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Wstęp 
 

Niniejsza diagnoza stanu zastanego w województwie śląskim przedstawia wybrane zadania 

zrealizowane w obszarze polityki społecznej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego w latach 2000-2010 ze szczególnym uwzględnieniem prac analityczno-

badawczych. 

Diagnoza stanu zastanego jest pierwszym dokumentem stworzonym przez działające od  

1 lutego 2011 roku Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonujące w strukturach Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Niniejszy dokument powstał na przełomie 

marca i kwietnia 2011 roku w oparciu o dokumenty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, dane 

pochodzące z Urzędu Statystycznego w Katowicach, Głównego Urzędu Statystycznego, 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej itp. Tam, 

gdzie było to możliwe zaprezentowano dane za lata 2000-2010.  

Diagnoza stanu zastanego składa się z 10 rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarto 

podstawowe dane statystyczne odnoszące się do województwa śląskiego. Kolejny rozdział zawiera 

informacje na temat systemu pomocy społecznej w województwie śląskim. Następnie przedstawiono 

ważniejsze regionalne dokumenty strategiczne opracowane w Ośrodku, takie jak „Strategia Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”, programy wojewódzkie czy projekt 

systemowy Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego. 

W dokumencie odniesiono się także do badań „Bilans potrzeb w pomocy społecznej” oraz do 

istniejących baz danych i informatorów. Ostatnia część dokumentu to przegląd zrealizowanych  

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej badań, ekspertyz, opracowań oraz wydanych publikacji.   
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1. Podstawowe dane statystyczne dla województwa śląskiego za lata 2000-
2009 

 

1.1. Charakterystyka ogólna województwa 

 Województwo śląskie zostało utworzone 1 stycznia 1999 roku na mocy ustawy z dnia 24 lipca 

1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Śląskie 

powstało z połączenia następujących województw poprzedniego podziału administracyjnego:  

• katowickiego (oprócz gmin powiatów olkuskiego
1 i chrzanowskiego oraz gminy Brzeszcze z powiatu 

oświęcimskiego); 

• bielskiego (oprócz gmin powiatów suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego); 

• częstochowskiego (oprócz gmin znajdujących się obecnie w powiatach oleskim - 6 gmin, 

pajęczańskim - 3 gminy, radomszczańskim - 2 gminy i włoszczowskim - 3 gminy). 

 

Województwo śląskie położone w południowej części Polski zajmuje powierzchnię 12 333 

km², co stanowi 3,9% powierzchni kraju. Pod względem terytorialnym województwo klasyfikuje się 

na 14 miejscu spośród wszystkich województw w Polsce. Południową granicę województwa stanowi 

granica państwa ze Słowacją (o długości 87 km) i Republiką Czeską (150 km). Od zachodu śląskie 

graniczy z województwem opolskim (240 km), od północy z łódzkim (144 km), a od wschodu  

z małopolskim (291 km) i świętokrzyskim (117 km). Łączna długość granic województwa wynosi 

1 029 km.2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2010 r.). „Informacje i opracowania statystyczne”, 2010. 
Radosław Stępień – Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. 
2 Dane Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  

w Warszawie. 
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Mapa 1. Mapa administracyjna województwa śląskiego z podziałem na powiaty. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego, Katowice 2002
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Źródło: Opracowanie własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 
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Z dniem 1 stycznia 2008 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 

2007 roku w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych 

(NTS), w województwie śląskim wydzielono 8 podregionów: bielski, bytomski, częstochowski, 

gliwicki, katowicki, rybnicki, sosnowiecki, tyski.  

Największym pod względem powierzchni podregionem jest podregion częstochowski  

(3 049 km2), natomiast najmniejszym podregion katowicki (380 km2). Najbardziej zaludnionym 

podregionem jest podregion katowicki, który jest zamieszkiwany przez blisko 765 tys. osób. 

Najmniejsza liczba ludności zamieszkuje podregion tyski (385 tys. mieszkańców). Informacje na temat 

pozostałych podregionów zamieszczono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Powierzchnia i stan ludności województwa śląskiego według podregionów - stan na 31.12. 
2009 roku. 
 

Podregion 
Wyszczególnienie 

bielski bytomski  częstochowski  gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki  tyski 

Powierzchnia (w km2 ) 2 354 1 575 3 049 878 380 1 353 1 800 944

Ludność 654 632 455 382 529 940 497 934 764 645 637 321 715 600 385 271

Ludność na 1 km2 278 289 174 567 2 012 471 398 408

 
Źródła: 1) Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2010, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010; 2) Główny Urząd 
Statystyczny - www.stat.gov.pl 

 

Śląskie składa się ze 167 gmin, w tym 49 miejskich, 22 miejsko-wiejskich oraz 96 wiejskich. 

Gminy te tworzą 36 powiatów, w tym 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu) oraz 17 ziemskich. 

Województwo śląskie jest jedynym województwem w Polsce, w którym jest więcej powiatów 

grodzkich niż powiatów ziemskich.  

Największymi pod względem powierzchni powiatami grodzkimi są: Dąbrowa Górnicza  

(189 km2), Katowice (165 km2) oraz Częstochowa (160 km2). Spośród powiatów ziemskich 

największą powierzchnię zajmują: częstochowski (1 521 km2), żywiecki (1 040 km2) oraz 

zawierciański (1 003 km2). Szczegółowe dane na temat powiatów województwa śląskiego przedstawia 

tabela 2. 
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Tabela 2. Podział podregionów województwa śląskiego na powiaty – stan na 31.12.2009 roku. 
 

Podregion Powiat Powierzchnia  
(w km kw.) Ludno ść 

bielski 459 155 571 

cieszyński 730 172 809 

żywiecki 1 040 150 850 
bielski 

m. Bielsko-Biała 125 175 402 

lubliniecki 822 76 618 

tarnogórski 644 137 496 

m. Bytom 69 182 749 
bytomski 

m. Piekary Śląskie 40 58 519 

częstochowski 1 521 134 103 

kłobucki 889 85 001 

myszkowski 479 71 517 
częstochowski 

m. Częstochowa 160 239 319 

gliwicki 664 114 093 

m. Gliwice 134 196 167 gliwicki 

m. Zabrze 80 187 674 

m. Chorzów 33 113 007 

m. Katowice 165 308 548 

m. Mysłowice 66 74 893 

m. Ruda Śląska 78 143 394 

m. Siemianowice Śląskie 25 70 712 

katowicki 

m. Świętochłowice 13 54 091 

raciborski 544 110 448 

rybnicki 224 74 509 

wodzisławski 287 155 982 

m. Jastrzębie-Zdrój 85 92 988 

m. Rybnik 148 141 372 

rybnicki 

m. Żory 65 62 022 

będziński 364 150 950 

zawierciański 1 003 122 628 

m. Dąbrowa Górnicza 189 127 686 

m. Jaworzno 153 95 036 

sosnowiecki 

m. Sosnowiec 91 219 300 

bieruńsko-lędziński 158 56 806 

mikołowski 233 92 655 

pszczyński 471 106 361 
tyski 

m. Tychy 82 129 449 

 
Źródła: 1) Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2010, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010; 2) Główny Urząd 
Statystyczny - www.stat.gov.pl 

 

W obrębie województwa śląskiego 71 miejscowości posiada prawa miejskie. Największym 

miastem naszego województwa jest jego stolica - Katowice (blisko 309 tys. mieszkańców). Do grona 

miast o liczbie ludności przekraczającej 100 tys. należą także: Częstochowa (239 tys. mieszkańców), 

Sosnowiec (219 tys. mieszkańców), Gliwice (196), Zabrze (188), Bytom (183), Bielsko-Biała (175), 

Ruda Śląska (143), Rybnik (141), Tychy (129), Dąbrowa Górnicza (128) i Chorzów (113).  
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Tabela 3. Ludność w głównych centrach miejskich województwa śląskiego w latach 2000-2009  
(stan na koniec roku). 
 

