2  L. Albański, Wybrane zagadnienia  z patologii społecznej, Kolegium Karkonoskie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 

Jelenia Góra 2010, s. 8. 
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 Profilaktykę kreatywną, która wzmacnia i podtrzymuje formy zachowań alternatywne 

do nieakceptowanych społecznie, czyli takie, które mając charakter prospołeczny 

wywierają wpływ na ludzi tłumiąc siłę oddziaływania szkodliwych czynników 

konkurencyjnych. Zalążki postaw prospołecznych powinny być kształtowane  

w procesie wychowania. Wyniki wielu badań wskazują, że pod względem 

skuteczności i poniesionych kosztów (materialnych, społecznych i etycznych) 

profilaktyka kreatywna jest znacznie bardziej opłacalna, niż oparta na destrukcji 

tradycyjna działalność profilaktyczna3. 

 

„Profilaktyka polega na wczesnym, ciągłym, planowym monitorowaniu, 

diagnozowaniu środowisk zagrożonych biedą, chorobami, przestępczością (…)”4. Aby podjąć 

działania prewencyjne, niezbędne są określone zasoby, wśród których wymienia się:  

 dobre, profesjonalne przygotowanie lokalnych pracowników socjalnych, ale także  

i polityków społecznych w pogłębioną wiedzę o społeczeństwie i społecznościach 

lokalnych, strukturze i mechanizmach ich funkcjonowania, o konfliktach, ich źródłach 

oraz sposobach ich rozwiązywania. 

 otoczenie społeczne uznające profilaktykę – jest tańszym i skuteczniejszym 

instrumentem wspierającym ład społeczny, ale tylko wtedy, gdy władza lokalna jest 

oświecona, a społeczność ma do niej zaufanie, deklaruje chęć współdziałania, ma 

poczucie identyfikacji. 

 nowe ustawodawstwo silnie akcentujące profilaktykę wraz z wyposażeniem  

w narzędzia do jej uprawiania”5. 

 

Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka powinna redukować przypadki 

niedostosowania społecznego oraz patologii społecznej. Ponadto powinna uprzedzać stany 

zagrożenia moralnego, zdrowotnego, kulturalnego i społecznego, aby uchronić jednostki i grupy 

danej populacji przed niepożądanymi odchyleniami od stanów normalnych. 

 

Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca  

2004 roku o pomocy społecznej6. Dotychczasowy model pomocy społecznej koncentrował 

się na wspieraniu najuboższych, którzy nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości 

społecznej. Oparty na zasadzie pomocniczości/subsydiarności, wprowadził podstawową 

regułę działania wobec osób potrzebujących pomocy, a mianowicie, że państwo nie może 

zastępować działań poszczególnych osób czy rodzin, które powinny własnymi siłami  

i środkami zaspokajać potrzeby egzystencjalne, natomiast może oraz powinno pomagać  

i wspierać wówczas, gdy nie są one w stanie samodzielnie przezwyciężać trudnej sytuacji 

życiowej w jakiej się znalazły. 

Polska wśród krajów UE277 należy do państw o wysokiej wartości wskaźnika 

zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wynoszącym 27,2 %). Wnioski te 

potwierdzane są także w dostępnych raportach publikowanych przez Główny Urząd 

Statystyczny („Europejskie badanie dochodów i warunków życia EU-SILC w 2011 r.”).  

W tej sytuacji konieczne jest zmodyfikowanie dotychczasowych zasad i form systemu 

pomocy społecznej celem zwiększenia jego efektywności i podniesienia poziomu 

                                                           
3  S. Górski, Profilaktyka społeczna, "Oświata i Wychowanie" 1986, nr 40, s. 14-17. 
4 Instytut Rozwoju Służb Społecznych, O polityce w pomocy społecznej, Polityka Społeczna nr 9/2010, s. 44 
5 jw., s. 44-45 
6  tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm. 
7 Obszar Unii Europejskiej po rozszerzeniu, które miało miejsce 1 stycznia 2007 roku. Do Wspólnoty przystąpiły wówczas 

2 państwa: Rumunia i Bułgaria. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dewiacja_spo%C5%82eczna
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bezpieczeństwa grup szczególnego ryzyka. Projektowane zmiany w ustawie o pomocy 

społecznej nakierowane są na podniesienie efektywności systemu pomocy społecznej przez 

podniesienie podmiotowości odbiorców pomocy. Klient pomocy społecznej powinien mieć 

większy niż dotychczas wpływ na pokonanie swojej trudnej sytuacji życiowej, poprzez nie 

tylko współpracę z pracownikiem socjalnym, ale także poprzez świadomy wybór 

oferowanych usług socjalnych. Zmiany w systemie pomocy społecznej mają przyczynić się 

do tego, aby przyznawane świadczenia, oferowane usługi socjalne, w tym praca socjalna, 

odpowiadały rzeczywistym potrzebom i możliwościom osób i rodzin, a zastosowane 

mechanizmy bardziej mobilizująco i aktywizująco wpływały na ich postawy oraz poprawę 

gotowości aktywnego udziału w życiu publicznym, w tym współdziałania w lokalnym 

środowisku społecznym.  

 Ponadto w założeniach do zmian ww. ustawy proponuje się przeformułowanie celów 

pomocy społecznej z wyraźnym wskazaniem, że pomoc społeczna polega na prowadzeniu 

działań profilaktycznych oraz aktywizacyjnych, a także zapewnieniu pomocy osobom  

i rodzinom tego wymagającym. Rola świadczeń, zwłaszcza świadczeń pieniężnych powinna 

być uzupełnieniem usług oferowanych przez system pomocy społecznej, a na pewno 

powinna stanowić instrument motywujący do aktywnego współdziałania pracowników 

socjalnych z osobami i rodzinami w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w jakich te 

osoby i rodziny się znajdują.  

 

Pomoc społeczna obok funkcji ratowniczych powinna również pełnić funkcję 

profilaktyczną oraz aktywizacyjną - związaną z wyzwalaniem w osobach i rodzinach 

wymagających wsparcia woli aktywnego przezwyciężania ich trudnej sytuacji życiowej8. 

Obowiązujące dotychczas działania nakierowane na pracę z indywidualnym klientem, 

pracę z rodziną czy pracę ze środowiskiem lokalnym są wykorzystywane, jednak istnieje 

potrzeba traktowania ich w sposób zintegrowany. Aktualnie posługiwanie się metodami 

opartymi na silnych stronach i potencjale klienta, na rozwiązaniu problemu, na silnych 

stronach i potencjale rodziny; na kliencie znajdującym się w kryzysie – stanowią 

jednocześnie wyzwanie, ale i aktualny standard w działaniach realizowanych przez pomoc 

społeczną. Wykorzystywane metody mediacji, streetworkingu9, coachingu10, jak również 

wolontariatu, znacząco wpływają zarówno na jakość pracy socjalnej, jak i na efektywność 

podejmowanych działań11.  

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa socjalnego obywateli i rodzin przy 

jednoczesnym wzroście ich aktywności w rozwiązywaniu własnych problemów i trudności 

życiowych niezbędna jest również realizacja podstawowych usług socjalnych, takich jak: 

 usługi profilaktyczne - adresowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, skupiających się na edukacji, poradnictwie, pomocy dla samopomocy, 

terapii oraz innych usługach profilaktycznych,  

 usługi aktywizujące - adresowane do osób pozostających bez zatrudnienia, osób 

niepełnosprawnych, których dysfunkcje w sferze społecznej można kompensować  

w ramach usług asystenckich adresowanych do osób samotnych niepełnosprawnych,  

                                                           
8 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Założenie do zmian ustawy o pomocy społecznej, http://federacja-ngo.pl/ 

upload/file/Zalozenia_zmian_ustawy_MPiPS, [dostęp: 16.07.2014 r.]. 
9  Streetworking – innowacyjna forma pracy socjalnej, praca prowadzona na ulicy, poza instytucją w środowisku przebywania 

klienta. 
10  Coaching - interaktywny proces szkolenia, którego głównym celem jest przyspieszenie tempa rozwoju i polepszenie efektów 

działania oraz osiągnięcie celu. 
11 M. Łojko, Pomoc społeczna wczoraj i dziś – Nowe wyzwania, stare problemy, http://www.ue.katowice.pl/ 

uploads/media/19_M.Lojko_Pomoc_spoleczna_wczoraj_i_dzis....pdf, [dostęp: 16.07.2014 r.]. 
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 usługi interwencyjne - służące zabezpieczeniu niezbędnych podstawowych potrzeb 

osób niepełnosprawnych i starych, chorych w ramach usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, w rodzinnych domach 

pomocy, w mieszkaniach chronionych i w domach pomocy społecznej, a także osób  

i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (przemoc, handel ludźmi, klęski 

żywiołowe i zdarzenia losowe)12. 

 

Usługi profilaktyczne mają zapobiegać powstawaniu i pogłębianiu się niekorzystnych 

zjawisk społecznych (dysfunkcji), jakie mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie osób  

i rodzin w wymiarze zawodowym i pozazawodowym w lokalnym środowisku społecznym  

i rodzinnym. Negatywna ocena skłania do traktowania takich zjawisk jako zagrożeń  

i podejmowania czynności prowadzących do ich eliminowania lub przynajmniej ograniczania. 

