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    i bariery”
3. „Kontrakt socjalny – narzędzie pracownika socjalnego”
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SŁOWO WSTĘPNE

 Szanowni Państwo!

 Miło nam zaprezentować pierwszy w roku 2013 
numer Biuletynu informacyjnego Obserwatorium Integra-
cji Społecznej w Zielonej Górze. Publikacja została wydana 
w ramach projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz 
aktywnej integracji, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe insty-
tucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie 
i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki. 
 Tematem przewodnim bieżącego Biuletynu są opra-
cowania pod hasłem – Specyfika zawodu oraz warunków 
pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy spo-
łecznej na terenie województwa lubuskiego. Celem projektu 
było uzyskanie wiedzy pozwalającej na określenie skali i za-
kresu problemów, jakie występują w zawodzie pracownika 
socjalnego oraz Diagnoza systemu pieczy zastępczej w po-
wiatach województwa lubuskiego za okres od 1.01.2012 roku 
do 30.09.2012 roku. Główne zamierzenie badania opierało 
się na zebraniu informacji na temat funkcjonowania systemu 
opieki nad dzieckiem w powiecie. 
 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami 
badań, wnioskami i rekomendacjami dla lepszego zrozumie-
nia i zdiagnozowania problemów zawartych we wskazanych 
publikacjach. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim 
pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej w wo-
jewództwie lubuskim za aktywny udział w prowadzonych 
przez OIS badaniach.
 Mamy nadzieję, że Biuletyn będzie dla Państwa cen-
nym źródłem informacji.

             Życzę Państwu 
miłej i owocnej lektury

Jakub Piosik
Dyrektor 
Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej 
w Zielonej Górze 
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ków socjalnych w jednostkach pomocy społecznej 
na terenie województwa lubuskiego. Miało ono na 
celu lepsze poznanie specyfiki pracy pracownika 
socjalnego w województwie lubuskim. Polegało 
przede wszystkim na zebraniu opinii pracowników 
socjalnych na temat warunków pracy, postrzega-
nych przez nich trudności, organizowanych dla 
nich szkoleń czy współpracy z instytucjami. 
 Kolejnym projektem badawczym prze-
prowadzonym przez OIS była Diagnoza systemu 
pieczy zastępczej w powiatach województwa lu-
buskiego za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 
r. Zamierzeniem badania było zebranie infor-
macji na temat funkcjonowania systemu opieki 
nad dzieckiem w powiecie. Wyniki badania posłu-
żyły do opracowania Wojewódzkiego programu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
na lata 2013-2016. Wydział ds. Osób Niepełno-
sprawnych naszego ośrodka w ramach działań 
podejmowanych na rzecz osób niepełnospraw-
nych zorganizował w grudniu dwie konferencje. 
Pierwsza z nich pt. Seksualność Osób Niepełno-
sprawnych odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wlkp. Druga konferencja – Projekto-
wanie uniwersalne – odbyła się w Zielonej Górze 
w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego.
 Usystematyzowaliśmy prowadzenie pro-
cedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funk-
cjonujące na terenie województwa lubuskiego, 
w szczególności dotyczące działania terytorialne-
go i zasad współpracy na terenie województwa. 
W tym zakresie zostało podpisane wspólne poro-
zumienie przez ośrodki publiczne i niepubliczne. 
Zgodnie z ustaleniami w zakresie terytorialnego 
działania, ośrodki adopcyjne  kwalifikują  dzieci 
do przysposobienia i prowadzą procedury adop-
cyjne dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
na terenie danego powiatu, biorą udział w po-
siedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny 

    Panie Dyrektorze, 1 lipca 2012 r. rozpoczął 
działalność Regionalny Ośrodek Polityki Społecz-
nej w Zielonej Górze. Jest to ważne wydarzenie 
dla lubuskiego regionu. Utworzenie Ośrodka za-
myka w naszym województwie etap tworzenia 
systemu pomocy społecznej w oparciu o samo-
dzielne jednostki organizacyjne. Co udało się już 
zrobić i jakimi przedsięwzięciami może pochwa-
lić się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze?

 Powstanie Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej jako nowej jednostki wydzielonej 
z Urzędu Marszałkowskiego to ustawowy obowią-
zek. Jesteśmy kolejnym, dokładniej 13 wojewódz-
twem, które ten wymóg spełniło. Jako niezależna 
jednostka korzystamy ze środków województwa, 
ale możemy również sięgać po środki zewnętrzne 
na różnego rodzaju projekty.
 Wśród wielu zadań, jakie udało nam się 
zrealizować w ciągu kilku miesięcy działalno-
ści, na szczególną uwagę zasługuje kampania 
– „Lubuskie przeciw przemocy” siła w szacunku 
– w rodzinie siła, w ramach Programu Osłono-
wego MPiPS pod nazwą – „Wspieranie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy  w rodzinie” (edycja 
2012 r.). Celem projektu było ograniczenie zjawi-
ska przemocy w rodzinie oraz skutków jej stoso-
wania szczególnie wobec osób starszych. Jednym 
z istotnych elementów projektu było promowa-
nie prawidłowych relacji w hierarchii domowej 
i społecznej, dążenie do poprawy stosunków we-
wnątrzrodzinnych, tworzenia atmosfery miłości 
i szacunku – budowania pokolenia lubuskiej ro-
dziny bez przemocy. 
 Obserwatorium Integracji Społecznej dzia-
łające w naszych strukturach przeprowadziło 
wraz z Panią prof. dr hab. Marią Zielińską badanie 
o charakterze eksploracyjnym pod nazwą – Spe-
cyfika zawodu  oraz warunków pracy pracowni-

WYWIAD Z DYREKTOREM REGIONALNEGO OŚRODKA 
POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE 

       J A K U B E M  P I O S I K I E M            
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sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastęp-
czej na terenie danego powiatu, a także udziela-
ją pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz 
z zakresu prawa rodzinnego rodzinom naturalnym 
dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia 
przebywającego w pieczy zastępczej na terenie 
danego powiatu.