Liczba ludno ści w latach Główne centra 
miejskie  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Katowice 330 625 328 103 325 045 322 285 319 904 317 220 314 500 312 201 309 621 308 548 

Częstochowa 253 133 251 932 250 862 249 453 248 032 246 890 245 030 242 300 240 612 239 319 

Sosnowiec 234 486 233 200 231 541 229 989 228 192 226 034 224 244 222 586 221 259 219 300 

Gliwice 205 092 204 175 202 604 201 586 200 361 199 451 198 499 197 393 196 669 196 167 

Zabrze 197 111 195 666 194 638 193 665 192 546 191 247 190 110 189 062 188 401 187 674 

Bytom 195 807 194 109 192 597 191 060 189 535 187 943 186 540 184 765 183 829 182 749 

Bielsko-Biała 178 611 178 313 177 835 177 390 176 987 176 864 176 453 175 690 175 677 175 402 

Ruda Śląska 152 280 151 039 149 659 148 361 147 403 146 582 145 471 144 584 143 930 143 394 

Rybnik 143 218 142 816 142 742 142 272 141 755 141 580 141 388 141 080 141 177 141 372 

Tychy 133 463 133 047 132 550 132 151 131 547 131 153 130 492 129 776 129 475 129 449 

 
Źródła: 1) Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2010, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010; 2) Główny Urząd 
Statystyczny - www.stat.gov.pl 

 

1.2. Struktura demograficzna 
 

Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach na koniec 2009 roku województwo 

śląskie zamieszkiwało 4 640 725 osób, co stanowi 12,16% ludności kraju. Sklasyfikowane jest tym 

samym na drugim miejscu w Polsce (zaraz po województwie mazowieckim) pod względem liczby 

osób zamieszkałych na jego terytorium. Na koniec 2009 roku tereny miejskie zamieszkiwało 

3 624 410 osób (78,1% ludności województwa), natomiast 1 016 315 osób tereny wiejskie  

(21,9% mieszkańców województwa). Wysoki udział ludności zamieszkującej miasta, który jest 

najwyższy w kraju (dla porównania średnia dla Polski wynosi 61%) jest charakterystyczną cechą 

województwa śląskiego wyraźnie odróżniającym go od pozostałych województw.  

Liczba ludności województwa śląskiego systematycznie maleje. W porównaniu  

z rokiem 2008 liczba ta zmniejszyła się o blisko 5 tys. osób (spadek o 0,1%). Systematycznie 

zmniejsza się liczba ludności w miastach (w porównaniu z 2008 rokiem spadek o 0,1 pkt procentowy), 

natomiast odmienny proces obserwuje się na obszarach wiejskich – w stosunku do roku 2008 

populacja wzrosła o 0,1 pkt procentowy.  
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Tabela 4. Struktura ludności województwa śląskiego według miejsca zamieszkania  
w latach 2000-2009 (stan na koniec roku). 
 

Ludno ść 

w tym: 

ludno ść miejska ludno ść wiejska Lata 
ogółem 

liczba 
wska źnik 

urbanizacji 
(w%) 

liczba 
wska źnik 

urbanizacji 
(w%) 

2000 4 765 657 3 776 228 79,2 989 429 20,8 

2001 4 748 467 3 757 871 79,1 990 596 20,9 

2002 4 731 533 3 738 829 79 992 704 21 

2003 4 714 982 3 720 183 78,9 994 799 21,1 

2004 4 700 771 3 702 639 78,8 998 132 21,2 

2005 4 685 775 3 685 324 78,6 1 000 451 21,4 

2006 4 669 137 3 666 080 78,5 1 003 057 21,5 

2007 4 654 115 3 647 193 78,4 1 006 922 21,6 

2008 4 645 665 3 635 059 78,2 1 010 606 21,8 

2009 4 640 725 3 624 410 78,1 1 016 315 21,9 

 

Źródła: 1) Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2010, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010; 2) Główny Urząd 
Statystyczny - www.stat.gov.pl 

 

 

W 2009 roku gęstość zaludnienia w województwie śląskim wynosiła 376 osób/km2  

i była najwyższa spośród wszystkich województw w Polsce. Na terenie województwa leży najgęściej 

zaludnione miasto, a zarazem powiat w Polsce – Świętochłowice (4 064 osoby/km2). Drugim pod 

względem gęstości zaludnienia miastem jest Chorzów (3 400 osób/km2). Wśród miast na prawach 

powiatu wysoką gęstość zaludnienia zanotowano również w Siemianowicach Śląskich  

(2 773 osoby/km2). Natomiast najniższa gęstość zaludnienia występuje w powiatach: częstochowskim  

(88 osób/km2), lublinieckim (93 osoby/km2) i kłobuckim (96 osób/km2). 

Struktura ludności województwa śląskiego według płci jest zbliżona do tej, jaką obserwujemy 

w skali całego kraju i od kilku lat nie ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie ludności 

województwa śląskiego przeważają kobiety - stanowią 51,8% mieszkańców. Na 100 mężczyzn 

przypada ich 107. Mężczyźni stanowią 48,2% mieszkańców województwa. Na 100 kobiet przypada 

ich 93.  

Relacja obydwu płci i nadwyżki jednej nad drugą zmienia swoje wartości w zależności od grup 

wieku: w młodszych grupach wiekowych występowała przewaga mężczyzn, natomiast w starszych 
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przewaga kobiet. Wśród osób w wieku 0-39 lat odnotowano liczebną przewagę mężczyzn  

(na 100 mężczyzn przypadało 97 kobiet). Wśród ludności w wieku 40 lat i więcej współczynnik 

kształtował się na poziomie 119,7, natomiast w przypadku najstarszych roczników (65 lat i więcej) na 

100 mężczyzn przypadało aż 157 kobiet. 

 

Wykres 1 . Ludność według płci i wieku w 2009 roku w województwie śląskim – stan na koniec roku. 

 
 

Źródło: 1) Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl 
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W województwie śląskim systematycznie notuje się ujemne wskaźniki przyrostu naturalnego. 

Jednak od 2003 roku na terenie regionu utrzymuje się tendencja rosnąca. W roku 2009 wskaźnik 

przyrostu naturalnego (w przeliczeniu na 1000 ludności) kształtował się na poziomie -0,2‰ i był 

wyższy o 1,2 pkt w stosunku do współczynnika odnotowanego w 2003 roku, kiedy to osiągnął 

najniższą wartość (-1,4‰). Najniższy przyrost naturalny zanotowano w powiatach ziemskich: 

będzińskim (-3,6‰), zawierciańskim (-3,4‰) oraz w miastach na prawach powiatu: Sosnowcu  

(-2,8‰) i Siemianowicach Śląskich (-2,5‰). Najwyższy przyrost naturalny wystąpił natomiast  

w Żorach (5,8‰), powiecie pszczyńskim (5,5‰) i powiecie bieruńsko-lędzińskim (4‰). 

Współczynnik przyrostu naturalnego jest zdecydowanie wyższy na obszarach wiejskich (0,6‰) niż 

miejskich (-0,4‰). 

 
Wykres 2 . Przyrost naturalny w województwie śląskim w latach 2000-2009 na 1000 ludności (w ‰). 
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Źródło: Opracowano na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
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Rok 2009 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost przeciętnej długości trwania życia. 

Według danych GUS dla kobiet wynosiła ona 79,1 lat, natomiast dla mężczyzn 71,0 lat. Zarówno  

w miastach jak i na wsi kobiety żyły o ok. 8 lat dłużej od mężczyzn. W stosunku do roku 2000, 

przeciętne dalsze trwanie życia kobiet wydłużyło się o 1,9 roku, natomiast mężczyzn o 1,4 roku.  

Przeciętne trwanie życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet zamieszkujących obszary wiejskie 

było dłuższe niż mieszkańców miast. Według danych z 2009 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn 

zamieszkałych na obszarach wiejskich wyniosło 71,9, tj. o 1,1 roku więcej niż mężczyzn w miastach. 