Profilaktyka różni się od innych rodzajów przeciwdziałania tym, że jest czynnością 

uprzedzającą. Podejmowana jest zanim groźne zjawiska się pojawiają, rozprzestrzenią,  

a ich dolegliwość wymusi dopiero zastosowanie środków zaradczych. Celem usług 

profilaktycznych – świadczonych w ramach pracy socjalnej, w której pracownik socjalny ma 

pełnić funkcję prewencyjnego oparcia społecznego dla osoby i rodziny – będzie wspieranie  

w przezwyciężeniu pierwszych objawów kryzysu oraz tworzenie warunków sprzyjających 

uwolnieniu ekspresji osoby i rodziny, by mogła stawać się podmiotem systemu pomocy 

społecznej i wsparcia. Zakres realizowanych aktualnie i planowanych do realizacji zadań 

pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej jest efektem zarówno potrzeb związanych  

z funkcjonowaniem społecznym, jak również efektem zmian związanych z podejściem do 

klienta. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że rozwiązania te powinny również odnosić 

się do tych, którzy dotychczas nigdy nie korzystali ze świadczeń pomocy społecznej. 

Działania profilaktyczne powinny być, więc skierowane do różnego rodzaju klientów pomocy 

społecznej, zaś warunkiem skutecznej pracy profilaktycznej jest skoordynowanie działań we 

wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wzmocnienie bądź wprowadzenie nowych 

działań profilaktycznych.  

  

Niniejszy raport z przeprowadzonego w województwie podlaskim badania  

pn. Profilaktyka instytucjonalna składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsza część 

zawiera krótką charakterystykę wraz z opisem metod badawczych. Scharakteryzowano 

przedmiot badania, wskazano problemy badawcze, jak również omówiono metody na 

podstawie, których dokonano analizy materiału badawczego. Ponadto przedstawiono 

zastosowany dobór próby. Kolejną - najważniejszą część raportu stanowią wyniki badania. 

Materiał opracowano na podstawie informacji zebranych w trakcie badania ilościowego 

z wykorzystaniem również danych zastanych. Głównym źródłem informacji wykorzystanym 

do opracowania raportu był kwestionariusz ankiety skierowany do ośrodków pomocy 

społecznej. Źródłem danych zastanych było sprawozdanie MPIPS-03 - Sprawozdanie 

półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze 

i usługach za I-XII 2013r., Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę 

zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Ocena zasobów pomocy 

społecznej za 2013r., Bank danych lokalnych – Główny Urząd Statystyczny. Ostatnia część 

raportu, zaś zawiera wnioski końcowe.  

  

                                                           
12 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Założenie do zmian ustawy o pomocy społecznej, http://federacja-ngo.pl/ 

upload/file/Zalozenia_zmian_ustawy_MPiPS, [dostęp: 16.07.2014 r.]. 
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1. Założenia metodologiczne  

 

Jednym z pierwszych kroków w realizacji badań jest określenie celów badawczych. 

Jak określa B. Klepacki13 „za cel badań naukowych uważa się wykrycie prawidłowości stale 

występujących w badanych zjawiskach oraz doprowadzenie na ich podstawie do wniosków 

ogólnych, ważnych nie tylko dla badanej zbiorowości, ale i dla innych obiektów znajdujących 

się w takich samych warunkach. Cele badań to także opracowanie właściwych metod 

badawczych służących poznaniu rzeczywistości”. Ich analiza, zaś pozwala na opracowanie 

indywidualnych kryteriów realizacji badań, takich jak wskazanie obszarów czy zakresu 

tematycznego.  

Badaniu „Profilaktyka instytucjonalna” przyświecał cel zebrania informacji na temat 

szeroko pojętych usług, które przeciwdziałają długotrwałym skutkom wykluczenia 

społecznego oraz zapobiegają trwałemu wejściu do systemu pomocy społecznej. Usługi te 

realizowane były w 2013 roku przez ośrodki pomocy społecznej (OPS) w zakresie m.in. 

przeciwdziałania ubóstwu, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

przemocy w rodzinie, bezdomności oraz długotrwałemu bezrobociu.  

Badanie „Profilaktyka instytucjonalna” ma ponadto na celu weryfikację następujących 

celów szczegółowych, które przyczyniają się do osiągnięcia celu głównego: 

1) Określenie ilości, form oraz sposobu realizacji działań profilaktycznych realizowanych 

przez OPS 

2) Identyfikacja czynników wpływających na realizację działań profilaktycznych 

realizowanych przez OPS 

Jednym z fundamentalnych elementów postępowania badawczego jest określenie 

problemów badawczych. Zdefiniowanie problemu oraz sformułowanie pytań badawczych 

należy do fazy koncepcyjnej badania oraz wymaga od badacza określenia problematyki 

i ustalenia treści poszukiwanych informacji.  

W ramach prac badawczych określono następujące problemy badawcze: 

1) Realizowanie usługi o charakterze profilaktycznym 

2) Nierealizowanie usługi o charakterze profilaktycznym 

3) Przyczyny braku realizacji określonych usług profilaktycznych 

4) Czynniki utrudniające realizację działań profilaktycznych 

5) Czynniki ułatwiające realizację działań profilaktycznych 

 

Metodologia badań społecznych jest szczególnie istotna na etapie planowania 

sposobu przeprowadzania badania. W niniejszym badaniu cele i pytania badawcze 

weryfikowano za pomocą dwóch metod badawczych: analizy desk research oraz metody 

ilościowej.  

Pierwszą metodą zastosowaną w badaniu jest desk research. Jest to sposób 

zbierania informacji polegający na analizie dostępnych danych statystycznych. Zastosowanie 

tej metody posłużyło osiągnieciu zakładanych celów badania oraz zebraniu fundamentalnych 

informacji o tematyce badawczej na poziomie gmin, powiatów, województw i kraju. 

                                                           
13 B. Klepacki, Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96,  

Z. 2, 2009, s.41-42 
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Analiza desk research została opracowana z uwzględnieniem następujących 

wskaźników:  

1) Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa 

2) Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

3) Wskaźnik pomocy z powodu przemocy w rodzinie 

4) Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności   

5) Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia 

6) Wskaźnik asystentury rodzin 

7) Wskaźnik upowszechnienia metody asysty rodziny 

8) Wskaźnik obciążenia placówek wsparcia dziennego 

9) Dostępne zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia  

10) Liczba indywidualnych programów pomocy 

11) Wskaźnik skrajnego ubóstwa w województwach 

 

Opracowanie niniejszych wskaźników nastąpiło na podstawie następujących źródeł 

informacji: 

1) Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 

2) MPiPS-03 - Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy 

społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2013r. 

3) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 

4) WRiSPZ - Sprawozdanie rzeczowo - finansowe z wykorzystania przez gminę zadań 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od 2013.07.01 do 

2013.12.31 

5) Dane własne Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej 

 

Kolejnym sposobem zbierania danych zastosowanych w badaniu była metoda 

ilościowa. Koncentruje się ona na numerycznym przedstawieniu i przetwarzaniu danych  

w celu opisania i wyjaśnienia przedmiotowego zjawiska. W ramach badania ilościowego 

zastosowano technikę ankiety elektronicznej CAWI14. Badanie skierowane było do 

dyrektorów/kierowników ośrodków pomocy społecznej. Niniejszy raport przedstawia analizę 

wyników badania „Profilaktyka instytucjonalna” na poziomie wojewódzkim.  

Na terenie województwa podlaskiego ankietę skierowano do 118 jednostek pomocy 

społecznej, z czego otrzymano 91,52% zwrotu.   

Respondenci badania mieli za zadanie, w terminie 23 czerwca – 15 lipca 2014 roku, 

wypełnić kwestionariusz ankiety w trybie online zamieszczony w Centralnej Aplikacji 

Statystycznej (CAS) - systemie wspomagającym proces raportowania i komunikacji 

pomiędzy jednostkami pomocy społecznej, działającymi na poszczególnych poziomach 

organizacyjnych: centralnym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. 

Kwestionariusz ankiety składał się z 32 pytań oraz metryczki. Narzędzie podzielone 

zostało na 5 modułów, przy czym każdy blok zawierał pytania dotyczące innego obszaru  

tj. profilaktyki w zakresie przeciwdziałania ubóstwu, długotrwałego bezrobocia, bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy w rodzinie oraz bezdomności.  

                                                           
14 CAWI (z ang. Computer-Assisted Web Interview - wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) - metoda 

zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety 

w formie elektronicznej. 
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Tabela 1. Struktura respondentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Ośrodki Pomocy Społecznej  

ogółem 

w tym w gminach: 

wiejskich 
miejsko-

wiejskich 
miejskich 

Liczb jednostek funkcjonujących w 

województwie w 2013 r.              
118 78 27 13 

Jednostki 

biorące aktywny 

udział w 

badaniu 

liczba 108 74 23 11 

% 91,52% 94,87% 85,19% 84,62% 
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2. Analiza danych uzyskanych 

 

2.1. Analiza danych zastanych 

Celem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu marginalizacji osób 

i rodzin, a więc profilaktyka, która należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecznej. 

Wymaga większego profesjonalizmu pracowników socjalnych oraz współdziałania instytucji 

pomocy społecznej z innymi podmiotami. 

Analiza założonych wskaźników ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim 

stopniu działania profilaktyczne są realizowane w jednostkach pomocy społecznej na 

poziomie gminy. Przedmiotem analizy były następujące wskaźniki: 

 

Rysunek 1. Wskaźniki badania „Profilaktyka instytucjonalna” 

 

I. Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa 

          Ubóstwo od dawna jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych. Jest 

również jedną z najczęstszych przyczyn korzystania przez beneficjentów z pomocy 

społecznej. Opisywany wskaźnik jest stosunkiem liczby osób w rodzinach objętych pomocą 

z powodu ubóstwa do ogólnej liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 

Dla całego województwa podlaskiego kształtował się w 2013 roku na poziomie 65,62%. 