    Projekt systemowy – Podnoszenie kwalifika-
cji kadr pomocy i integracji społecznej w woje-
wództwie lubuskim poprzez swoją działalność 
ma zwiększyć potencjał instytucji pomocy i in-
tegracji społecznej, działających w naszym wo-
jewództwie. Dzięki specjalistycznym szkoleniom 
oraz warsztatom pracownicy instytucji pomocy 
i integracji społecznej pozyskują nową wiedzę, 
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, zapo-
znają się z nowymi narzędziami, działaniami 
czy innowacyjnymi rozwiązaniami organizacyj-
nymi. Czy również w tym roku takie szkole-
nia będą przeprowadzane i kto weźmie w nich 
udział?

 Po raz pierwszy, w ramach V edycji pro-
jektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy 
i integracji społecznej w województwie lubuskim, 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielo-
nej Górze organizuje studia podyplomowe. Są to 
studia na kierunku Ekonomia społeczna dla pra-
cowników instytucji pomocy i integracji społecz-
nej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 
Celem studiów jest wzrost kwalifikacji w zakresie 
ekonomii społecznej 25 uczestników oraz wymia-
na doświadczeń, informacji i dobrych praktyk czy 
analiza funkcjonujących rozwiązań. Uczestnicy 
zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządza-
nia, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia 
i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowa-
dzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecz-
nej, a także do kreowania lub podejmowania 
efektywnej współpracy w ramach tworzonych 
partnerstw publiczno-społecznych.

   Jakie inne działania, wyłączając szkolenia 
i warsztaty, będą podejmowane w bieżącym 
roku przez instytucję, którą Pan zarządza? Co 
powinno skupić największą uwagę Lubuszan, do 
których są skierowane te przedsięwzięcia?

 Podstawowym i najważniejszym doku-
mentem kształtującym politykę społeczną reali-

zowaną przez samorząd naszego województwa 
jest Strategia Polityki Społecznej Województwa 
Lubuskiego na lata 2005-2013, uchwalona przez 
Sejmik Województwa w kwietniu 2005 roku. Od 
tamtego czasu nastąpiły jednak znaczne zmiany, 
nie tylko w metodyce strategicznej myśli społecz-
nej, ale również w samej infrastrukturze społecz-
nej Ziemi Lubuskiej.
 Stało się to podłożem do rozpoczęcia 
działań mających na celu stworzenie zrębów no-
wej Strategii na lata 2014-2020. Chcemy, aby od-
powiadała ona w jak największym stopniu wszyst-
kim najważniejszym wyzwaniom nam stawianym. 
Myślę, że Strategia będzie odgrywała dużą rolę 
w kształtowaniu życia codziennego Lubuszan 
w wielu wymiarach, zarówno w zakresie kre-
owania pożądanych postaw obywatelskich, jak 
i w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjal-
nych w sytuacjach wymagających społecznej in-
terwencji. 
 Realizacja polityki społecznej musi znaj-
dować swoje odzwierciedlenie w praktycznych 
działaniach ROPS-u i przekładać się na realizację 
konkretnych zadań. W roku bieżącym należeć 
do nich będzie udział Regionalnego Ośrodka Po-
lityki Społecznej w szeregu imprez i uroczystości, 
w trakcie których prowadzić będziemy akcje infor-
macyjne i promocyjne z zakresu polityki społecz-
nej, w tym udział w obchodach Dni Wojewódz-
twa Lubuskiego, Targach Aktywności Społecznej, 
jak i w czasie trwania Przystanku Woodstock. 
 W bieżącym roku przypada 10-lecie 
uchwalenia ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Jest to okazją do zor-
ganizowania przez nas w dniu 1 czerwca specjal-
nego pikniku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Drzonkowie koło Zielonej 
Góry. Chcemy, aby piknik wpisywał się również 
w obchody Europejskiego Roku Obywateli usta-
nowionego przez Parlament Europejski w paź-
dzierniku 2012 r. na wniosek sieci organizacji po-
zarządowych działających w Brukseli. 
 W październiku, jak co roku, pragnie-
my uczcić i ugościć naszych lubuskich seniorów. 
Trzeba powiedzieć, że pomimo wielu problemów 
wynikających z wieku, stanu zdrowia lub miejsca 
zamieszkania, wielu z nich prowadzi ożywioną 
działalność społeczną w ramach organizacji po-
zarządowych. To uniwersytety trzeciego wieku, 
organizacje rencistów i inwalidów, koła turystycz-
ne, kulturalne, sportowe. Lubuski Tydzień Seniora 
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po raz piętnasty będzie okazją do pokazania przez 
nich efektów swojej działalności, podzielenia się 
z innymi swoimi osiągnięciami i problemami. 
Poza uroczystością inauguracyjną, na terenie ca-
łej Ziemi Lubuskiej odbywa się co roku ponad 200 
imprez i spotkań seniorów. Są one również oka-
zją do tworzenia więzi społecznych w lokalnych 
środowiskach oraz – co szczególnie ważne – więzi 
międzypokoleniowych, gdyż wiele z nich, to spo-
tkania osób starszych z dziećmi i młodzieżą.
 W grudniu natomiast zorganizujemy im-
prezę mikołajkową dla najmłodszych i najbardziej 
potrzebujących obywateli naszego województwa. 