Mieszkanki wsi żyły przeciętnie o rok dłużej od mieszkanek miast, dożywając wieku 79,9 lat. 

W 2009 roku mediana wieku mieszkańca województwa wynosiła przeciętnie 39,3 lata  

(co oznacza, że połowa ludności województwa wiek ten już przekroczyła, a druga połowa jeszcze go 

nie osiągnęła). Dla mężczyzn parametr ten wynosił 37,4 lata. Kobiety średnio były starsze (w wyniku 

dłuższego trwania życia) i miały 41,4 lata. Statystyczni mieszkańcy wsi byli młodsi - ich średni wiek 

wynosił 37,7 lat (dla porównania dla mieszkańców miast wynosił 39,8 lat). 

Dane statystyczne ukazują zmiany w strukturze wieku ludności. Wynika to głównie  

z zaawansowania procesu starzenia się społeczeństwa województwa śląskiego, czyli wzrostu liczby  

i odsetka osób starszych. O ile w 2000 roku 14,2% populacji województwa stanowiły osoby w wieku 

poprodukcyjnym (kobiety - 60 lat i więcej, mężczyźni - 65 lat i więcej), to w 2009 roku ich udział 

wzrósł już do poziomu 17,2%. W liczbach bezwzględnych od 2000 do 2009 roku przyrost ludności  

w wieku poprodukcyjnym przekroczył 100 tys. osób. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż populacja osób 

starszych nie jest jednorodna. Przede wszystkim jest ona silnie zdominowana przez kobiety, które 

według danych stanowiły 67,7% ogółu populacji osób starszych w województwie śląskim.  

Pod koniec 2009 roku udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) kształtował się 

na poziomie 17,4%, natomiast 65,4% populacji województwa stanowiły osoby w wieku produkcyjnym 

(kobiety - 18-59 lat, mężczyźni - 18-64 lata).  
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Wykres 3 . Odsetek ludności według ekonomicznych grup wieku w województwie śląskim w latach 
2000-2009. 
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Źródło: Opracowano na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

 

Wewnątrz województwa zaznaczały się duże dysproporcje w strukturze ludności  

w podziale na ekonomiczne grupy wiekowe. Niekorzystna sytuacja demograficzna - znaczna przewaga 

ludności w wieku poprodukcyjnym nad przedprodukcyjnym - miała miejsce w większości 

podregionów województwa. Odsetek osób starszych dla podregionów, w których wystąpiła powyższa 

sytuacja wyniósł odpowiednio: w sosnowieckim (17,9%), katowickim (18,6%), gliwickim (17,5%), 

częstochowskim (18,1%) i bytomskim (17,9%). Najwięcej ludności w wieku emerytalnym 

zamieszkiwało Katowice (20,3%), Chorzów (19,8%) i Częstochowę (18,8%) oraz powiaty: 

zawierciański (18,9%), będziński (18,9%), myszkowski (17,9%) i tarnogórski (17,8%).  

W najkorzystniejszej sytuacji pod względem demograficznym – przewaga ludności  

w wieku przedprodukcyjnym nad poprodukcyjnym są podregiony: bielski, tyski i rybnicki. Odsetek 

osób do 17 roku życia wynosi tu odpowiednio: 19,2%, 18,8% oraz 18,6%. Najmłodsze demograficznie 
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miasta to Jastrzębie Zdrój (19,3% ludności w wieku przedprodukcyjnym), Żory (18,9%), Rybnik 

(18,3%) oraz powiaty: pszczyński (21,1%), żywiecki (20,6%) oraz bielski (19,9%). 

Z analizy struktury płci mieszkańców województwa śląskiego z podziałem na ekonomiczne 

grupy wiekowe wynika, że wśród mężczyzn największy odsetek stanowią osoby w wieku 

produkcyjnym (70,1%), natomiast najmniejszy - w wieku poprodukcyjnym 11,5%. Wśród kobiet, 

największy odsetek jest w wieku produkcyjnym (61%), najmniejszy natomiast w wieku 

przedprodukcyjnym (16,4%).  

 

Wykres 4 . Struktura płci według ekonomicznych grup wieku w województwie śląskim – stan na 
31.12.2009 roku. 
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Źródła: 1) Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2010, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010; 2) Główny Urząd 
Statystyczny - www.stat.gov.pl 

 

Wartości współczynników obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ludnością  

w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w ostatnich latach wskazują na coraz mniej korzystne 

relacje między poszczególnymi grupami wieku. Biorąc pod uwagę przekrój terytorialny według 

powiatów, najwyższą liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku 

produkcyjnym w 2009 roku odnotowano w Chorzowie (59,1), a najniższą w Żorach (42,4). Dla 

porównania wskaźnik ten na szczeblu wojewódzkim kształtuje się na poziomie 52,9. Określając 

wartość współczynnika obciążenia demograficznego ze względu na płeć wynika, iż na 100 mężczyzn 

w wieku produkcyjnym przypadało 43 mężczyzn w wieku nieprodukcyjnym, natomiast na 100 kobiet 

w wieku produkcyjnym przypadały 64 kobiety w wieku nieprodukcyjnym. 

Na stan i zmianę liczby ludności, oprócz ruchu naturalnego, znaczący wpływ ma również ruch 

wędrówkowy ludności. W 2009 roku, podobnie jak rok wcześniej, wymeldowania z pobytu stałego 
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(tzw. odpływ ludności) przewyższały zameldowania na pobyt stały (tzw. napływ ludności).  

W przeliczeniu na 1000 ludności współczynnik salda migracji na pobyt stały w województwie śląskim 

ukształtował się na poziomie -1,0, przy czym ujemne saldo migracji stałej odnotowano również  

w miastach (-2,6), natomiast dodatnie na obszarach wiejskich (4,6). Najniższe, ujemne saldo migracji 

mają Jastrzębie-Zdrój (-7,7), Żory (-6,9), Bytom (-5), Sosnowiec (-4,8), Ruda Śląska (-4). Najwyższe, 

dodatnie saldo mają powiaty: bielski (6,9), mikołowski (4,8), częstochowski (3,8), będziński i rybnicki 

(3,1).  

Saldo migracji wewnętrznych (w liczbach bezwzględnych) wyniosło -3,2 tys. Migracje 

wewnątrzwojewódzkie stanowiły zdecydowaną większość migracji wewnętrznych (34,5 tys. osób). 

Napływ ludności z innych województw wyniósł 7,9 tys. osób i był niższy w porównaniu z 2008 

rokiem (8,1 tys.), natomiast odpływ ludności do innych województw wyniósł 11,1 tys. osób  

(w 2008 roku 11,0 tys. osób). Najwięcej ludności przybyło do śląskiego z województwa 

małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Spośród opuszczających na stałe województwo śląskie 

zdecydowana większość za cel swojego pobytu wybierała województwa: małopolskie, mazowieckie 

oraz dolnośląskie. W ruchu migracyjnym międzywojewódzkim ujemne saldo migracji odnotowano 

zarówno w miastach, jak i na wsi. 

W 2009 roku saldo migracji zagranicznych na pobyt stały zostało ukształtowane głównie przez 

liczbę emigrantów. W omawianym okresie z województwa śląskiego wyemigrowało na stałe 4,3 tys. 

osób (w 2008 roku 6,6 tys.). Liczba imigrantów, (zarówno cudzoziemców, jak i Polaków), 

przybywających do województwa w 2009 roku wyniosła 2,7 tys. osób (w 2008 roku 2,4 tys. osób). 

Saldo migracji zagranicznych wyniosło -1,6 tys. osób (w 2008 roku -4,2 tys.), z czego w miastach -1,3 

tys. osób oraz -0,3 tys. osób na obszarach wiejskich. 

W 2009 roku, podobnie jak w 2008 roku, głównym kierunkiem emigracji mieszkańców 

województwa śląskiego na stałe były kraje europejskie (94,7%). Najwięcej mieszkańców 

województwa, którzy opuścili kraj osiedliło się w Niemczech (2,7 tys. osób). Wśród osób 

wyjeżdżających na pobyt stały przeważały osoby w wieku 25-29 lat i 30-34 lata (łącznie 1,2 tys. osób). 