Analizując pozyskane dane można stwierdzić, że w 2013 roku w 10 gminach naszego 

regionu wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa był wyższy niż 90%, przy czy, w gminie 

Czeremcha wyniósł 100%. Z kolei w 28 gminach (co stanowi 23,7% gmin województwa 

podlaskiego) wskaźnik ten nie przekroczył 50%, a w gminach Bargłów Kościelny, Czyże 

i Wysokie Mazowieckie (gmina wiejska) nie przekroczył jednocyfrowego wskaźnika.  

Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa 

Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

Wskaźnik pomocy z powodu przemocy w rodzinie 

Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności   

Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia 

Wskaźnik  asystentury rodzin 

Wskaźnik upowszechnienia metody asysty rodziny 

Wskaźnik obciążenia placówek wsparcia dziennego  

Dostępne zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia  

Liczba indywidualnych programów pomocy 

Wskaźnik skrajnego ubóstwa w województwach 
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Tabela 2. Wskaźnik ubóstwa w gminach województwa podlaskiego w 2013 roku 

(N=118) 

 
Gmina 

Wskaźnik 
ubóstwa 

1.  Czeremcha 100% 

2. Perlejewo 99,4% 

3. Nurzec Stacja 98,2% 

4. Płaska 97,2% 

5. Puńsk 96,1% 

---------------------------------------------------------------------------------- 

114. Stawiski 12,0% 

115. Wysokie Mazowieckie (gmina 
wiejska) 

6,1% 

116. Czyże 4,5% 

117. Bargłów Kościelny 2,1% 

118. Wizna 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 za 2013 r. 

 

II. Wskaźnik pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

          Kolejnym często występującym problemem społecznym jest bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Najczęściej 

występuje on w rodzinach wielodzietnych i niepełnych. W województwie podlaskim wskaźnik 

pomocy z powodu bezradności (stosunek liczby osób w rodzinach objętych pomocą z tego 

powodu do ogólnej liczby osób w rodzinach ogółem korzystających z pomocy) wynosi 

24,9%. Najwyższą jego wartość odnotowano w gminach: Boćki (83,8%), Łomża (gmina 

wiejska) i Jeleniewo (po 77,2%), zaś najniższy wskaźnik w gminach Wyszki (2,4%), Narew 

(2,0%) i Korycin (0,2%). Warto podkreślić, iż w gminach Białowieża oraz Rutka-Tartak nie 

odnotowano ani jednej rodziny, która skorzystała z pomocy z powodu bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast wskaźnik ten przekroczył 50% w 12 

gminach, co stanowi 10,2% gmin województwa podlaskiego. 

Wykres 1. Najwyższa wartość wskaźnika bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych w gminach województwa podlaskiego w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 za 2013 r. 
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„Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie” 13 

III. Wskaźnik pomocy z powodu przemocy w rodzinie 

          Innym występującym problemem społecznym jest również przemoc w rodzinie.  

Uznaje się za nią jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodzin. Powoduje szkody na zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. Pomimo licznym programom, inicjatywom czy specjalistycznemu 

poradnictwu mającym za cel przeciwdziałanie temu zjawisku placówki pomocy społecznej 

stale obejmują wsparciem rodziny, które zgłaszają się na skutek tego problemu.  

Wskaźnik pomocy z powodu przemocy w rodzinie jest stosunkiem liczby osób 

w rodzinach objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie do liczby osób w rodzinach 

ogółem korzystających z pomocy. W województwie podlaskim jego wartość wyniosła w 2013 

roku 1,13%.  

Pomoc z powodu przemocy w rodzinie udzielana była, w analizowanym okresie, w 67 

gminach naszego regionu (co stanowi 56,7% ogółu gmin). Zdecydowanie najwięcej osób 

objętych pomocą z powodu przemocy w rodzinie odnotowano w MOPS Suwałki (178). 

Kolejne miejsca zajmują GOPS Siemiatycze (129), MOPR Białystok (109) oraz MGOPS 

Dąbrowa Białostocka (98).  

 

Wykres 2. Gminy województwa podlaskiego z największą liczbą osób objętych 

pomocą z powodu przemocy w rodzinie w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 za 2013 r. 

 

           W województwie podlaskim najwyższy wskaźnik liczby osób w rodzinach objętych 

pomocą z powodu przemocy w rodzinie do ogólnej liczby osób w rodzinach korzystających  

z pomocy, występuje w gminie wiejskiej Siemiatycze i wynosi aż 21,9 %. W pozostałych 

gminach wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy, a w 26 nie przekracza 1%. 
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Wykres 3. Wskaźnik przemocy w rodzinie w gminach województwa podlaskiego 

w 2013 roku (najwyższe wartości) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 

 

IV. Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności 

          Bezdomność jest jednym z najbardziej dotkliwych problemów społecznych. Mimo wielu 

organizacji, które działają na rzecz osób pozbawionych „dachu nad głową”, zjawisko 

bezdomności stale występuje i z roku na rok narasta jego tempo. Ewidencja bezdomnych 

jest trudna ze względu na to, że nie wszyscy korzystają z oferowanych form pomocy, 

a jednym ze źródeł, które faktycznie dostarcza informacji o populacji bezdomnych jest liczba 

osób, którym formalnie udzielona została pomoc z tego powodu przez ośrodki pomocy 

społecznej.  

           W województwie podlaskim wskaźnik pomocy z powodu bezdomności wyniósł 0,86%. 

Z danych wynika, że najwięcej bezdomnych przybywa w aglomeracjach miejskich. Tak też 

jest w województwie podlaskim. W Białymstoku pomocą z powodu bezdomności objętych 

zostało 378 osób, natomiast w Suwałkach ze świadczeń dla bezdomnych skorzystało 159 

osób.  

 

Tabela 3. Gminy województwa podlaskiego z najwyższym wskaźnikiem bezdomności 

w 2013 roku 

Gmina 

Liczba osób w 
rodzinach objętych 
pomocą z powodu 

bezdomności 

Stosunek liczby osób 
objętych pomocą z 

powodu bezdomności 
do ogółu udzielonej 

pomocy 

M. Białystok 378 2,0% 

M. Suwałki 159 2,0% 

Augustów (miejska) 89 3,1% 

Zambrów (miejska) 32 1,8% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
21,9% 

7,2% 6,9% 6,0% 5,8% 5,8% 4,9% 4,8% 4,0% 4,0% 
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Łapy 30 0,9% 

Filipów 29 3,4% 

Bielsk Podlaski 
(miejska) 

27 1,3% 

M. Łomża 26 0,6% 

Wasilków 24 1,6% 

Juchnowiec Kościelny 21 1,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 za 2013 r. 

 

          W województwie podlaskim pomocy osobom bezdomnym udzieliło 79 gmin (co 

stanowi 66,9% gmin województwa podlaskiego). Porównując jednak liczbę osób  

w rodzinach objętych pomocą z powodu braku stałego miejsca zamieszkania  do ogólnej 

liczby osób w rodzinach ogółem korzystających z pomocy wskaźnik bezdomności jest niski. 

Najwyższy odnotowano w gminie Filipów (3,4%), a następnie w mieście Augustów (3,1%) 

oraz w gminie Grabowo (2,3%).  

 

 

V. Wskaźnik pomocy z powodu bezrobocia 

          Jednym z najbardziej zauważalnych problemów społecznych w Polsce jest 

bezrobocie. Jest to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, 

poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje 

zatrudnienia. Często prowadzi ono do napięć i niepokojów społecznych. W skali 

wojewódzkiej wskaźnik, który jest stosunkiem liczby osób w rodzinach objętych pomocą 

z powodu bezrobocia do ogólnej liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy, wyniósł 

53,53%. Najwyższą jego wartość (podobnie jak wcześniej ubóstwo) odnotowano w gminie 

Czeremcha, gdzie stanowił on 100%. Kolejne miejsca zajmują gminy miejskie: Zambrów 

(86%) oraz Sejny (84,9%).  

 

Tabela 4. Wskaźnik pomocy powodu bezrobocia w gminach województwa podlaskiego 

w 2013 roku 

 
Gmina 

Wskaźnik 
bezrobocia 

1. Czeremcha 100% 

2. Zambrów (miejska) 86,0% 

3. Sejny (miejska) 84,9% 

4. Grajewo (miejska) 83,1% 

5. Wysokie Mazowieckie (miejska) 80,5% 

…………………………………………………………… 

114. Rutka-Tartak 15,4% 

115. Jeleniewo 12,9% 

116. Jaświły 11,0% 
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117. Perlejewo 10,6% 

118. Brańsk (wiejska) 6,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03 za 2013 r. 

 

Najniższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w gminie wiejskiej Brańsk (6,1%), gminie 

Perlejewo (10,6%) oraz w gminie Jaświły (11%). Warto podkreślić, iż w 12 na 13 gmin 

miejskich województwa podlaskiego przekroczył on 50%, a jego średnia wyniosła w nich aż 

70%, co świadczy o dużej skali bezrobocia w większych miastach naszego regionu. 

 

 

VI. Wskaźnik asystentury rodzin  

         Asystent rodziny pracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. Zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Asysta rodzinna to, pomoc świadczona na 

rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem 

z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami takimi jak np. pedagog, pracownik 

socjalny OPS, kurator, koordynator rodzin zastępczych etc - stosownie do zidentyfikowanych 

potrzeb i problemów tej rodziny15.  

         Wskaźnik asystentury rodzin jest stosunkiem liczby asystentów rodziny do liczby 

rodzin, którym przyznano pomoc z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. W 2013 r. w województwie podlaskim jego wartość wyniosła 107,55 co 

oznacza, że średnio na jednego asystenta rodziny przypada 108 rodzin.  