W czasie mikołajkowego balu w 2013 r. planuje-
my podarować dzieciom drobne, symboliczne 
prezenty, słodki poczęstunek oraz dużą porcję 
dobrej zabawy. 
 Na koniec dodam, że Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej angażuje się nie tylko w ini-
cjatywy o charakterze programowym. Odręb-
nym rodzajem działań są przedsięwzięcia typowo 
praktyczne. Dobrym przykładem takich projek-
tów będzie np. planowany na bieżący rok zakup 
testów do badania głównych grup narkotyków 
w ślinie na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Gorzowie Wlkp.

 Z inicjatywy Obserwatorium Integracji Społecznej przy Regional-
nym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przeprowadzono w li-
stopadzie 2012 roku badania empiryczne wśród pracowników socjalnych 
zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej na terenie wojewódz-
twa lubuskiego. Podstawowym celem projektu pt. Specyfika zawodu 
oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy 
społecznej na terenie województwa lubuskiego było ustalenie aktualnej 
sytuacji tej kategorii pracowników, wskazanie trudności i zagrożeń wyni-
kających z pełnienia zawodu pracownika socjalnego. Badaniu poddano 
378 respondentów zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Po-
wiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
 Badanie miało charakter eksploracyjny i polegało przede wszyst-
kim na zebraniu opinii pracowników socjalnych na temat warunków pra-
cy, organizowanych dla nich szkoleń, postrzeganych przez nich trudno-
ści i tym podobnych kwes�i. Ponadto badanie miało na celu wskazanie 
ewentualnych kierunków działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Zielonej Górze i określenie charakteru szkoleń oraz kursów orga-
nizowanych dla pracowników socjalnych, zgodnie z ich oczekiwaniami 
i potrzebami. Z uzyskanej w badaniach wiedzy wynika, że w zawodzie 
pracownika socjalnego istnieją problemy wymagające przedyskutowa-
nia. Konieczne wydaje się przeprowadzenie pogłębionych badań w tym 
zakresie. Rozpoznanie przyczyn wskazywanych problemów  stanowiłoby 
klucz do sformułowania określonych procedur obowiązujących pracow-
nika socjalnego, co zdecydowanie wpłynęłoby na redukcję problemów 
i znacząco poprawiłoby jakość świadczonych usług.

PRACOWNICY SOCJALNI 
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM 
W  Ś W I E T L E  B A D A Ń  E M P I R Y C Z N Y C H

  
Prof. dr hab. 
Maria Zielińska
Dyrektor Instytutu 
Socjologii 
Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
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Badanie przeprowadzono metodą standaryzowanej ankiety, która została przygotowana 
przez zespół pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Paweł 
Jagasek, Izabela Siminska, Marcin Senkowski, Paulina Cendrowska-Kotalla. 
 Rolę konsultanta naukowego w trakcie przygotowywania badań pełniła prof. 
Maria Zielińska, socjolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która na podstawie uzyskanych 
danych opracowała raport. Wyniki prezentowane były podczas konferencji zorganizowanej 
w Urzędzie Marszałkowskim 14 grudnia 2012 r. z udziałem Dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej Jakuba Piosika, przedstawicieli władz, prelegentów, 
pracowników socjalnych z terenu województwa lubuskiego i osób zainteresowanych 
problematyką pracy pracowników socjalnych.

  Fot. Obserwatorium Integracji Społecznej
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  Fot. Obserwatorium Integracji Społecznej