W grupach tych liczniej emigrowały kobiety. Spośród imigrantów, którzy osiedlili się  

w województwie śląskim najwięcej pochodziło z Wielkiej Brytanii (0,9 tys.) oraz z Niemiec (0,7 tys.).  

 

 

 

 



 
 

Strona 17 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

1.3. Wybrane czynniki ekonomiczne 
 

1.3.1. Ludność aktywna i bierna zawodowo 
 

Z wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2010 roku 

wynika, że liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wyniosła 3 595 tys. osób i w stosunku do IV 

kwartału 2008 r. obniżyła się o 3,0%. Było to wynikiem spadku liczby biernych zawodowo o blisko 

4% oraz liczby aktywnych zawodowo o ponad 2%. Wśród aktywnych zawodowo pracujący stanowili 

92,8%, a bezrobotni – 7,2%. W skali roku liczba bezrobotnych wzrosła o 3,1%, natomiast liczba 

pracujących obniżyła się o 2,7%. 

W IV kwartale 2009 r. współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 52,5%. Był wyższy dla 

mężczyzn niż dla kobiet (59,8% wobec 46,0%) oraz wyższy dla mieszkańców miast niż wsi (53,6% 

wobec 48,1%). 

Biorąc pod uwagę grupy wieku ludności w IV kwartale 2009 r. najwyższym współczynnikiem 

aktywności zawodowej charakteryzowały się osoby w wieku 35-44 lata (88,1%) oraz w wieku 25-34 

lata (86,4%). 

Najwyższy poziom aktywności zawodowej odnotowano wśród osób z wykształceniem 

wyższym (78,7%), policealnym i średnim zawodowym (63,6%), natomiast najniższy  

z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (11,7%). 

 

 

1.3.2. Pracujący 
 

W IV kwartale 2009 r. zbiorowość pracujących liczyła 1 752 tys., tj. o 2,7% mniej niż przed 

rokiem. Wzrosła liczba pracujących w miastach, a obniżyła się na wsi (odpowiednio  

o: 0,1% i 13,2%). W okresie tym obniżyła się populacja pracujących kobiet (o 1,2%)  

i mężczyzn (o 4,0%). 

W IV kwartale 2009 r. pracujący stanowili 48,7% ogółu ludności w wieku 15 lat  

i więcej. Ich udział zwiększył się w porównaniu z IV kwartałem 2008 r. (o 0,1 pkt proc.), ale pozostał 

na niezmienionym poziomie w relacji do III kwartału 2009 r. Wyższy wskaźnik zatrudnienia 

zanotowano dla mężczyzn niż dla kobiet (55,6% wobec 42,6%) oraz wyższy dla mieszkańców miast 

niż wsi (49,5% wobec 45,6%). 
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Wśród pracujących największą grupę tworzyły osoby w wieku 25-34 lat (28,5%), których 

liczba obniżyła się stosunku do IV kwartału 2008 r. (o 0,4%). Osoby w wieku 35-44 lat stanowiły 

26,7% ogółu pracujących. Najmniej liczną grupę tworzyły osoby w wieku 15-24 lat (7,6%), a ich 

liczba obniżyła się w porównaniu z danymi sprzed roku (o 5,0%). 

W IV kwartale 2009 r. w województwie śląskim najwięcej osób pracowało w sektorze 

usługowym (ponad 59% ogółu), w tym w szczególności w sekcjach: handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (303 tys.), edukacja (143 tys.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (117 tys.). 

Znaczny udział pracujących odnotowano w sektorze przemysłowym (ponad 30%), w tym zwłaszcza 

w: przetwórstwie przemysłowym (21,1%), budownictwie (7,8%), górnictwie i wydobywaniu (6,6%). 

Najmniej pracowało w sektorze rolniczym (2,1% ogółu). 

 

 

1.3.3. Bezrobotni 
 

Według danych średniorocznych GUS województwo śląskie w 2009 roku charakteryzowało się 

jedną z niższych w kraju stóp bezrobocia rejestrowanego (po województwach mazowieckim  

i wielkopolskim), która wyniosła 9,4%. W porównaniu z rokiem 2008 stopa bezrobocia spadła o 0,5%. 

Najwyższa stopę bezrobocia zanotowano w podregionie sosnowieckim 13,4 % i bytomskim 13,2%, 

najniższą zaś w podregionie tyskim 5,4% i katowickim 6,3%. 

 

Wykres 5 . Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim w latach 2000-2009  
(dane średnioroczne). 
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Źródła: 1) Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2010, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010; 2) Główny Urząd 
Statystyczny - www.stat.gov.pl 
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Zbiorowość bezrobotnych w IV kwartale 2009 r. liczyła 135 tys. osób. W porównaniu  

z analogicznym okresem 2008 r. nastąpił wzrost ogólnej liczby pozostających bez pracy (o 3,1%), 

natomiast spadek w stosunku do III kwartału 2009 r. (o 5,6%). 

Stopa bezrobocia, mierzona udziałem bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo, 

wyniosła 7,2%. Była ona wyższa dla populacji kobiet (7,3%) niż mężczyzn (7,0%) i wyższa dla 

mieszkańców miast (7,6%) niż wsi (5,2%). 

W IV kwartale 2009 r. bezrobocie dotyczyło w największym stopniu ludzi młodych. Stopa 

bezrobocia dla osób w wieku 15-24 lata wyniosła 18,0% i była prawie 2,5-krotnie wyższa niż dla całej 

populacji. Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła wśród osób w wieku 35-44 lata (4,1%). Bezrobociem 

najbardziej zagrożone były osoby o niskim poziomie wykształcenia. Najwyższą stopę bezrobocia 

odnotowano dla grupy osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym 

podstawowym (17,3%). Wśród kobiet o tym poziomie wykształcenia wyniosła ona 12,5%, a wśród 

mężczyzn 20,0%. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano wśród osób legitymujących się 

wykształceniem wyższym (4,3%). 

 
Wykres 6 . Liczba bezrobotnych zarejestrowanych, w tym długotrwale bezrobotnych (pozostających 
bez pracy dłużej niż 1 rok) w województwie śląskim w latach 2003-2009 (dane średnioroczne). 
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Źródła: 1) Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2010, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2010; 2) Główny Urząd 
Statystyczny - www.stat.gov.pl 
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2. Pomoc społeczna 
 

2.1. Zasięg pomocy społecznej 
  

 O kondycji danego regionu oraz o problemach społecznych, z jakimi ma do czynienia świadczy 

w dużej mierze liczba i struktura osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej oraz odsetek 

ludności objętej tego rodzaju wsparciem. W 2010 roku w województwie śląskim liczba osób  

w rodzinach objętych pomocą społeczną wyniosła 337,4 tys. co stanowiło  7,3% ogółu ludności.  

 W latach 2000-2003 w województwie śląskim zarówno bezwzględna liczba osób objętych 

pomocą, jak również ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców regionu systematycznie rosły. Od 2004 

roku obserwujemy odwrócenie się trendu w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że spadek liczby 

osób w rodzinach  objętych pomocą społeczną, jaki zanotowano w latach 2003-2004, w dużej mierze 

był wynikiem zmian legislacyjnych. Znaczna część korzystających z pomocy społecznej przeszła do 

systemu świadczeń rodzinnych lub stała się klientami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (osoby 

niepełnosprawne pobierające renty socjalne). Z kolei wyraźna tendencja spadkowa jaką odnotowano  

w latach 2004-2010 jest w dużej mierze związana z systematycznym zmniejszaniem się poziomu 

bezrobocia. Długotrwałe pozostawanie bez pracy jest bowiem głównym powodem przyznawania 

pomocy społecznej w województwie śląskim. Pomocą z tego tytułu objętych było w 2010 roku 164,3 

tys. osób. Na dalszych miejscach w tej hierarchii znajdowały się kolejno: ubóstwo (145,6 tys.), 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (95,5 

tys.), niepełnosprawność (82,2 tys.), długotrwała lub ciężka choroba (73,4 tys.) oraz potrzeba ochrony 

macierzyństwa (47,5 tys.). 