W naszym regionie swoje zadania realizowało 73 asystentów rodziny w 40 gminach. 

Najwięcej z nich zatrudnionych było w mieście Białystok (21) i Łomża (5), oraz w gminach 

Łapy (4) i Sokółka (4). Zaznaczyć jednak należy, że w 77 gminach (65% ogółu) w których 

udzielano wsparcia z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, nie 

było zatrudnionej osoby na tym stanowisku. 

 

 

VII. Wskaźnik upowszechnienia metody asysty rodziny 

         Wskaźnik ten jest stosunkiem liczby planów pracy z rodziną do liczby rodzin 
korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W 2013 r. w województwie 
podlaskim wyniósł on 7,23%. Najwięcej planów pracy z rodziną było realizowanych 
w większych ośrodkach miejskich regionu: Białymstoku (87 planów), Łomży (66 planów), 
Łapach (56 planów). Liczba gmin w województwie, które realizowały plan pracy z rodziną 
wyniosła zaledwie 36, co oznacza, że aż w 80 gminach w regionie program ten nie był 
realizowany w analizowanym okresie. 
         W dwóch ośrodkach pomocy społecznej tj. w Surażu i Sejnach dla niektórych rodzin  

z tych gmin zostało stworzonych kilka planów pracy z rodziną realizowanych w okresie 

półrocznym. W pierwszej z wymienionych gmin 9 planów dla 2 rodzin, zaś w drugiej 18 

planów dla 14 rodzin.  

 

 

 

                                                           
15 http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/Program_Rodzina.p

df, [dostep 15.07.2014 r.] 

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/Program_Rodzina.pdf
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/Program_Rodzina.pdf
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VIII. Wskaźnik obciążenia placówek wsparcia dziennego 

          Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny  

w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin mających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W pracy z dzieckiem współpracują z rodzicami/ 

opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci 

w zajęciach prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego jest nieodpłatne  

i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd.  

         W 2013 r. w województwie podlaskim placówki wsparcia dziennego znajdują się 

jedynie w 14 gminach. Oferują one łącznie 1254 miejsca dla dzieci, z czego prawie połowa 

z nich znajduje się w Białymstoku.  To oznacza, że na 1000 mieszkańców  województwa 

podlaskiego w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) przypada niecałe 6 miejsc 

w placówkach dziennego wsparcia.  

 

Rysunek 2. Wskaźnik obciążenia placówek wsparcia dziennego w województwie 

podlaskim w 2013 r. 

  

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SWRiSPZ oraz GUS 

 

 

IX. Dostępne zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 

         Dostępność zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia wpływa na skuteczność  

i efektywność usług pomocy społecznej. Na terenie województwa podlaskiego działają 

różnego rodzaju placówki, które pomagają w  przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych 

tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. Jednymi z nich są Kluby i Centra Integracji 

Społecznej. W województwie podlaskim w 2013 roku działalność prowadziło 5 KIS-ów oraz 6 

CIS-ów.  Ponadto do zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia w województwie można 

włączyć m.in.: 12 środowiskowych domów samopomocy,  2 dzienne domy pomocy, 10 

noclegowni, schronisk i domów dla bezdomnych, 3 kluby samopomocy,  13 mieszkań 

chronionych, 3 ośrodki interwencji kryzysowej oraz 5 jednostek specjalistycznego 

poradnictwa. Ponadto w województwie podlaskim funkcjonują 43 placówki wsparcia 

dziennego. Zdecydowana większość wszystkich wyżej wymienionych placówek mieści się  

w trzech miastach na prawach powiatu, tj. Białymstoku, Suwałkach oraz Łomży. 
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Tabela 5. Dostępne wybrane zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 

w województwie podlaskim w 2013 roku 

Typ placówki Białystok Suwałki Łomża Ogółem 

Środowiskowe domy samopomocy 2 2 1 12 

Dzienne domy pomocy 1 0 0 2 

Noclegownie, schroniska i domy dla osób 

bezdomnych 
6 1 1 10 

Kluby samopomocy 1 0 1 3 

Mieszkania chronione 5 4 4 13 

Ośrodki interwencji kryzysowej 1 1 1 3 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa 1 2 0 5 

Placówki wsparcia dziennego 24 7 3 43 

Centra integracji społecznej 2 0 0 6 

Kluby integracji społecznej 1 1 0 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OZPS za 2013 r. 

 

 

X. Liczba indywidualnych programów pomocy 

 

          Indywidualny program wychodzenia z bezdomności polega na wspieraniu osoby 

bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych  

i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Jest on opracowywany przez 

pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną.  

W województwie podlaskim objętych nim było w 2013 roku 61 osób, z czego aż 54 stanowili 

bezdomni z Białegostoku.  

          Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego jest  rodzajem dwustronnej umowy 

pomiędzy Centrum Integracji Społecznej a osobą bezrobotną, mająca szczególne trudności 

na rynku pracy. W województwie podlaskim program ten był realizowany za pośrednictwem 

czterech CIS-ów: w Białymstoku, Łapach, Bielsku Podlaskim oraz Krasnopolu. Łącznie 

programem objętych było w 2013 roku 140 osób.  

          Plan pracy z rodziną jest formą współpracy asystenta rodziny z członkami rodziny 

i w konsultacji z zespołem interdyscyplinarnym. Określa cel, spodziewane efekty, zakres 

działań oraz role wszystkich osób, których dotyczy plan pracy z rodziną, w przezwyciężeniu 

kryzysu w rodzinie. W województwie podlaskim planem pracy z rodziną zostało objętych 

w 2013 roku 568 rodzin z 36 gmin. Najwięcej z nich realizowało go w mieście Białystok (87 

rodzin).    
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Wykres 4. Liczba rodzin objętych planem pracy z rodziną w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie OZPS 

 

 

XI. Wskaźnik skrajnego ubóstwa w województwach 

Powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego z raportu „Ubóstwo 

ekonomiczne w Polsce w 2013 r.” możemy stwierdzić, że wskaźnik skrajnego ubóstwa dla 

woj. podlaskiego był drugim z najwyższych w kraju i wyniósł 11,2%. Oznacza to, że taki 

procent osób w gospodarstwach domowych w danym regionie jest zagrożonych skrajnym 

ubóstwem. Największy odsetek odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim 

(13,2%), zaś najniższy w województwie śląskim (4,9%).   

 

 

2.2. Analiza wyników badań 

 

         Profilaktyka jest jednym ze sposobów reagowania na różnego rodzaje zjawiska 

społeczne, które postrzegane są jako szkodliwe i niepożądane. W skutecznej profilaktyce 

chodzi o podjęcie działań uprzedzających, a także kształtujących spodziewany rozwój 

zjawisk poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed rozwojem problemów 

związanych z zachowaniem niepożądanym oraz osłabienie czynników ryzyka sprzyjających 

rozwojowi tego typu zachowań. Warunkiem skutecznej pracy profilaktycznej jest 

skoordynowanie działań we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Działania 

profilaktyczne powinny być skierowane na najważniejsze czynniki ryzyka tkwiące zarówno  

w jednostce jak i jej otoczeniu społecznym. 
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Rysunek 3. Rodzaje działań profilaktycznych 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Celem, który przyświeca  badaniu „Profilaktyka instytucjonalna” jest zebranie 

informacji na temat szeroko pojętych usług, które przeciwdziałają długotrwałym skutkom 

wykluczenia społecznego oraz zapobiegają trwałemu wejściu do systemu pomocy 

społecznej. Były one realizowane  w 2013 roku przez ośrodki pomocy społecznej (OPS)  

w zakresie m.in. przeciwdziałania ubóstwu, bezradności w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych, przemocy w rodzinie, bezdomności oraz długotrwałemu bezrobociu.  

 

Rysunek 4. Problemy społeczne poddane badaniu „Profilaktyka instytucjonalna” 

 
                źródło: opracowanie własne 
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Ubóstwo 

 

          Pierwszy moduł dotyczył profilaktyki w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Badanie 

wykazało, iż 46 gmin województwa podlaskiego realizowało w 2013 roku działania 

profilaktyczne mające na celu zniwelowanie występowania tego problemu społecznego, co 

stanowi 42% ogółu gmin.  

          Działania profilaktyczne często są realizowane za pomocą różnego rodzaju 

programów. Z wyników badania wynika, że w województwie podlaskim rządowe programy 

profilaktyki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu realizowały 22 gminy. 

Zdecydowana większość wskazała na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim 

poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności 

samotnych lub w podeszłym wieku. W wymienionych przez gminy programach pojawił się 

także „Europejski program pomocy żywnościowej PEAD”. Analiza wyników badania  ukazała, 

iż żadna z podlaskich gmin nie realizuje wojewódzkich programów profilaktyki społecznej 

 w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę 

programy gminne, które realizuje 11 podlaskich samorządów. Są to przede wszystkim 

Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych. Inne realizowane w tym zakresie 

programy, jakie zostały wymienione przez gminy, to między innymi: współfinansowany przez 

UE projekt „Bądź aktywny, bądź niezależny”, Program na rzecz społeczności romskiej. 

          Aby zmniejszać występowanie zjawiska ubóstwa, władze samorządowe prowadzą  

na swoim terenie różnego rodzaju działania profilaktyczne. Są one najczęściej finansowane 

ze środków budżetu państwa, funduszy europejskich czy środków własnych. 