Obserwatorium Integracji  Społecznej w Zielonej Górze 

BIULETYN  Nr 1/2013

11

Obserwatorium Integracji  Społecznej w Zielonej Górze 

BIULETYN  Nr 1/2013

11

 Nadal w zdecydowanej większości pra-
cownikami socjalnymi są kobiety. Przeważają 
osoby poniżej 41. roku życia, prawie 2/3 z nich 
posiada wykształcenie wyższe, najczęściej pe-
dagogiczne. Prawie 2/3 respondentów mieszka 
i pracuje w środowiskach małych miast (do 20 
tys. mieszkańców) i wsi. Blisko 44% posiada po-
nad dziesięcioletni staż pracy w zawodzie, je-
dynie 1/5 wskazała staż mniejszy niż 3 lata. 1/3 
respondentów pracuje na stanowisku specja-
listy pracy socjalnej, nieco ponad 40% pracuje 
na stanowisku pracownika socjalnego. Osoby 
z najdłuższym stażem pracy otrzymują najwyż-
sze wynagrodzenie.
 Ponad 80% respondentów uznało wy-
posażenie ośrodków w nowoczesny sprzęt, taki 
jak komputery, kopiarki, faksy za bardzo dobre 
i dobre. Ośrodki pomocy społecznej coraz lepiej 
dostosowane są do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Ponad 80% ośrodków (jak wynika z badań) 
wyposażonych jest w podjazdy dla wózków inwa-
lidzkich, około 60% - w toalety dla osób niepeł-
nosprawnych. Za komfortowe i najlepsze do wy-
konywania obowiązków respondenci wskazywali 
pokoje jedno- i dwuosobowe. W takich pomiesz-
czeniach pracuje prawie 40% badanych. Pozostali 
pracują w pokojach 3,4,5 i 6-osobowych. Nieco 
ponad 70% respondentów wskazała brak oddziel-
nego pomieszczenia do rozmów z klientami. Nie-
pokojący jest fakt, że prawie 60% badanych wska-
zało, że brakuje im czasu na wykonywanie swoich 
obowiązków. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy 
wskazywali: przeciążenie pracą biurową, zbyt dużą 
liczbę podopiecznych i dodawanie nowych obo-
wiązków. W sytuacjach natłoku pracy zdecydowa-
nie częściej pracownicy mogą liczyć na wsparcie 
współpracowników niż przełożonych.
 Najczęściej spotykanymi przez respon-
dentów problemami społecznymi są: bezrobocie, 
ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwała/
ciężka choroba. Do stosunkowo często spotyka-
nych przez pracowników problemów społecznych 
należy alkoholizm/narkomania oraz bezradność 
w sprawach opiekuńczo-rodzicielskich. Alkoho-
lizm i narkomania stanowią według responden-
tów mniejszy problem niż niepełnosprawność 
i długotrwała choroba. Opieka nad osobami star-

szymi jako problem społeczny jest częściej spo-
tykany wśród podopiecznych niż przemoc w ro-
dzinie. Zwraca uwagę fakt, że pracownicy socjal-
ni doświadczyli w swojej pracy agresji fizycznej, 
choć dotyczyła ona 14% respondentów, a 4,5% 
wskazało, że zdarza się to często. Wydaje się to 
być zjawiskiem niepokojącym. Z przemocą psy-
chiczną spotkało się prawie 2/3 respondentów, 
a słownej przemocy doświadczyli prawie wszy-
scy. Najczęściej wskazywane przez respondentów 
problemy w ich miejscu pracy to: biurokracja, 
zbytnie obciążenie pracą, ograniczony kontakt 
z superwizorami. Niepokoić może fakt, że naj-
młodsi badani częściej niż pozostali wskazywali 
brak możliwości podnoszenia kwalifikacji jako 
istotny dla nich problem.
 Współpraca z instytucjami, które z zało-
żenia winny stanowić pomoc dla pracowników 
socjalnych na ogół oceniana była jako dobra. Wy-
daje się jednak, że ten obszar pomocy społecznej 
wymaga poprawienia. Pracownicy socjalni ocze-
kują większej pomocy ze strony różnych instytucji 
pośrednio lub bezpośrednio związanych z polity-
ką społeczną. 
 Z badań wynika, że w przeciągu ostat-
niego roku niecałe 60% pracowników socjalnych 
uczestniczyło w szkoleniach. Na ogół dobrze je 
oceniali. Byli z nich zadowoleni, najbardziej z at-
mosfery i organizacyjnych aspektów szkoleń (spo-
sobu prowadzenia, wykładowców, organizacji 
zajęć). Niepokoić może fakt, że mniej zadowoleni 
byli z przydatności przekazywanej podczas szko-
leń wiedzy, możliwości zdobycia nowej wiedzy 
i z jakości materiałów szkoleniowych. Poddani 
badaniu pracownicy socjalni oczekiwaliby w przy-
szłości szkoleń (kursów) z zakresu wiedzy psycho-
logicznej, wiedzy dotyczącej pomocy rodzinie 
oraz wiedzy prawnej.
 Z badań wynika, że nieco ponad 2/3 re-
spondentów jest zadowolona ze swojej pracy. 
Jedynie 6% stanowiły osoby zdecydowanie nie-
zadowolone. Analizy pokazały, że zadowolenie 
z wykonywanej pracy w niewielkim stopniu zależy 
od wieku, stażu i miejsca pracy. Najwięcej osób 
niezadowolonych było wśród najstarszych pra-
cowników, najwięcej bardzo zadowolonych wśród 
najmłodszych. 