  Według danych zawartych w Sprawozdaniu MPiPS-03 w 2010 r. na świadczenia pomocy 

społecznej wydatkowano w województwie śląskim łącznie kwotę 367,4 mln zł, w tym 278,8 mln zł 

(75,9%) w ramach realizacji zadań gmin, a 88,6 mln zł (24,1%) w ramach realizacji zadań powiatów.  

 Struktura wydatków gmin przedstawiała się następująco: 274,7 mln zł (98,5%) zostało 

przeznaczonych na zadania własne gmin, natomiast pozostała część (4,2 mln zł) obejmowała 

świadczenia zlecone gminom. Powiaty, podobnie jak gminy, zdecydowaną większość środków 

przeznaczyły na realizację zadań własnych. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej (pomoc dla cudzoziemców) wyniosły niecałe 0,4 mln zł (0,5%). 
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Tabela 5 . Rodziny objęte pomocą społeczną w województwie śląskim w latach 2000-2010. 
 

Osoby w rodzinach obj ętych 
pomoc ą 

Lata Liczba rodzin  

liczba % ogółu 
ludno ści 

2000 173 696 514 461 10,8 
2001 174 991 516 072 10,9 
2002 198 626 586 105 12,4 
2003 202 548 607 238 12,9 
2004 181 766 531 549 11,3 
2005 176 254 504 187 10,8 
2006 176 758 500 779 10,7 
2007 154 228 422 649 9,1 
2008 132 736 361 908 7,8 
2009 128 661 339 399 7,3 
2010 130 828 337 355 7,3 

 
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdania MPiPS-03 (Dział 5), meldunki za lata 2000-2010. 

 

 

 

 

Wykres 7 . Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną w województwie śląskim  
w latach 2000-2010. 
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdania MPiPS-03, meldunki za lata 2000-2010; Główny 
Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl. 
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Wykres 8 . Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej w województwie śląskim w 2010 r. 
(N= 337,4 tys. osób). 
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* w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

 
Uwaga. Dana rodzina i jej członkowie mogli być objęci pomocą z powodu więcej niż jednego powodu. 
 
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03, meldunek za okres I-XII 2010. 

 

2.2. Instytucje pomocy społecznej 
 

   Zadania z zakresu pomocy społecznej w województwie śląskim realizowane są na wszystkich 

poziomach podziału administracyjnego. Najszerszy zasięg ma Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego będący jednostką organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego oraz 

Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 Na szczeblach gminy i powiatu funkcjonuje cały wachlarz jednostek świadczących szeroki 

zakres usług osobom, rodzinom i grupom wymagającym wsparcia. Do usług tych należą  

w szczególności: przyznawanie i wypłacanie pomocy finansowej, udzielanie pomocy rzeczowej, 

poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, zapewnienie posiłku, opieka stacjonarna (całodobowa), 

półstacjonarna (dzienna, bądź też w postaci zapewnienia noclegu) oraz rodzinna. 
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 Na koniec 2010 r. w województwie śląskim, na poziomie gminy i powiatu, działało ogółem 830 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), w tym 184 podstawowe (GOPS, PCPR, 

MOPR) oraz 646 specjalistycznych.3  

 Spośród 184 podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w powiatach 

ziemskich działało 165, z czego: 148 na poziomie gminy (gminne ośrodki pomocy społecznej - 

GOPS4) a 17 na poziomie powiatu (powiatowe centra pomocy rodzinie – PCPR). W każdym z 19 

powiatów grodzkich funkcjonowała jedna taka instytucja realizująca zarówno zadania GOPS jak  

i PCPR (miejski ośrodek pomocy rodzinie - MOPR5). Liczba i rozmieszczenie jednostek 

podstawowych mają charakter stały, dlatego też dalszą część niniejszego opracowania poświęcono 

jednostkom specjalistycznym.   

 

 

2.2.1. Jednostki specjalistyczne 

 

 Ze względu na rodzaj, formę i zakres świadczonych usług jednostki te można podzielić umownie 

na: rodzinne, półstacjonarne, stacjonarne, mieszkania chronione oraz pozostałe. Do tej ostatniej grupy 

należą w szczególności: jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej oraz 

ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.  

 W skład pierwszej z wymienionych kategorii instytucji wchodzą placówki opiekuńczo-

wychowawcze rodzinne oraz rodzinne domy pomocy społecznej. Placówkami półstacjonarnymi są 

natomiast: środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, ośrodki opiekuńcze oraz kluby samopomocy. Do 

placówek o charakterze stacjonarnym należą: domy pomocy społecznej, domy dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne, 

interwencyjne oraz wielofunkcyjne. 

                                                           
3 Określenia „jednostki podstawowe” oraz „jednostki specjalistyczne” mają charakter umowny. Ich stosowanie pozwala 
odróżnić obie grupy instytucji różniących się w sposób znaczący rodzajem i formą udzielanej pomocy. 
4 Nazwa przyjęta w niniejszym opracowaniu dla określenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zajmujących się 
przyznawaniem pomocy społecznej w gminach powiatów ziemskich. W rzeczywistości tego rodzaju instytucje posiadają 
różne nazwy, zależne w dużej mierze od rodzaju gminy, na terenie której mają swoją siedzibę, np. gminny ośrodek pomocy 
społecznej, miejski ośrodek pomocy społecznej, miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej lub też ośrodek pomocy 
społecznej. 
5 Podobnie jak w przypadku gminnych ośrodków pomocy społecznej jest to nazwa umowna, określająca jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej zajmujące się przyznawaniem pomocy społecznej w miastach na prawach powiatu. Tego 
rodzaju instytucje stanowią swego rodzaju połączenie gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum 
pomocy rodzinie. W rzeczywistości najczęściej nazywane są: miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy 
społecznej lub właśnie miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie. 
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  Według danych pochodzących ze sprawozdania MPiPS-03 na koniec 2010 r. w województwie 

śląskim działały następujące typy jednostek specjalistycznych: 

− domy pomocy społecznej (DPS) – 93 jednostki; 

− środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) – 38 jednostek; 

− dzienne domy pomocy (DDP) – 46 jednostek; 

− noclegownie, schroniska oraz domy dla bezdomnych – 41 jednostek; 

− jadłodajnie o zasięgu lokalnym – 12 jednostek; 

− kluby samopomocy o zasięgu lokalnym – 7 jednostek; 

− „inne ośrodki wsparcia”6 - 31 jednostek;  

− rodzinne domy pomocy społecznej – 1 jednostka; 

− mieszkania chronione - 135 instytucji, z których 84 było przeznaczonych dla osób 

usamodzielnianych, opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

schroniska, zakłady poprawcze i inne, natomiast 26 dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

− ośrodki interwencji kryzysowej (OIK) - 17 jednostek, z czego 15 dla ofiar przemocy w rodzinie  

a 1 dla ofiar handlu ludźmi;  

− ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 10 jednostek;  

− placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – 123 jednostki;  

− placówki opiekuńczo-wychowawcze interwencyjne – 6 jednostek; 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze rodzinne – 25 jednostek; 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne – 25 jednostek; 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze wielofunkcyjne – 21 jednostek; 

− jednostki specjalistycznego poradnictwa (JSP) - w sumie 12 jednostek, z których 11 miało 

charakter jednostek poradnictwa rodzinnego; 

− kluby integracji społecznej (KIS) – 4 jednostki. 

 

 Według tego samego sprawozdania na koniec 2010 roku w województwie śląskim nie 

funkcjonował żaden dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży finansowany ze środków 

na pomoc społeczną. 