 

Tabela 6. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania ubóstwu realizowane 

przez gminy województwa podlaskiego w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

           

 

Działania 
Środki budżetu 

państwa

Środki europejskie        

(w tym EFS)
Środki własne

Inne źródło 

finansowania

Kampania społeczna 1 0 3 0

Animacje środowiskowe 1 0 1 1

Praca socjalna 34 10 42 4

Asystent rodziny 16 0 9 2

Stypendia dla uczniów 35 1 33 2

Działania edukacyjne 9 9 7 2

Działania informacyjne 3 1 11 4

Terapie i mediacje 0 0 4 1

Debaty społeczne 0 0 1 0

Streetworking 1 0 0 0

Pikniki/festyny 2 3 10 1

Poradnictwo prawne 4 5 12 3

Poradnictwo psychologiczne 4 8 16 3

Poradnictwo rodzinne 5 0 7 5

Telefon zaufania 0 0 1 0

Doradztwo zawodowe 1 1 1 0
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           Z przeprowadzonego badania wynika, że najwięcej samorządów przeznaczyło środki 

pochodzące z budżetu państwa na stypendia dla uczniów, pracę socjalną oraz asystenta 

rodziny. Fundusze pochodzące ze środków europejskich zostały spożytkowane przez 

najwięcej gmin na pracę socjalną, działania edukacyjne takie jak warsztaty czy szkolenia 

oraz na poradnictwo psychologiczne. Aż 42 gminy przeznaczyło środki własne na pracę 

socjalną, 33 na stypendia dla uczniów oraz 16 na poradnictwo psychologiczne. Zdarzało się, 

że gminy korzystały z innego rodzaju środków niż wyżej wymienione i najczęściej 

dofinansowywały z nich zadania związane z pracą socjalną, działaniami informacyjnymi oraz 

z poradnictwem psychologicznym.  

           W kwestionariuszu ankiety zapytano o powody, jakie wpłynęły na brak realizacji 

działań profilaktycznych przez instytucje pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania 

ubóstwu. Poproszono zatem o ocenę na skali od 1 do 5 , gdzie ocena 1 oznaczała, iż dany 

powód zdecydowanie nie wpłynął na brak podejmowania działań, zaś ocena 5 dawała 

informację, że zdecydowanie się do tego przyczynił. Średnie oceny poszczególnych 

powodów prezentuje poniższy wykres (por. wykres 5). Najwyższą średnią otrzymał brak 

środków finansowych i braki kadrowe, natomiast najniższą brak potrzeby. 

 

Wykres 5. Powody braku realizacji działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania ubóstwu w 2013 roku. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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lokalne oferują bezrobotnym mieszkańcom usługi profilaktyczne, które skupiają się między 

innymi na edukacji czy poradnictwie.  

Z wyników przeprowadzonego badania wynika, że w 2013 r. 49 gmin z województwa 

podlaskiego realizowała działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu 

bezrobociu, co stanowi 45% wszystkich gmin. 5 samorządów realizowało programy rządowe. 
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Wśród wymienianych przez gminy programów pojawiał się między innymi unijny projekt 

„Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych”. Podobnie jak w przypadku wojewódzkich 

programów dotyczących przeciwdziałaniu ubóstwu, również i te odnoszące się do 

minimalizowania  zjawiska bezrobocia nie były realizowane przez gminy (tylko jedna gmina  

realizowała wojewódzki program profilaktyki w zakresie przeciwdziałaniu długotrwałemu 

bezrobociu). Znacznie więcej gmin realizowała swoje własne programy mające na celu 

zminimalizowanie na swoim terenie występowania zjawiska bezrobocia (18 gmin). 

Najczęściej ich założenia wpisane były w gminne strategie rozwiązywania problemów 

społecznych. Często aktywizacja osób bezrobotnych w gminach odbywała się poprzez prace 

społecznie użyteczne oraz poprzez lokalne programy aktywizacji społeczno-zawodowej.   

 

Wykres 6. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu 

bezrobociu realizowane przez gminy województwa podlaskiego w 2013 roku 

 
źródło: opracowanie własne 

            

 

          Badanie wykazało, że aby przeciwdziałać bezrobociu, najwięcej samorządów 

przeznaczyło środki pochodzące z budżetu państwa na pracę socjalną (27), stypendia dla 

uczniów (24) oraz asystenta rodziny (14). Na te same działania profilaktyczne gminy 

najczęściej przeznaczały swoje własne środki. Z kolei środki europejskie najwięcej gmin 

wykorzystało na działania edukacyjne, pracę socjalną oraz poradnictwo psychologiczne. 
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finansowych  oraz braki kadrowe (wykres 7). Najniższą wartość na skali z wynikiem 1,74 

uzyskała odpowiedź „brak potrzeby” co potwierdza fakt, że należy stale podejmować 

działania niwelujące zjawisko bezrobocia. 

 

Wykres 7. Powody braku realizacji działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

      

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 

         Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych objawia się poprzez pojawiające 

się problemy w pełnieniu ról rodzicielskich i wychowawczych związanych z jednej strony 

 z prezentowaniem przez dzieci agresywnych zachowań, łamaniem obyczajów  i norm 

społecznych, z drugiej zaś brakiem ze strony rodziców właściwej i adekwatnej postawy 

wobec tych zachowań.  

         Spośród wszystkich gmin, które wzięły udział w badaniu, 48 zadeklarowało  

iż realizowała działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. 19 gmin zadeklarowało, że realizowało rządowe programy 

profilaktyki społecznej dotyczące bezradności, a najczęściej pojawiającym się  

w odpowiedziach był Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Rzadziej pojawiającymi się programami były min.: Rządowy Program „Asystent rodziny  

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” czy „Resortowy Program dofinansowania 

standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku”. Spośród gmin, które realizowały 

działania profilaktyczne, tylko 3 korzystały z programów wojewódzkich (najczęściej 

wymieniany był „Program w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

województwa podlaskiego na lata 2013-2016”). Analiza badania wykazała, że 18 podlaskich 

samorządów realizuje gminne programy profilaktyki społecznej dotyczące przeciwdziałania 

bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Najczęściej są to Gminne Programy 

Wspierania Rodziny, a także Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych.  
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          Przeprowadzone badanie ukazało, że aby zmniejszyć zjawisko bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, najwięcej samorządów przeznaczyło środki 

pochodzące z budżetu państwa na takie działania profilaktyczne jak praca socjalna (27), 

stypendia dla uczniów (25) czy asystenta rodziny (20).  

 

Wykres 8. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez gminy województwa 

podlaskiego w 2013 roku 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Ze środków z funduszy europejskich samorządy najczęściej finansowały działania 

związane z praca socjalną, poradnictwem prawnym oraz z organizacją pikników i festynów. 

Praca socjalna była także działaniem profilaktycznym najczęściej finansowanym z budżetów 

własnych gmin (39). Natomiast 22 samorządy przeznaczyły własne środki, aby zniwelować 

zjawisko bezradności, na stypendia dla uczniów.   

          Głównym powodem nierealizowania przez poddane badaniu jednostki pomocy 

społecznej działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych był brak środków finansowych, a w następnej kolejności braki 

kadrowe (wykres 9). Powodem, który najmniej wpływał na niepodejmowanie tego typu 

inicjatyw był brak zapisów dotyczących prowadzenia działań profilaktycznych  

w dokumentach strategicznych i programowych.  
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Wykres 9. Powody braku realizacji działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Przemoc w rodzinie 

 

          Zjawisko przemocy w rodzinie jest dużym problemem społecznym ze względu na to, 

że występuje w sposób statystycznie znaczący. Mówią o tym zarówno dane policji, 

prokuratury, a także wyniki badań opinii społecznej. Przemocą w rodzinie określane jest 

„każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią 

kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie 

przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, 

powodujące cierpienie i szkody” 16. 

          Z wyników przeprowadzonego badania wynika, że najwięcej gmin z województwa 

podlaskiego (72) realizowało działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 18 gmin zadeklarowało, że korzystało z programów rządowych, wśród których 

najczęściej  pojawiał się Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto 

realizowano takie programy jak: „Niebieska linia”, „Kocham, reaguję” czy „Reaguj na 

przemoc”. Ponadto, 6 gmin zadeklarowało, że realizowało wojewódzkie programy 

profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, min. „Program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012-2015”. 

Zdecydowanie najwięcej samorządów realizowało gminne programy profilaktyki społecznej 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Najczęściej był to Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego zadaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi 

mieszkańców na zjawisko przemocy w rodzinie, przerwanie jej stosowania, 

zminimalizowanie skutków oraz doprowadzenie do poniesienia konsekwencji przez 

sprawców. 

                                                           
16 U. Nowakowska, Przemoc kobiet w rodzinie, Warszawa 2008, s. 21 
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          Najczęściej realizowanym działaniem profilaktycznym ze środków budżetu państwa  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie była praca socjalna (29 gmin). Poza tym 23 

samorządy przeznaczyły państwowe fundusze na stypendia dla uczniów, a 18 na asystenta 

rodziny. Zdecydowanie najwięcej działań profilaktycznych gminy sfinansowały z własnych 

środków. Aż 62 samorządy wydały je na pracę socjalną, 41 na działania informacyjne takie 

jak publikacje czy ulotki, a 37 na poradnictwo psychologiczne.  

 

Wykres 10. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie 

realizowane przez gminy województwa podlaskiego w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 
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społecznej działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania zjawisku przemocy  
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Wykres 11. Powody braku realizacji działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Bezdomność 

 

          Bezdomność to problem społeczny dotyczący osób, które w danym czasie nie 

posiadają i własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie takiego schronienia, które mogłyby 

uważać za swoje i które spełniałoby minimalne warunki, pozwalające uznać je za 

pomieszczenie mieszkalne. Natura bezdomności wyklucza zamkniętą i jednoznaczną 

klasyfikację jej przyczyn, ponieważ doprowadza do niej cały zespół nakładających się na 

siebie sił sprawczych, zespół postaw, zachowań determinowanych predyspozycjami 

osobowościowymi, którym sprzyjają sytuacje społeczne i sposób funkcjonowania służb 

socjalnych.  