WYNIKI BADAŃ STAŁY SIĘ PODSTAWĄ DO SFORMUŁOWANIA 
KILKU PODSTAWOWYCH WNIOSKÓW 
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 Nieco bardziej zadowoleni byli również 
pracownicy socjalni pracujący w środowiskach 
wiejskich. Nawet poziom wynagrodzenia nie róż-
nicuje istotnie statystycznie zadowolenia. Gene-
ralnie z badań wynika, że najmniej respondenci 
byli zadowoleni z tych aspektów pracy, które są 
pochodną relacji z przełożonymi, tj. otwartości 
i elastyczności przełożonych wobec pracowników, 
z określenia zakresu ich zadań, uznania i szacunku 
z ich strony. Uwagę zwraca fakt, że relatywnie mało 
respondentów zadowolonych jest z uznania i sza-
cunku okazywanych im ze strony klientów. Oznacza 
to, że czują się w tym zakresie niedocenieni i ocze-
kiwaliby – być może – większej wdzięczności ze 
strony swoich podopiecznych. Na ogół responden-
ci dobrze oceniali uprawnienia gwarantowane im 
ustawowo. Najbardziej zadowoleni są z możliwości 
skorzystania z dodatkowego urlopu wypoczynko-
wego, który przysługuje im po przepracowaniu 
minimum 5 lat oraz z dodatku do wynagrodzenia 
przysługującego pracownikom socjalnym świad-
czącym pracę socjalną poza siedzibą jednostki. 
 Pracownik socjalny w opiniach responden-
tów to osoba, która winna posiadać takie cechy, 
jak: profesjonalizm, wiedza, empa�a, tolerancja, 
odporność na stres i asertywność. Jest to podej-
ście modelowe, które w znacznym stopniu pokry-
wa się ze społecznymi oczekiwaniami wobec tego 
zawodu, choć – jak pokazały badania – odbiega 
od realnego obrazu pracownika socjalnego. Pod-
dani badaniu respondenci bynajmniej nie uważa-
ją, że w ich zawodzie należy się „poświęcać”, że 
jest to rodzaj misji. Oczekiwaliby wyższych pensji 
i lepszego traktowania. Prawie 94% responden-
tów wyraziło przekonanie, że zawód pracownika 
socjalnego ma za niski pres�ż. Prawie 93% uważa, 
że w porównaniu z nakładem pracy pracownicy 
socjalni nie zarabiają dużo, a jedynie 16% zgadza 
się z twierdzeniem, że w zawodzie pracownika so-
cjalnego chodzi o niesienie pomocy, a wynagro-
dzenie jest mało ważne. Przez taki ogląd wyraź-
nie przebija się rozgoryczenie i negatywna opinia 
o własnym zawodzie. Dodatkowo wyniki badań 
dotyczące zdrowotnych i społecznych skutków 
pracy w zawodzie pracownika socjalnego wska-
zały, że wśród poddanych badaniu responden-
tów nieco ponad 40% częściej choruje, prawie 
2/3 częściej czuje się zmęczona i przygnębiona, 
prawie 80% czuje się w związku z wykonywaną 
pracą bardziej zestresowana, a połowa ma mniej 
czasu na życie rodzinne i towarzyskie.

 Należy zaznaczyć, że badania miały cha-
rakter eksploracyjny i jedynie sygnalizują obszary 
aktywności i działania pracowników socjalnych, 
na które należałoby zwrócić szczególną uwagę. 
Z uzyskanych danych wynika, że choć pracowni-
cy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy spo-
łecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie 
w województwie lubuskim są raczej zadowoleni 
ze swojej pracy, warunków pracy i innych podda-
nych badaniu aspektów, to wskazują na występu-
jące w ich pracy problemy, które należałoby roz-
wiązać, by polepszyć komfort ich pracy i podwyż-
szyć poczucie dobrostanu psychicznego.
 Z badań wynika, że konieczne byłoby 
bardziej pogłębione rozpoznanie następujących 
kwes�i: (1) braku pomieszczeń do indywidual-
nych rozmów z klientami, (2) liczby podopiecz-
nych przypadających na jednego pracownika, (3) 
zakresu wykonywania prac biurowo-administra-
cyjnych, (4) relacji pracowników socjalnych z kie-
rownictwem jednostek pomocy społecznej, (5) 
zachowań agresywnych występujących ze strony 
podopiecznych pomocy społecznej, (6) współpra-
cy z takimi instytucjami, jak 
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organi-
zacje pozarządowe, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej oraz z komornikami, (7) stanu zdrowia 
pracowników socjalnych. Raport przygotowany 
na podstawie zebranych w badaniach empirycz-
nych danych sygnalizuje rzeczywiste istnienie 
problemów, których rozwiązanie zależeć będzie 
od różnych czynników, także strukturalnych, 
a także wymagać będzie systemowych rozwiązań.
 Pracownicy socjalni, będący głównym 
filarem pomocy społecznej, są przeciążeni pracą 
biurową i administracyjną, wskazują na zbyt dużą 
liczbę podopiecznych przypadających na jednego 
pracownika socjalnego, sygnalizują własne proble-
my zdrowotne wynikające z wykonywanej pracy, 
a mimo to pragną w tym zawodzie pozostać. 
Dlatego warto poddać szczegółowym badaniom 
i lepiej zdiagnozować wskazywane przez nich pro-
blemy, by poprawić ich komfort pracy i – co za 
tym idzie – jakość i efektywność pracy. 
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DIAGNOZA SYSTEMU 
PIECZY ZASTĘPCZEJ 
w powiatach województwa lubuskiego 
za  okres  od 01.01.2012 r.  do 30.09.2012 r.

WSTĘP

 
 Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach projektu systemowego – Koordynacja na Rzecz 
Aktywnej Integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadząc 
działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, wykonało projekt badawczy nt. 
systemu pieczy zastępczej na terenie województwa lubuskiego. Głównym celem badania była diagnoza 
systemu pieczy zastępczej w powiecie. Pierwotnie badanie miało również objąć gminy i ich realizację za-
dań związanych ze wspieraniem rodziny. Niska frekwencja oraz małe zaangażowanie gmin w badanie nie 
pozwoliło na analizę uzyskanych danych. Badania miały na celu pozyskanie informacji za okres od 1 stycz-
nia do 30 września 2012 r. Przystąpiło do niego 12 powiatów województwa lubuskiego oraz 2 miasta na 
prawach powiatu: Zielona Góra oraz Gorzów Wielkopolski.
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         CELE CZĄSTKOWE

 Zamierzeniem badań było zebranie infor-
macji na temat funkcjonowania systemu opieki 
nad dzieckiem w powiecie. W skład problematyki 
podejmowanej w pytaniach ankietowych wcho-
dziły następujące sfery badawcze:
– mechanizmy funkcjonowania pieczy zastępczej;
– zakres funkcjonowania systemu;
– sposoby realizacji zadań systemowych;
– sfera realizacji zadań systemowych;
– poziom współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi;
– współpraca służb społecznych;
– znaczenie instytucji państwowych w realizacji 
zadań systemowych;
– prognozy.
 Badanie przeprowadzono drogą elek-
troniczną, narzędziem były ankiety internetowe. 
Badanie miało charakter fakultatywny, a jego wy-
niki posłużyły do opracowania Wojewódzkiego 
programu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej na lata 2013-2016.