 

 

                                                           
6 Nazwa kategorii przyjęta w sprawozdaniach statystycznych MPiPS-03. Dotyczy ona w szczególności: jadłodajni, klubów samopomocy 

oraz ośrodków opiekuńczych. 
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Wykres 9 . Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej* w województwie śląskim wg stanu 
na koniec 2010 r. (N=646) 
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* Z wyłączeniem GOPS, PCPR, MOPR.    
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010.    
    

  

 Z usług świadczonych przez specjalistyczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej 

skorzystało w 2010 roku 49 381 osób. Placówki stacjonarne, półstacjonarne, rodzinne7 oraz 

mieszkania chronione dysponowały na koniec 2010 roku 24 785 miejscami, z czego na poszczególne 

rodzaje przypadało: 

− domy pomocy społecznej – 8 254  miejsc; 

− środowiskowe domy samopomocy – 1 385 miejsc;  

− dzienne domy pomocy – 2 521 miejsc; 

− noclegownie, schroniska oraz domy dla bezdomnych – 1 616 miejsc; 

                                                           
7 Do tych trzech kategorii zaliczono wszystkie specjalistyczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, z wyjątkiem jednostek 

specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.  



 
 

Strona 26 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

− jadłodajnie o zasięgu lokalnym – 1 774 miejsca; 

− kluby samopomocy o zasięgu lokalnym – 180 miejsc; 

− „inne ośrodki wsparcia” – 915 miejsc; 

− rodzinne domy pomocy społecznej – 6 miejsc; 

− mieszkania chronione - 464 miejsca (303 przeznaczonych dla osób usamodzielnianych, natomiast 

74 dla osób z zaburzeniami psychicznymi); 

− ośrodki interwencji kryzysowej – 290 miejsc; 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – 4 795 miejsc;  

− placówki opiekuńczo-wychowawcze interwencyjne – 107 miejsc;  

− placówki opiekuńczo-wychowawcze rodzinne – 212 miejsc; 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze socjalizacyjne – 1 036 miejsc; 

− placówki opiekuńczo-wychowawcze wielofunkcyjne – 1 195 miejsc. 

 

Wykres 10 . Struktura miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie 
śląskim - stan na koniec 2010 r. (N=24 785) 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010.  
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2.2.1.1. Jednostki specjalistyczne według zasięgu działania 
 

 Spośród ogólnej liczby 646 specjalistycznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

zasięg lokalny, czyli nieprzekraczający obszaru jednej gminy, miało 407, natomiast zasięgiem 

ponadlokalnym charakteryzowało się 239 jednostek.  

 Zasięg lokalny miały wszystkie dzienne domy pomocy (46 jednostek), noclegownie  

(41 jednostek), jadłodajnie (12 jednostek), kluby samopomocy (7 jednostek), kluby integracji 

społecznej (4 jednostki) oraz jedyny w województwie rodzinny dom pomocy. Duży odsetek JOPS 

świadczących swoje usługi mieszkańcom jednej gminy występował w przypadku „innych ośrodków 

wsparcia” (93,5%), jednostek specjalistycznego poradnictwa (75,0%) oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia dziennego (84,6%). Ponadprzeciętnym udziałem jednostek o zasięgu 

lokalnym charakteryzowały się również mieszkania chronione (83,7%) oraz środowiskowe domy 

samopomocy (65,8%). 

 Zasięg ponadlokalny miały wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze interwencyjne, 

rodzinne, socjalizacyjne, wielofunkcyjne oraz ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Wysoki udział jednostek 

o zasięgu ponadlokalnym, wynoszący 91,4%, występował w przypadku domów pomocy społecznej. 

 W latach 2001-2010 zanotowano zwiększenie się udziału instytucji o zasięgu lokalnym. Na 

koniec 2001 roku wynosił on 48,6%, natomiast dziewięć lat później 63,0%. 

 

Wykres 11 . Specjalistyczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej - struktura wg zasięgu 
działania - województwo śląskie, stan na 31.12.2010 r. (N=646) 
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010. 
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2.2.1.2. Jednostki specjalistyczne według rodzaju podmiotu prowadzącego 
 

 Organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 

w tym także prowadzenie placówek wsparcia, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność 

w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na 

podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności 

sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy 

społecznej. W takich przypadkach organy administracji samorządowej udzielają dotacji na 

finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania. 

 Na koniec 2010 r. w województwie śląskim 210 specjalistycznych JOPS było prowadzonych 

przez podmiot inny niż samorząd gminy czy powiatu. Podmioty niepubliczne prowadziły 64,2% 

placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, 51,2% noclegowni, schronisk i domów 

dla bezdomnych, 50% ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 41,9% domów pomocy społecznej oraz 

jedyny w województwie rodzinny dom pomocy społecznej.  

 W tym samym czasie podmioty publiczne prowadziły 436 JOPS. Jednostkami prowadzonymi 

wyłącznie przez podmioty publiczne były jadłodajnie o zasięgu lokalnym, kluby integracji społecznej, 

jedyny w regionie ośrodek interwencji kryzysowej przeznaczony dla ofiar handlu ludźmi oraz 

jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych, zastępczych  

i adopcyjnych. Duży udział jednostek publicznych zanotowano w przypadku: mieszkań chronionych 

(91,9%), placówek opiekuńczo-wychowawczych interwencyjnych (83,3%), socjalizacyjnych (80,0%)  

i wielofunkcyjnych (90,5%), ośrodków interwencji kryzysowej (88,2%) a także klubów samopomocy 

o zasięgu lokalnym (85,7%) i jednostek specjalistycznego poradnictwa (83,3%).  

 W latach 2001-2010 zwiększył się odsetek jednostek prowadzonych przez podmioty 

niepubliczne. O ile w 2001 r. w województwie śląskim takie instytucje stanowiły niespełna jedną 

czwartą ogółu specjalistycznych JOPS, to  na koniec 2010 r. było ich 32,5%.  
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Wykres 12 . Specjalistyczne jednostki organizacyjne pomocy społecznej - struktura wg podmiotu 
prowadzącego - województwo śląskie, stan na 31.12.2010 r. (N=646).    

publiczny
67,5%

niepubliczny
32,5%

 
    
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010.  
 

 

2.2.2. Rodziny zastępcze 
 

 Analizując sytuację w obszarze zasobów instytucjonalnych w pomocy społecznej nie sposób 

pominąć rodzin zastępczych. W 2010 roku funkcjonowało ich w województwie śląskim 6 369.  

W rodzinach tych opiekę znalazło łącznie 9 410 dzieci. Zgodnie z danymi zawartymi  

w sprawozdaniach MPiPS-03 z lat 2001-2010 mieliśmy do czynienie z sukcesywnym wzrostem liczby 

rodzin zastępczych oraz umieszczonych w nich dzieci.  

 Największy udział w strukturze rodzin zastępczych miały rodziny zastępcze spokrewnione  

z dzieckiem – 5 077. W nich też przebywało najwięcej dzieci – 6 510. Drugą pod względem 

liczebności kategorię stanowiły rodziny niespokrewnione, nie mające charakteru rodzin zawodowych 

– 1 135. Liczba dzieci przebywających w tego typu rodzinach wynosiła 1 858. Najmniejszy udział 

przypadł rodzinom zawodowym. W 213 tego typu rodzinach przebywało 1 244 dzieci.  

 Wśród zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych najwięcej, bo 118 było 

rodzin wielodzietnych. Przyjęły one ogółem 593 dzieci. Drugą pod względem wielkości kategorią były 

rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego - 81 rodziny wraz z 654 przyjętymi dziećmi. Trzecie 

miejsce przypadło rodzinom specjalistycznym – 14 rodzin, które przyjęły 38 dzieci. 
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 Analiza dynamiki liczby dzieci przyjmowanych do poszczególnych typów rodzin zastępczych 

wskazuje, że najbardziej dynamicznie rozwijają się rodziny zawodowe, a wśród nich rodziny 

wielodzietne.  