          Badanie wykazało, iż 19 gmin województwa podlaskiego realizowało w 2013 roku 

działania profilaktyczne mające na celu zniwelowanie występowania zjawiska bezdomności. 

3 gminy zadeklarowały iż realizowały programy rządowe (np. Program Wspierający Powrót 

Osób Bezdomnych do Społeczności), a 5 samorządów realizowało programy gminne, np. 

„Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności” czy działania profilaktyczne i osłonowe  

w stosunku do osób i rodzin wykluczonych społecznie i zagrożonych bezdomnością 

w ramach programu „Pomocna dłoń”.    
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Wykres 12. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania bezdomności 

realizowane przez gminy województwa podlaskiego w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Przeprowadzona analiza dowodzi, że działania profilaktyczne na rzecz osób 

bezdomnych, najczęściej nie są realizowane z powodu braku takich potrzeb. Jako następne 

zostały wymienione ograniczone środki finansowe i zbyt małe zatrudnienie w ops-ach. 

Najmniejszy wpływ niepodejmowanie tego typu działań, był brak zapisów w odpowiednych 

dokumentach, czy to programowych czy strategicznych. 

 

Wykres 13. Powody braku realizacji działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania bezdomności w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 
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           W kwestionariuszu ankiety zadano także pytanie podsumowujące, w którym zapytano 

wszystkie poddane badaniu instytucje pomocy społecznej o powody, jakie wpłynęły na brak 

realizacji wszystkich działań profilaktycznych. Także i w tym wypadku poproszono o ocenę 

na skali od 1 do 5 (analogicznie jak w pytaniach odnoszących się do poszczególnych pięciu 

problemów społecznych, które występowały jako moduły kwestionariusza). Wyniki okazały 

się bardzo zbliżone do tych, jakie odnotowano w odpowiedziach dotyczących ubóstwa, 

bezrobocia, bezradności, przemocy w rodzinie czy bezdomności. Zdecydowanie głównym 

powodem okazał się brak wystarczających środków finansowych jakimi dysponują ośrodki 

pomocy społecznej. Niewystarczająco wysokie budżety są wiodącą przyczyną nie 

podejmowania zadowalającej i skutecznej liczby inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie 

najważniejszym problemom społecznym. Na przeciwległym biegunie znalazł się brak 

zapisów dotyczących prowadzenia działań profilaktycznych w dokumentach strategicznych 

i programowych.  

 

Wykres 14. Powody utrudniające realizację działań profilaktycznych w 2013 roku 

 
 

 

          Skuteczność pomocy społecznej zależy od wielu działań, których realizowanie  

i systematyczne wprowadzanie powoduje jej usprawnienie. Z badania wynika, że głównym 

powodem ułatwiającym realizację działań profilaktycznych na terenie gmin była 

wyspecjalizowana kadra (współczynnik 3,14). Wysokie kompetencje pracowników socjalnych 

i ciągłe doszkalanie się z różnych dziedzin związanych z pomocą społeczną powodują 

zwiększenie skuteczność działań profilaktycznych mających na celu zniwelowanie 

występowania różnego rodzaju problemów. Pomocne są w tym także dotychczasowe 

doświadczenia, czyli tzw. dobre praktyki (2,91) oraz zabezpieczanie środków finansowych  

w budżecie lokalnych jednostek pomocy społecznej.   
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Wykres 15. Powody ułatwiające realizację działań profilaktycznych w 2013 roku 
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Wnioski 

 

1. Większość gmin w województwie podlaskim nie realizuje działań profilaktycznych  

w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym. 

2. Jedynym problemem, w którym większość gmin zadeklarowała, że realizuje działania 

profilaktyczne było ubóstwo. Potwierdziły to 72 samorządy, co stanowi 67% 

wszystkich gmin, które wzięły udział w badaniu. 

3. Tylko 19 gmin przyznało, że realizuje działania profilaktyczne w zakresie 

przeciwdziałania bezdomności. Świadczy to o tym, że ten problem społeczny nie 

występuje w znaczącej skali w województwie podlaskim, a w szczególności nie jest 

zauważalny na terenach wiejskich. 

4. Podlaskie gminy, aby przeciwdziałać występowaniu na ich terenie problemów 

społecznych, w największym stopniu realizowały rządowe oraz gminne programy 

profilaktyczne. Zdecydowanie dużo mniejszym zainteresowaniem cieszyły się 

programy wojewódzkie, z których korzystały tylko pojedyncze samorządy. 

5. Najczęściej realizowanymi przez gminy rządowymi programami profilaktycznymi były: 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Resortowy program wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej” oraz „Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

6. Najczęściej wskazywanymi przez samorządy gminnymi programami profilaktycznymi 

były: „Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych”, „Gminne 

Programy Wspierania Rodziny” oraz „Gminne Programy Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie” 

7. Najbardziej popularnym działaniem profilaktycznym stosowanym przez gminy  

w województwie podlaskim i mającym przeciwdziałać każdemu z pięciu poddanych 

badaniu problemów społecznych była praca socjalna. Była ona najczęściej 

finansowaną inicjatywą zarówno ze środków państwowych, unijnych oraz z budżetów 

własnych gmin.  

8. Aby zapobiegać rozwijaniu się problemów społecznych, gminy realizowały również 

działania profilaktyczne w postaci stypendiów dla uczniów oraz finansowały różnego 

rodzaju poradnictwo (prawne, psychologiczne oraz rodzinne). 

9. Niektóre działania profilaktyczne  takie jak animacje środowiskowe, debaty społeczne 

czy streetworking prawie w ogóle nie były realizowane przez jednostki pomocy 

społecznej. 

10. W prawie każdym przypadku głównym powodem, który wpłynął na brak realizacji 

działań profilaktycznych przez gminy był brak środków finansowych (średnia powyżej 

3,70) i braki kadrowe (3,50). Jedynie w przypadku profilaktyki przeciwdziałaniu 

bezdomności główną przyczyną był brak potrzeby podejmowania tego rodzaju 

inicjatyw. 

11. Powodem, który w każdym z pięciu przypadków według gmin najmniej wpłynął na 

brak podejmowania działań profilaktycznych, był brak zapisów dotyczących ich 

prowadzenia w dokumentach strategicznych i programowych. 

12. Wyspecjalizowana kadra to główny czynnik, który ułatwiał realizację wszystkich 

działań profilaktycznych. 
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Aneks 1. Lista wskaźników z danymi dla województwa podlaskiego 

 

Lp. Wskaźnik status źródło wielkość 
(2013 r.) 

dane 
dodatkowe/pomocnicze 

1 Liczba osób w rodzinach 
objętych pomocą z 
powodu ubóstwa do 
ogólnej liczby osób w 
rodzinach ogółem 
korzystających z pomocy 
*100% 

obowiązkowy MPIPS-03 
(dział 4, wiersz 1, 
kol. 3; dział 3, 1 

wiersz 4 
kolumna) 

65,62% liczba osób w rodzinach objętych 
pomocą z powodu ubóstwa – 82.807 
ogólna liczba osób w rodzinach 
korzystających z pomocy – 126.174 

2 Liczba osób w rodzinach 
objętych pomocą z 
powodu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego do ogólnej 
liczby osób w rodzinach 
ogółem korzystających z 
pomocy *100% 

obowiązkowy MPIPS-03 
(dział 4, wiersz 9, 
kol. 3; dział 3, 1 

wiersz 4 
kolumna)  

24,93% liczba osób w rodzinach objętych 
pomocą z powodu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – 31.454 
ogólna liczba osób w rodzinach 
korzystających z pomocy – 126.174 
 

3 Liczba osób w rodzinach 
objętych pomocą z 
powodu przemocy w 
rodzinie do ogólnej liczby 
osób w rodzinach 
ogółem korzystających z 
pomocy * 100% 

obowiązkowy MPIPS-03 
(dział 4, wiersz 

12, kol. 3; dział 3, 
1 wiersz 4 
kolumna) 

1,13% liczba osób w rodzinach objętych 
pomocą z powodu przemocy w 
rodzinie – 1.422 
ogólna liczba osób w rodzinach 
korzystających z pomocy – 126.174 
 

4 Liczba osób w rodzinach 
objętych pomocą z 
powodu bezdomności do 
ogólnej liczby osób w 
rodzinach ogółem 
korzystających z pomocy 
*100% 

obowiązkowy MPIPS-03 
(dział 4, wiersz 4, 
kol. 3; dział 3, 1 

wiersz 4 
kolumna) 

 

0,86% liczba osób w rodzinach objętych 
pomocą z powodu bezdomności – 
1.087 
ogólna liczba osób w rodzinach 
korzystających z pomocy – 126.174 
 

5 Liczba osób w rodzinach 
objętych pomocą z 
powodu bezrobocia do 
ogólnej liczby osób w 
rodzinach ogółem 
korzystających z pomocy  
*100% 

obowiązkowy MPIPS-03 (dział 
4, wiersz 6, kol. 