DIAGNOZA SYSTEMU 
PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIATACH 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 Piecza zastępcza, jak wynika z zapisów 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej, sprawowana jest w przypadku niemoż-
ności zapewnienia opieki i wychowania przez ro-
dziców. System pieczy zastępczej należy do zadań 
powiatu i realizowany jest poprzez: 
– zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w ro-
dzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka 
oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
– organizowanie wsparcia osobom usamodziel-
nianym, opuszczającym rodziny zastępcze, ro-
dzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-
-wychowawcze i regionalne placówki opiekuń-
czo-terapeutyczne poprzez wspieranie procesu 
usamodzielniania;

– prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz placówek wsparcia dziennego o zasię-
gu ponadgminnym;
– organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy za-
stępczej, w szczególności przez tworzenie warun-
ków do powstania grup wsparcia i specjalistycz-
nego poradnictwa;
– wyznaczanie organizatorów rodzinnej pieczy za-
stępczej.

FUNKCJONOWANIE PIECZY 
ZASTĘPCZEJ W ROKU 2012

 W związku z obowiązującą od 1 stycznia 
2012 r. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 
149 poz. 887 z późn. zm.) przeprowadzono bada-
nia ankietowe wśród pracowników powiatowych 
centrów pomocy rodzinie w województwie lubu-
skim.
 Jak wynika z art. 182 ww. ustawy, pod-
miotami realizującymi zadania organizatora pie-
czy zastępczej w powiatach są powiatowe centra 
pomocy rodzinie oraz dodatkowo w wojewódz-
twie lubuskim są to: Gorzowskie Centrum Po-
mocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Wykres 1. Czy zostali powołani koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej?

Źródło: Opracowanie własne
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 We wszystkich przebadanych powiatach 
zostali powołani koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej, w sumie jest ich 29.
 Z badań wynika, że na jednego koordyna-
tora przypada od 11 do 43 rodzin, wśród bada-
nych najmniej rodzin na jednego koordynatora, 
bo tylko 11 przypada w powiecie sulęcińskim. 
Trzy powiaty nie spełniają wymogów zawartych 
w art. 77 pkt 4 ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej, który mówi, że koordyna-
tor rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod 
opieką łącznie więcej niż 30 rodzin zastępczych 
lub rodzinnych domów dziecka. Wskazuje to na 
znaczące obciążenie zawodowe koordynatorów 
oraz na potrzebę zwiększenia ich liczby.

Wykres 2. Czy nowe formy pomocy będą miały pozytywny wpływ 
na jakość zadań realizowanych na rzecz dziecka i rodziny?

Źródło: Opracowanie własne

 Według respondentów pozytywnymi 
przejawami będą:
– lepsze funkcjonowanie rodzin zastępczych;
– zwiększenie wiedzy dotyczącej problemów po-
jawiających się w rodzinach;
– możliwość szybszej reakcji w przypadku poja-
wienia się problemów w rodzinie;
– rozwój jakości systemu i zadań realizowanych 
na rzecz dziecka i rodziny;
– kompleksowa realizacja zadań przez jedną in-
stytucję.

Wykres 3.  Czy wsparcie dla rodzinnej pieczy zastępczej jest 
organizowane w sposób zaspokajający potrzeby?

Źródło: Opracowanie własne

 Respondenci twierdzą, że rodzinom ofe-
rowana jest pomoc, a w razie pojawiających się 
trudności są podejmowane działania zmierzające 
do ich rozwiązania. 
 W celu większego zaspokojenia potrzeb 
powiatu w zakresie wsparcia dla rodzinnej pie-
czy zastępczej w opinii respondentów potrzebne 
jest:
– zwiększenie liczby koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej oraz osób wspierających prace 
gospodarskie;
– zatrudnienie dodatkowych specjalistów (psy-
chologów, terapeutów, pedagogów);
– zapewnienie większych środków finansowych;
– wsparcie przy realizacji zadań fakultatywnych;
– zwiększenie liczby rodzin pomocowych;
– potrzeba większego przepływu informacji mie-
dzy rodziną a udzielającym pomoc (motywowa-
nia rodzin do mówienia o trudnościach);
– zwiększenie liczby miejsc w placówkach (by 
nie umieszczać dzieci w placówkach poza powia-
tem);
– zwiększenie kadry trenerskiej szkolącej rodzi-
ców zastępczych.
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Wykres 4. Czy na terenie powiatu funkcjonują rodziny po-

mocowe?