 

 

Wykres 13 . Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich umieszczonych w województwie śląskim  
w latach 2001-2010. 
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdania MPiPS-03 za lata 2001-2010.  
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Wykres 14. Dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w województwie śląskim w latach 2004-2010. 
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdania MPiPS-03 za lata 2004-2010.  
 

  

Wykres 15 . Dzieci przyjęte do zawodowych rodzin zastępczych w województwie śląskim w latach 
2004-2010.    
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdania MPiPS-03 za lata 2004-2010.  
 



 
 

Strona 32 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2.3. Kadry pomocy społecznej 
 

2.3.1. Liczebność i struktura 
 

Odpowiednia liczebność oraz właściwa struktura zasobów kadrowych JOPS ma duże znaczenie 

dla skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 j.t. ze zm.). Według danych pochodzących ze Sprawozdania 

MPiPS-03, aktualnych na koniec grudnia 2010 roku, w województwie śląskim zadania z zakresu 

pomocy społecznej realizowało 15 586 osób, w tym na szczeblu wojewódzkim 91 osób  

(54 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 37 w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim), a na szczeblach gminnym i powiatowym 15 495 osób. Na przestrzeni lat 2000-2010 

liczba pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebli gminnego i powiatowego 

wzrosła o 22,1%. Ten stosunkowo wysoki wzrost wynika z kilku zasadniczych przyczyn. 

Pierwszą z nich jest tzw. efekt bazy czyli w tym przypadku niski poziom zasobów kadrowych 

na początku analizowanego okresu. Świadczy o tym chociażby wskaźnik liczby mieszkańców 

przypadających na 1 pracownika socjalnego, którego wartość, zgodnie z ustawowym zapisem, nie 

powinna przekraczać 2 000., a w 2000 r. wynosiła 2 852.  

Drugą przyczyną generującą wzrost zatrudnienia w JOPS było zwiększenie się liczby zadań 

realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wynikające między innymi  

z uchwalenia ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. 

Kolejnym powodem zwiększenia się liczby pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej było przystąpienie ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy 

rodzinie do realizacji projektów systemowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Wykres 16.  Zatrudnienie w JOPS stopnia gminnego i powiatowego w województwie śląskim w latach 
2000-2010 (stan na koniec roku).    
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdania MPiPS-03 za lata 2000-2010.  
 

Na koniec 2010 roku najwięcej osób zatrudnionych było w: ośrodkach pomocy społecznej8 -  

6 076 osób, domach pomocy społecznej – 5 479 osób, placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 

2 107 osób oraz w ośrodkach wsparcia – 1 138 osób. Znacznie mniejszą liczbę pracowników 

zatrudniały: powiatowe centra pomocy rodzinie – 371 osób, ośrodki interwencji kryzysowej –  

210 osób, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – 63 osoby czy też placówki specjalistycznego poradnictwa – 

35 osób.  

 Wśród kadry ośrodków wsparcia najliczniejszą grupę tworzyli pracownicy środowiskowych 

domów samopomocy – 466 osób oraz dziennych domów pomocy – 319 osób. Znacznie mniejszą 

liczebnie kategorię, liczącą 134 osoby, stanowili pracownicy noclegowni. W pozostałych typach 

ośrodków wsparcia pracowało ogółem 219 osób. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Przez ośrodki pomocy społecznej rozumie się tutaj instytucje określone w treści art. 17, ust 1, pkt 18 ustawy z 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 j.t. ze zm.). 
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Wykres 17.  Struktura pracowników JOPS stopnia gminnego i powiatowego wg rodzaju jednostek  
w województwie śląskim - stan na 31.12.2010 r. (N=15 495).  
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* OPS i PCPR. 
** Pozostałe JOPS.   
    
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010.    
 

Wykres 18.  Struktura pracowników JOPS stopnia gminnego i powiatowego wg miejsca pracy  
w województwie śląskim - stan na 31.12.2010 r. (N=15 495). 
    

Kluby integracji 
społecznej

0%

Placówki 
specjalistyczne
go poradnictwa

0,2%
Ośrodki 

adopcyjno-
opieku ńcze

0,4%
Ośrodki 

interwencji 
kryzysowej

1,4%
Powiatowe 

centra pomocy 
rodzinie

2,4%

Ośrodki 
wsparcia

7,3%

Placówki 
opieku ńczo-

wychowawcze
13,6%

Domy pomocy 
społecznej

35,4%

Ośrodki 
pomocy 

społecznej
39,2%

 
 
Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010.  
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Wykres 19.  Struktura pracowników ośrodków wsparcia wg rodzajów jednostek w województwie 
śląskim - stan na 31.12.2010 r. (N=1 138).    
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010.    
    
  

 

2.3.2. Pracownicy OPS i PCPR 
 

 Ważną rolę w systemie pomocy społecznej pełnią powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) 

oraz ośrodki pomocy społecznej (OPS). Do nich należy zwykle koordynacja działań pozostałych 

jednostek działających na terenie danej gminy czy powiatu. Często zdarza się też, że ośrodek pomocy 

społecznej jest jedyną na terenie gminy instytucją realizującą zadania wynikające z ustawy o pomocy 

społecznej. 

 W województwie śląskim pod koniec 2010 r. w OPS i PCPR pracowało ogółem 6 447 osób, 

które stanowiły ponad 41,6% ogółu zatrudnionych w JOPS. Z tej liczby zdecydowana większość 

(94,2%) była pracownikami ośrodków pomocy społecznej, natomiast w powiatowych centrach 

pomocy rodzinie zatrudnionych było 5,8% ogółu pracowników OPS i PCPR. 

 Oba typy instytucji zatrudniają zarówno osoby bezpośrednio realizujące zadania z zakresu 

polityki społecznej, jak też pracowników zajmujących się administracyjną, finansową, prawną  

i techniczną obsługą realizacji wyżej wymienionych zadań. Do pierwszej grupy należą 

w szczególności: 

• osoby kierujące jednostkami: dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, kierownicy oraz ich zastępcy, 

• kierownicy działów związanych z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej, 
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• główni specjaliści, 

• pracownicy socjalni, w tym: starsi specjaliści pracy socjalnej, specjaliści pracy socjalnej, starsi 

pracownicy socjalni oraz pracownicy socjalni,  

• konsultanci, 

• starsi specjaliści pracy z rodziną, 

• specjaliści pracy z rodziną, 

• aspiranci pracy socjalnej, 

• osoby wykonujące usługi opiekuńcze, nie mające charakteru specjalistycznego,  

• osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

Do pracowników zajmujących się obsługą realizacji zadań z zakresu polityki społecznej można 

zaliczyć koordynatorów do spraw komputeryzacji oraz radców prawnych. Oprócz tych dwóch 

stanowisk statystyki zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej uwzględniają 

jeszcze kategorię „pozostali pracownicy”, w skład której wchodzą, m.in. pracownicy działów kadr, 

księgowości itp. 

 Struktura zatrudnienia wg stanowisk pracy w obu rodzajach instytucji jest bardzo podobna. 

Dominują w nich „pozostali pracownicy” stanowiący blisko połowę ogółu zatrudnionych. Drugą pod 

względem udziału kategorią są pracownicy socjalni, przy czym w ośrodkach pomocy społecznej 

stanowią oni 39,6%, natomiast w powiatowych centrach pomocy rodzinie 34,8% stanu kadrowego. 

Udział pracowników należących do pozostałych kategorii zawodowych wyniósł w przypadku OPS 

12,7%, podczas gdy w PCPR 19,7%.   
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Wykres 20.  Struktura pracowników OPS wg stanowisk w województwie śląskim - stan na  
31.12.2010 r. (N=6 076).  
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010.    
  
 
 
 
Wykres 21.  Struktura pracowników PCPR wg stanowisk w województwie śląskim - stan na 
31.12.2010 r. (N=371).    
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010.    

 

 

 

 



 
 

Strona 38 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2.3.3. Pracownicy socjalni OPS 
 

Kluczową grupę osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej stanowią pracownicy 

socjalni. Zadania tej grupy zawodowej, ujęto w art. 119 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 j.t. ze zm.). 