3; dział 3, 1 
wiersz 4 
kolumna) 

53,53% liczba osób w rodzinach objętych 
pomocą z powodu bezrobocia – 
67.542 
ogólna liczba osób w rodzinach 
korzystających z pomocy – 126.174 
 

6 Wskaźnik asystentury 
rodziny (liczba 
asystentów rodziny do 
liczby rodzin, którym 
przyznano pomoc z 
powodu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych) 

obowiązkowy sprawozdanie 
rzeczowo-

finansowych z 
wykonywania 

zadań z zakresu 
wspierania 

rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 

107,55 liczba asystentów rodziny - 73 
liczba rodzin korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – 7.851 
(MPiPS-03) 

7 Wskaźnik 
upowszechnienia 
metody asysty rodziny 
(liczba planów pracy z 
rodziną do liczby rodzin 
korzystających z pomocy 
społecznej z powodu 
bezradności) *100% 

dowolny OZPS, MPiPS-03 7,23% Liczba planów pracy z rodziną – 568 
Liczba rodzin korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego – 7.851 
(MPiPS-03) 

8 Liczba miejsc w 
placówkach wsparcia 
dziennego na 1.000 
mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym  
(17 lat i mniej) *1000 

obowiązkowy GUS; 
sprawozdanie 

rzeczowo-
finansowych z 
wykonywania 

zadań z zakresu 
wspierania 

rodziny i systemu 
pieczy zastępczej 

5,86 liczba mieszkańców województwa w 
wieku przedprodukcyjnym (17 lat i 
mniej) – 214.010 
liczba miejsc w placówkach wsparcia 
dziennego - 1254 

9 Dostępna infrastruktura 
instytucji –ośrodki 
interwencji kryzysowej, 
klubów i centrów 

obowiązkowy OZPS ośrodki 
interwencji 
kryzysowej – 7 
centra integracji 
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integracji społecznej, 
placówki wsparcia 
dziennego, mieszkania 
chronione, noclegownie i 
schroniska dla osób 
bezdomnych 

społecznej – 6 
kluby integracji 
społecznej – 5 
placówki wsparcia 
dziennego – 43 
mieszkania 
chronione – 19 
noclegownie i 
schroniska dla 
osób bezdomnych 
– 10 

10 Liczba indywidualnych 
programów: 
wychodzenia z 
bezdomności, 
zatrudnienia socjalnego 
(CIS) planu pracy z 
rodziną 

obowiązkowy OZPS liczba 
indywidualnych 
programów: 
wychodzenia z 
bezdomności – 61 
liczba programów 
zatrudnienia 
socjalnego (CIS) – 
140 
liczba planów 
pracy z rodziną – 
568 

 

11 Wskaźnik skrajnego 
ubóstwa w 
województwach  

obowiązkowy Raport: Ubóstwo 
ekonomiczne w 
Polsce w 2013 r. 
– GUS, W-wa 
30.05.2014 r. str. 
8 

11,2%  
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Aneks nr 2. Narzedzia 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 „Działania profilaktyczne”. Liczymy na Państwa pomoc i współpracę w ramach niniejszego badania. Prosimy 

o szczere odpowiedzi, uzyskane informacje są poufne i posłużą wyłącznie do celów badawczych i analiz statystycznych.  

Działania profilaktyczne –  zdefiniowane w przedmiotowym badaniu, jako działania i środki mające  

na celu minimalizację wystąpienia danego problemu społecznego (wystąpienia dysfunkcji rodzących zapotrzebowanie 

na wsparcie z pomocy społecznej).  

 

Wszystkie pytania w ankiecie dotyczą danych za rok 2013. 

 

Przeciwdziałanie ubóstwu 

 

1. Czy Państwa instytucja w 2013 r. realizowała działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania  ubóstwu? 
 

a) tak  

b) nie  przejść do pyt. 6 

 

2. Czy Państwa instytucja w 2013 r. realizowała rządowe programy profilaktyki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania ubóstwu? 

a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

3. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała wojewódzkie programy profilaktyki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania ubóstwu? 

a) tak  

b) nie 

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

4. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała gminne/powiatowe programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania ubóstwu? 

a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  
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5. Jakie działania profilaktyczne - w zakresie przeciwdziałania ubóstwu - Państwa instytucja zrealizowała  

w 2013 r.? Proszę zaznaczyć wszystkie realizowane i określić z jakich źródeł były one finansowane.  

 Po uzupełnieniu pytania przejdź do pytania nr 7. 

Działania w zakresie przeciwdziałaniu 
ubóstwu realizowane w roku 2013 

1. Środki 
budżetu 
państwa 

2.Środki 
europejskie,  
w tym EFS 

3. Środki 
własne 

4. Inne źródło 
finansowania 

a)  kampania społeczna     

b)  animacje środowiskowe     

c)  praca socjalna     

d)  asystent rodziny     

e)  stypendia dla uczniów     

f)  działania edukacyjne (np. szkolenia, 
warsztaty) 

    

g)  działania informacyjne (np. 
publikacje, ulotki) 

    

h)  terapie i mediacje     

i)  debaty społeczne      

j)  streetworking     

k)  pikniki/festyny     

l)  poradnictwo prawne     

m)  poradnictwo psychologiczne     

n)  poradnictwo rodzinne     

o)  telefon zaufania      

p)  inne, jakie?................................................     

q)  inne, jakie?................................................     

r)  inne, jakie?................................................     

 
6. W jakim stopniu poniżej przedstawione powody wpłynęły na brak realizacji działań profilaktycznych przez 

Państwa instytucję w zakresie przeciwdziałania ubóstwu? Proszę ocenić na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie 

wpłynęło”, a 5 „zdecydowanie wpłynęło”. 

 

Powody 1 2 3 4 5 

a)  brak środków finansowych 1 2 3 4 5 

b)  braki kadrowe 1 2 3 4 5 

c)  brak potrzeby 1 2 3 4 5 

d)  brak instytucji otoczenia 1 2 3 4 5 

e)  brak współpracy z instytucjami otoczenia 1 2 3 4 5 

f)  brak odpowiedniej infrastruktury 1 2 3 4 5 

g)  
 

brak zapisów dotyczących prowadzenia działań profilaktycznych  
w dokumentach strategicznych i programowych  

1 2 3 4 5 

h)  złe doświadczenia, jakie? ………..………………………………………… 1 2 3 4 5 

i)  inne, jakie?.............................................................................................................. 1 2 3 4 5 

 

Długotrwałe bezrobocie 

 
7. Czy Państwa instytucja w 2013 r. realizowała działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania 

długotrwałemu bezrobociu? 

 
a) tak  

b) nie  przejść do pyt. 12 

 

8. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała rządowe programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu? 
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a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

9. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała wojewódzkie programy profilaktyki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu? 

a) tak  

b) nie 

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

10. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała gminne/powiatowe programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu? 

a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

11. Jakie działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu Państwa instytucja 

zrealizowała w 2013 r.? Proszę zaznaczyć wszystkie realizowane i określić z jakich źródeł były one finansowane.  Po 

uzupełnieniu pytania przejdź do pytania nr 13. 

Działania w zakresie przeciwdziałaniu 
długotrwałemu bezrobociu realizowane w roku 
2013 

1. Środki 
budżetu 
państwa 

2. Środki 
europejskie,  
w tym EFS 

3. Środki 
własne 

4. Inne źródło 
finansowania 

a)  kampania społeczna     

b)  animacje środowiskowe     

c)  praca socjalna     

d)  asystent rodziny     

e)  stypendia dla uczniów     

f)  działania edukacyjne (np. szkolenia, warsztaty)     

g)  działania informacyjne (np. publikacje, ulotki)     

h)  terapie i mediacje     

i)  debaty społeczne      

j)  streetworking     

k)  pikniki/festyny     

l)  poradnictwo prawne     

m)  poradnictwo psychologiczne     

n)  poradnictwo rodzinne     

o)  telefon zaufania      

p)  inne, jakie?................................................................     

q)  inne, jakie?................................................................     

r)  inne, jakie?................................................................     

s)  inne, jakie?................................................................     
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12. W jakim stopniu poniżej przedstawione powody wpłynęły na brak realizacji działań profilaktycznych przez 

Państwa instytucję w zakresie przeciwdziałania długotrwałemu bezrobociu? Proszę ocenić na skali 1-5, gdzie 1 oznacza 

„zdecydowanie nie wpłynęło”, a 5 „zdecydowanie wpłynęło”. 

Powody 1 2 3 4 5 

a)  brak środków finansowych 1 2 3 4 5 

b)  braki kadrowe 1 2 3 4 5 

c)  brak potrzeby 1 2 3 4 5 

d)  brak instytucji otoczenia 1 2 3 4 5 

e)  brak współpracy z instytucjami otoczenia 1 2 3 4 5 

f)  brak odpowiedniej infrastruktury 1 2 3 4 5 

g)  brak zapisów dotyczących prowadzenia działań profilaktycznych  
w dokumentach strategicznych  i programowych  1 2 3 4 5 

h)  złe doświadczenia, jakie? ............................................................... 1 2 3 4 5 

i)  inne, jakie?.......................................................................................... 1 2 3 4 5 

 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

 

13.  Czy Państwa instytucja w 2013 r. realizowała działania profilaktyczne w zakresie  przeciwdziałania bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych? 

 
a) tak  

b) nie  przejść do pyt. 18 

 

14.  Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała rządowe programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych? 

a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

15. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała wojewódzkie programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych? 

a) tak  

b) nie 

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

16.  Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała gminne/powiatowe programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych? 

 

a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  
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17. Jakie działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych Państwa instytucja zrealizowała w 2013 r.? Proszę zaznaczyć wszystkie realizowane  

i określić z jakich źródeł były one finansowane.  Po uzupełnieniu pytania przejdź do pytania nr 19. 