Źródło: Opracowanie własne

 Tylko powiaty, w których funkcjonują rodzi-
ny pomocowe, miały podzielone zdanie na temat 
wystarczającej liczby takich rodzin wobec potrzeb 
w tym zakresie. Według 4 powiatów liczba ta jest 
wystarczająca, natomiast miasto na prawach powia-
tu Gorzów Wlkp. wykazało problem w tej kwes�i 
i argumentowało go brakiem chętnych kandydatów 
na rodziny pomocowe oraz niemożliwością skorzy-
stania z urlopu przez rodziny zastępcze.

Wykres 5. Czy powiat zleca zadania organizacjom pozarzą-

dowym?

Źródło: Opracowanie własne

 Kolejne pytanie zadane respondentom 
brzmiało: „Czy Państwa powiat zleca organiza-
cjom pozarządowym realizację zadań wynikają-
cych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej w formie otwartego konkursu?”. 
4 powiaty potwierdziły takie działanie, z czego 
3 wskazały na prowadzenie placówki opiekuńczo-

-wychowawczej typu rodzinnego, a jeden na pro-
wadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych, koordy-
nację grup wsparcia oraz zadania mające na celu 
rozpowszechnianie rodzicielstwa zastępczego.
 Zdecydowana większość powiatów, bo 
aż 10, co stanowi 71% przebadanych, nie zleca 
zadań organizacjom pozarządowym, a głównymi 
przyczynami jest brak środków finansowych lub 
brak takiej potrzeby.

Wykres 6. Czy budżet powiatu  zabezpiecza potrzeby wyni-

kające z ustawy?

Źródło: Opracowanie własne

 Zdecydowana większość powiatów 
twierdzi, że ich budżet nie jest zabezpieczony 
tak, aby pokrywać potrzeby wynikające z ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Takiego zdania jest aż 13 przebadanych powia-
tów, co stanowi 93%. Potwierdzeniem tego są od-
powiedzi na wcześniej zadane pytania, w których 
wielokrotnie wskazywano na niewystarczające 
środki finansowe.
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        WNIOSKI

 We wszystkich przebadanych powiatach 
zostali powołani koordynatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej – w sumie 29. Badania wskazują na 
znaczące obciążenie zawodowe koordynatorów, 
co spowodowane jest zbyt dużą liczbą rodzin pod 
opieką jednego koordynatora. Najbardziej obcią-
żone są powiaty: nowosolski, w którym na jedne-
go koordynatora przypadają 43 rodziny, powiat 
zielonogórski – 40 rodzin na koordynatora oraz 
żarski – 39.
 Według 8 PCPR-ów nie są zabezpieczone 
potrzeby w zakresie liczby zatrudnionych koordy-
natorów.
 Wprowadzenie koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej i osoby do pomocy przy spra-
wowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach go-
spodarskich oraz funkcjonowanie rodzin pomo-
cowych wpłynie pozytywnie na jakość opieki nad 
dzieckiem w rodzinach zastępczych i rodzinnych 
domach dziecka. Takiego zdania jest aż 93% ba-
danych.
 Nowe formy pomocy wprowadzone przez 
ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej według 13 PCPR-ów wpłyną pozytywnie 
na jakość zadań realizowanych na rzecz dziecka 
i rodziny. 
 3-letni program dotyczący rozwoju pie-
czy zastępczej opracowany został w 7 powia-
tach, co stanowi 50% powiatów województwa 
lubuskiego. Wszystkie powiaty, które do tej pory 
nie opracowały 3-letniego programu dotyczącego 
rozwoju pieczy zastępczej deklarują, że do końca 
2012 r. zostanie opracowany.
 Najczęstszymi problemami ograniczają-
cymi realizację zadań dotyczących pieczy zastęp-
czej w powiecie według respondentów są:
– problemy kadrowe;
– problemy organizacyjne;
– brak precyzyjnych przepisów;

– problemy finansowe;
– brak kandydatów na rodziny zastępcze.
 Różnorodność form wsparcia dla rodzin-
nej pieczy zastępczej przekłada się na pozytywną 
opinię dotyczącą zaspokajania potrzeb w tym za-
kresie, aż 11 PCPR-ów twierdzi, że potrzeby te są 
zaspokojone.
 Wsparcie osobom usamodzielnianym, 
opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy 
dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze 
i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutycz-
ne jest udzielane we wszystkich powiatach, 86% 
PCPR-ów potwierdza dodatkowe formy wsparcia, 
często współfinansowane z UE w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
 W województwie lubuskim w 2012 r. tyl-
ko w pięciu powiatach funkcjonują rodziny pomo-
cowe. W pozostałych dziewięciu nie ma takich ro-
dzin, powiaty często argumentowały to brakiem 
chętnych kandydatów na rodziny pomocowe.
 Zdecydowana większość powiatów, bo aż 
10, nie zleca zadań organizacjom pozarządowym 
ze względu na brak środków finansowych, za-
potrzebowanie powiatów oraz zainteresowanie 
ze strony NGO. W przyszłości natomiast 9 powia-
tów zamierza podjąć takie działania.
 Potrzeby szkoleniowe powiatów w zakre-
sie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzą-
cych domy dziecka, rodziny pomocowe, dyrekto-
rów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego są zaspokajane w 10 PCPR-ach, które 
prowadzą takie szkolenia. Powiaty, które nie pro-
wadzą szkoleń, uzasadniają to brakiem wykwalifi-
kowanej kadry, kandydatów oraz środków finan-
sowych. 
 93% powiatów jest zdania, że ich budżet 
nie jest zabezpieczony tak, aby pokrywać potrze-
by wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej.

ANALIZA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ POZWOLIŁA WYSUNĄĆ 
NASTĘPUJĄCE WNIOSKI
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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze po raz pierwszy, w ramach 
V edycji projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji kadr 
pomocy i integracji społecznej w województwie 
lubuskim organizuje studia podyplomowe. Są to 
studia z zakresu Ekonomia społeczna, skierowa-
ne do pracowników instytucji pomocy i integracji 
społecznej oraz partnerów społecznych i gospo-
darczych. Celem studiów jest wzrost kwalifikacji 
25 uczestników oraz wymiana doświadczeń, in-
formacji i dobrych praktyk czy analiza funkcjo-
nujących rozwiązań. Uczestnicy zdobędą wie-
dzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów 
i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania 
inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju 
podmiotów ekonomii społecznej, a także do kre-
owania lub podejmowania efektywnej współpra-
cy w ramach tworzonych partnerstw publiczno-
-społecznych. 

EKONOMIA SPOŁECZNA

 W grudniu 2012r . przyjmowano formu-
larze zgłoszeniowe, które na bieżąco były pod-
dawane ocenie formalnej i projektowej. Ocena 
merytoryczna nadesłanych dokumentów została 
dokonana przez komisję rekrutacyjną powołaną 
zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej Zielonej Górze. Zgodnie z pro-
cedurami, drugim etapem rekrutacji była ocena 
motywacji do udziału w studiach, wykorzysta-
nia wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach 
oraz ich zastosowania m.in. w miejscu pracy. Do 
ostatniego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 
47 osób, z którymi członkowie komisji rekrutacyj-
nej przeprowadzili rozmowy kwalifikacyjne. Dwa-
dzieścia pięć osób z największą punktacją, zostało 
uczestnikami studiów podyplomowych na kie-
runku Ekonomia społeczna. Konferencja inaugu-
rująca rozpoczęcie studiów odbędzie się 1 marca 
2013 r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych rozwojem ekonomii 
społecznej w naszym regionie.

Fot. Wydział Obsługi Projektu 7.1.3

JUŻ WKRÓTCE RUSZA I EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Fot. Wydział Obsługi Projektu 7.1.3
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Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu, fax

Jakub Piosik Dyrektor
10

68 3231880
fax 68 352 39 54

Beata Kiecana Z-ca Dyrektora
Joanna Głowacka kancelaria i sekretariat (ROPS.X)
Teresa Trubiłowicz Główny Księgowy 

5 68 3231883
Arkadiusz Matysiak ds. admin. – księgowych i budżetu
Wiesława Kanclerz ds. płace
Barbara Redmer ds. kadr  i szkoleń

Barbara Maszkiewicz Kierownik – Wydz. Koordynacji Systemu Zabezpieczenia Społecznego
14

68 3231920

Ewa Sowińska główny specjalista 68 3231921
Izabella Szwarc inspektor
Marta Einbacher podinspektor

12 68 3231922Aneta Mikłaszewicz podinspektor
Katarzyna Poźniak podinspektor
Kazimierz Bysiek
Maciej Jabłoński

Podinspektor
podinspektor

1 68 3231923

Stanisław Wawrzyniak Kierownik – Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

2
68 3231924

Barbara Nowobielska inspektor

Magda Poliwko podinspektor
68 3231925

Piotr Sikorski inspektor 1
Małgorzata Jaskulska Kierownik – Wydziału Obsługi Projektów 7.1.3

13

68 3231926
organizacja szkoleń i rekrutacji 68 3231901

Janina Brandt pomoc administracyjna
Aleksandra Grzelczak podinspektor
Katarzyna Jedynak podinspektor 68 3231927
Agnieszka Krzaczkowska inspektor

68 3231926
Ewa Lewandowska inspektor
Magdalena Rubaszewska inspektor

68 3231927Elżbieta Smykał inspektor
Dorota Szymkowiak główny specjalista 
Paweł Jagasek Kierownik – Wydziału Obserwatorium Integracji Społecznej

7 68 3231884
Paulina Cendrowska-Kotalla podinspektor
Marcin Senkowski podinspektor
Izabela Siminska główny specjalista
Renata Mach Kierownik – Wydziału Polityki Społecznej 7 68 3231885
Urszula Domagała główny specjalista 

8

68 3231886
Ilona Howis
Grażyna Rembowska 

inspektor 68 3231887

Ta�ana Janiak inspektor 68 3231886
Adam Paszkowski inspektor 1 68 3231888

Iwona Zwierzchowska Kierownik – Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze 7 68 3231889

Dorota Darowska 
pedagodzy

6 68 3231929
Izabela Łazaruk
Katarzyna Miłek-Giertuga

Marzena Pawlinow pracownik socjalny

Iwona Sławińska
psycholodzy 4 68 3231928Beata Bajon

Joanna Plucha-Zygadło
Magdalena Białowąs Kierownik – Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.

tel/fax 95 7390314Beata Kowalewska podinspektor

Ewa Jachimowska pedagog

Jadwiga Mazurek pedagog
95 7390387

Monika Pietrzak pedagog
Magdalena Gąsiorowska psycholog

95 7390389
Joanna Sobkowiak psycholog

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra



REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
w Zielonej Górze
65-042 Zielona Góra, al. Niepodległości 36
www.rops.lubuskie.pl
sekretariat@rops.lubuskie.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu systemowego Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji 
pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