 

Działania w zakresie przeciwdziałaniu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych realizowanych w roku 2013 

1.Środki 
budżetu 
państwa 

2.Środki 
europejskie, w 

tym EFS 

3.Środki 
własne 

4.Inne 
źródło 

finansow
ania 

a)  kampania społeczna     

b)  animacje środowiskowe     

c)  praca socjalna     

d)  asystent rodziny     

e)  stypendia dla uczniów     

f)  działania edukacyjne (np. szkolenia, 
warsztaty) 

    

g)  działania informacyjne (np. publikacje, 
ulotki) 

    

h)  terapie i mediacje     

i)  debaty społeczne      

j)  streetworking     

k)  pikniki/festyny     

l)  poradnictwo prawne     

m)  poradnictwo psychologiczne     

n)  poradnictwo rodzinne     

o)  telefon zaufania      

p)  inne, jakie?.................................................     

q)  inne, jakie?.................................................     

r)  inne, jakie?.................................................     

s)  inne, jakie?.................................................     

 
18.  W jakim stopniu poniżej przedstawione powody wpłynęły na brak realizacji działań profilaktycznych przez 

Państwa instytucję w zakresie przeciwdziałania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych? Proszę 
ocenić na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie wpłynęło”, a 5 „zdecydowanie wpłynęło”. 

Powody 1 2 3 4 5 

a)  brak  środków finansowych 1 2 3 4 5 

b)  braki kadrowe 1 2 3 4 5 

c)  brak potrzeby 1 2 3 4 5 

d)  brak instytucji otoczenia 1 2 3 4 5 

e)  brak współpracy z instytucjami otoczenia 1 2 3 4 5 

f)  brak odpowiedniej infrastruktury 1 2 3 4 5 

g)  
 

brak zapisów dotyczących prowadzenia działań  
profilaktycznych w dokumentach strategicznych  i programowych  1 2 3 4 5 

h)  złe doświadczenia, jakie? ……….. 1 2 3 4 5 

i)  inne, jakie?....... 1 2 3 4 5 

 

Przemoc w rodzinie 

 

19.  Czy Państwa instytucja w 2013 r. realizowała działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie? 

a) tak  

b) nie  przejść do pyt. 24 
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20. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała rządowe programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

21. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała wojewódzkie programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

a) tak  

b) nie 

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

22. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała gminne/powiatowe programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

23. Jakie działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwa instytucja 

zrealizowała w 2013 r.? Proszę zaznaczyć wszystkie realizowane i określić z jakich źródeł były one finansowane.  Po 

uzupełnieniu pytania przejdź do pytania nr 25. 

 

Działania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie realizowane w roku 2013 

1.Środki 
budżetu 
państwa 

2.Środki 
europejskie, 
w tym EFS 

3.Środki 
własne 

4.Inne źródło 
finansowania 

a)  kampania społeczna     

b)  animacje środowiskowe     

c)  praca socjalna     

d)  asystent rodziny     

e)  stypendia dla uczniów     

f)  działania edukacyjne (np. szkolenia, 
warsztaty) 

    

g)  działania informacyjne (np. publikacje, 
ulotki) 

    

h)  terapie i mediacje     

i)  debaty społeczne      

j)  streetworking     

k)  pikniki/festyny     

l)  poradnictwo prawne     

m)  poradnictwo psychologiczne     

n)  poradnictwo rodzinne     

o)  telefon zaufania      

p)  inne, jakie?.................................................     

q)  inne, jakie?.................................................     

r)  inne, jakie?.................................................     

s)  inne, jakie?.................................................     
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24. W jakim stopniu poniżej przedstawione powody wpłynęły na brak realizacji działań profilaktycznych przez 

Państwa instytucję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Proszę ocenić na skali 1-5, gdzie 1 oznacza 

„zdecydowanie nie wpłynęło”, a 5 „zdecydowanie wpłynęło”. 

 

Powody 1 2 3 4 5 

a)  brak  środków finansowych 1 2 3 4 5 

b)  braki kadrowe 1 2 3 4 5 

c)  brak potrzeby 1 2 3 4 5 

d)  brak instytucji otoczenia 1 2 3 4 5 

e)  brak współpracy z instytucjami otoczenia 1 2 3 4 5 

f)  brak odpowiedniej infrastruktury 1 2 3 4 5 

g)  
 

brak zapisów dotyczących prowadzenia działań  
profilaktycznych w dokumentach strategicznych  i programowych  1 2 3 4 5 

h)  złe doświadczenia, jakie? ………………………………….. 1 2 3 4 5 

i)  Inne, jakie?................................................................................... 1 2 3 4 5 

 

Bezdomność 

 

 

25. Czy Państwa instytucja w 2013 r. realizowała działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania bezdomności? 

a) tak  

b) nie  przejść do pyt. 30 

 

26. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała rządowe programy profilaktyki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania bezdomności? 

a) tak 

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 

27. Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała wojewódzkie programy profilaktyki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania bezdomności? 

a) tak  

b) nie 

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

  

28.  Czy Państwa instytucja w 2013r. realizowała gminne/powiatowe programy profilaktyki społecznej  

w zakresie przeciwdziałania bezdomności? 

a) tak  

b) nie  

Jakie? Proszę podać nazwę programów: 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  
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29. Jakie działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania bezdomności Państwa instytucja zrealizowała w 2013 

r.? Proszę zaznaczyć wszystkie realizowane i określić z jakich źródeł były one finansowane.  

 Po uzupełnieniu pytania przejdź do pytania nr 31. 

 

Działania w zakresie przeciwdziałaniu 
bezdomności realizowane w roku 2013 

1.Środki 
budżetu 
państwa 

2.Środki 
europejskie,  
w tym EFS 

3.Środki 
własne 

4.Inne źródło 
finansowania 

a)  kampania społeczna     

b)  animacje środowiskowe     

c)  praca socjalna     

d)  asystent rodziny     

e)  stypendia dla uczniów     

f)  działania edukacyjne (np. 
szkolenia, warsztaty) 

    

g)  działania informacyjne (np. 
publikacje, ulotki) 

    

h)  terapie i mediacje     

i)  debaty społeczne      

j)  streetworking     

k)  pikniki/festyny     

l)  poradnictwo prawne     

m)  poradnictwo psychologiczne     

n)  poradnictwo rodzinne     

o)  telefon zaufania      

p)  inne, jakie?.......................................     

q)  inne, jakie?.......................................     

r)  inne, jakie?........................................     

s)  inne, jakie?.......................................     
 

 

30. W jakim stopniu poniżej przedstawione powody wpłynęły na brak realizacji działań profilaktycznych przez 

Państwa instytucję w zakresie przeciwdziałania bezdomności? Proszę ocenić na skali 1-5, gdzie 1 oznacza 

„zdecydowanie nie wpłynęło”, a 5 „zdecydowanie wpłynęło”. 

 

Powody 1 2 3 4 5 

a)  brak środków finansowych 1 2 3 4 5 

b)  braki kadrowe 1 2 3 4 5 

c)  brak potrzeby 1 2 3 4 5 

d)  brak instytucji otoczenia 1 2 3 4 5 

e)  brak współpracy z instytucjami otoczenia 1 2 3 4 5 

f)  brak odpowiedniej infrastruktury 1 2 3 4 5 

g)  
 

brak zapisów dotyczących prowadzenia działań  
profilaktycznych w dokumentach strategicznych i programowych  1 2 3 4 5 

h)  złe doświadczenia, jakie? ……….. 1 2 3 4 5 

i)  Inne, jakie?........................................... 1 2 3 4 5 

 

31. W jakim stopniu poniżej przedstawione powody utrudniały realizację wszystkich działań profilaktycznych przez 

Państwa instytucję w roku 2013? Proszę ocenić na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie utrudniały”, a 5 

„zdecydowanie utrudniały”. 

Powody 1 2 3 4 5 
a)  brak środków finansowych 1 2 3 4 5 
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b)  braki kadrowe 1 2 3 4 5 
c)  brak zainteresowania 1 2 3 4 5 
d)  brak instytucji otoczenia 1 2 3 4 5 
e)  brak współpracy z instytucjami otoczenia 1 2 3 4 5 
f)  brak odpowiedniej infrastruktury 1 2 3 4 5 
g)  brak zapisów dotyczących prowadzenia działań  

profilaktycznych w dokumentach strategicznych i 
programowych 

1 2 3 4 5 

h)  złe doświadczenia, jakie? ………………………….. 1 2 3 4 5 
i)  inne, jakie? ……………………………………..….. 1 2 3 4 5 

 

32. W jakim stopniu poniżej przedstawione powody ułatwiały realizację wszystkich działań profilaktycznych przez 

Państwa instytucję w roku 2013? Proszę ocenić na skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie ułatwiały”, a 5 

„zdecydowanie ułatwiały”. 

Powody 1 2 3 4 5 

a)  
zabezpieczenie odpowiedniej wysokości środków 
finansowych w budżecie jednostki 

1 2 3 4 5 

b)  możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków 
finansowych  

1 2 3 4 5 

c)  wyspecjalizowana kadra 1 2 3 4 5 

d)  dodatkowe zasoby kadrowe 1 2 3 4 5 

e)  współpraca z otoczeniem 1 2 3 4 5 

f)  odpowiednia infrastruktura (np. lokalowe, transportowe itp.) 1 2 3 4 5 

g)  dotychczasowe doświadczenia (Dobre praktyki) 1 2 3 4 5 

h)  inne, jakie? ................................................................................... 1 2 3 4 5 

 

METRYCZKA 

1. Rodzaj instytucji: 

a) OPS 

b) MOPS/MOPR (miasta na prawach powiatu) 

2. Rodzaj gminy: 

a) wiejska  

b) miejsko-wiejska  

c) miejska 

 

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. 

 