Na koniec 2010 r. ośrodki pomocy społecznej w województwie śląskim zatrudniały ogółem 2 407 

pracowników socjalnych, z czego w rejonach opiekuńczych pracowało 1 415 osób (58,8%). Wśród 

ogółu przedstawicieli tej kategorii zawodowej dominowały osoby zatrudnione na stanowisku 

„pracownik socjalny” – 981 osób. Kolejne miejsca zajmowali kolejno: starsi pracownicy socjalni – 

786 osób, specjaliści pracy socjalnej – 485 osób oraz starsi specjaliści pracy socjalnej – 147 osób.  

Ustawa o pomocy społecznej w treści art. 110 ust. 11 stanowi, że ośrodek pomocy społecznej 

powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 

jeden pracownik socjalny na 2 000 mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. 

Analizując poziom wyżej wymienionego wskaźnika w latach 2000-2010 można stwierdzić, że  

w województwie śląskim nastąpił duży postęp. W całym tym okresie jego wartość systematycznie 

malała. O ile w 2000 r. wynosił on 2 852, to na koniec grudnia 2010 roku było to już 1 927 osób. 

Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż pomimo korzystnej średniej dla województwa nadal bardzo 

wiele ośrodków pomocy społecznej nie spełnia ustawowego wymogu. Na koniec 2009 roku było ich 

93 (55,7%). 
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Wykres 22 . Liczba ludności przypadająca na 1 pracownika socjalnego OPS w województwie śląskim 
w latach 2000-2010.     
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Źródło: 1) Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdania MPiPS-03, meldunki za lata 2000-2010; 2) Główny 
Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.    
 
 
 
    
Wykres 23.  Struktura pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej wg stanowisk  
w województwie śląskim - stan na 31.12.2010 r. (N=2 407).  
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Źródło: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sprawozdanie MPiPS-03 za okres I-XII 2010 r.  
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3. Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej 
 

Przesłankę do opracowania „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 

2006-2020” stanowi treść artykułu 21 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz.U.09.175.1362 j.t.), który określa, że zadaniem samorządu województwa jest: „opracowanie, 

aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną 

częścią strategii rozwoju województwa, obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi - 

po konsultacji z powiatami”. 

Obowiązująca „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” 

stanowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”  

i wpisuje się w jej priorytety, cele strategiczne oraz kierunki działań. 

Prace nad Wojewódzką Strategią Polityki Społecznej rozpoczęto jesienią 2004 r. Po przyjęciu 

przez Zarząd Województwa Śląskiego do realizacji Trybu prac nad Wojewódzką Strategią Polityki 

Społecznej powołano Komitet ds. Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej, któremu przewodniczył 

Marszałek Województwa Śląskiego. Komitet ds. Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej 

wyznaczył kierunki prac nad Strategią oraz utworzył sześć tematycznych zespołów zadaniowych, 

pracami których kierowali liderzy. W prace zespołów zadaniowych byli zaangażowani przedstawiciele 

samorządu województwa, wojewódzkiej administracji rządowej, a także wielu innych instytucji  

i organizacji społecznych.  

Pod kierunkiem liderów członkowie poszczególnych zespołów zadaniowych uczestniczyli  

w pracach warsztatowych, których wynikiem były raporty zawierające diagnozy oraz rekomendacje 

działań w obszarach problemowych. W pracach nad Strategią wykorzystano także ekspertyzy 

przygotowane przez środowiska naukowe.  

Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 został on przekazany powiatom do konsultacji. WSPS 

została zaakceptowana przez powiaty, a następnie uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego  

w dniu 27 kwietnia 2006 roku. 

Uchwalony dokument składa się z: obszernej części diagnostycznej zawierającej informacje  

o sytuacji społecznej, w tym o problemach społecznych w województwie śląskim, części poświęconej 

funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej, analizy SWOT oraz części programowej.  
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Na podstawie przygotowanej diagnozy za obszary priorytetowe dla polityki społecznej  

w województwie śląskim przyjęto: 

− Wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji, 

− Rozwój ekonomii społecznej jako instrumentu aktywnej polityki społecznej, 

− Wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskami dezorganizacji 

społecznej, 

− Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych, 

− Przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych, 

− Wspieranie działań na rzecz integracji systemu pomocy społecznej, 

− Rozwój systemu kształcenia ustawicznego kadr służb pomocy społecznej, 

− Bezpieczeństwo publiczne. 

Do realizacji regionalnej polityki społecznej, ujętej w ramach obszarów priorytetowych, 

wyznaczono cel główny (misję), cele strategiczne oraz kierunki działań. Głównym celem „Strategii 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” jest Poprawa warunków i jakości 

życia mieszkańców województwa śląskiego. Jej cele strategiczne to: 

1. Wzmocnienie polityki prorodzinnej, 

2. Wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

3. Wspieranie osób starszych w pełnieniu ról społecznych, 

4. Wzmacnianie równych szans osób niepełnosprawnych, 

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

6. Wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego. 

W opisach celów strategicznych i kierunków działań wskazano sposoby ich realizacji. 

Obejmują one działania o charakterze aktywizującym, profilaktycznym, wzmacniającym, 

wspierającym, pomocowym, edukacyjnym, przystosowawczym, informacyjnym i promocyjnym.  

Przyjęto, że Strategia będzie realizowana w ramach programów operacyjnych,  

w których zostaną określone szczegółowe zadania, podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie, 

beneficjenci oraz sposób finansowania zadań. 
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4. Programy wojewódzkie 
 

Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej realizowana jest w ramach pięciu aktualnie 

obowiązujących programów wojewódzkich. Są to: 

− „Program Operacyjny na lata 2008-2013 Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży  

w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”; 

− „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2009-2013”;  

− „Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016”; 

− „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na 

lata 2011 – 2015”; 

− „Program Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi” (uchwalany 

corocznie). 

Ponadto, zadania wynikające z Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej realizowane  

i finansowane są w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy 

i integracji społecznej województwa śląskiego” priorytetu VII, poddziałania 7.1.3. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  

Oprócz wyżej wymienionych obowiązujących programów, w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej powstały następujące:    

− „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 1999”; 

− „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005”; 

− „Program  celowy na  rzecz wsparcia osób starszych w środowisku lokalnym” 2004; 

− „Celowy program wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych chcących uzyskać zatrudnienie” 

2004; 

− „Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania 

ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003 – 2005”;  

− „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata  

2006-2010”; 

− „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010” (autor: Wydział 

Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, współpraca 

ROPS przy opracowywaniu). 
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5. Projekt systemowy „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji 
społecznej województwa śląskiego” 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego korzystając z możliwości 

współfinansowania zadania własnego Samorządu Województwa Śląskiego „organizowanie kształcenia 

oraz szkolenia zawodowego kadr instytucji pomocy społecznej”, realizuje projekt systemowy  

w ramach priorytetu VII, poddziałania 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn.: 

„Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”. Projekt 

realizowany jest w ramach środków finansowych pochodzących z budżetu Europejskiego Funduszu 

Społecznego (85%) oraz dotacji celowej budżetu państwa (15%).  

Projekt prowadzony jest w trybie ciągłym od 2007 roku. Jego poszczególne etapy: 

− 1 grudnia 2007 - 31 maja 2009; 

− 1 czerwca 2009 - 30 września 2010; 

− 1 października 2010 - 30 września 2012 (aktualny) 

realizowane są na podstawie wniosków o dofinansowanie, zatwierdzanych przez Instytucję 

Pośredniczącą – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego.  

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych – wiedzy i umiejętności – 

pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.  

Cel przekłada się na działania, które koncentrują się wokół dwóch podstawowych zadań,  

tj. organizowania szkoleń doskonalących, specjalistycznych, warsztatów, kursów, seminariów, 

konferencji dla instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego oraz realizowania 

specjalistycznego doradztwa dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 

pomocy rodzinie w regionie.  

Beneficjentami ostatecznymi projektu systemowego są: pracownicy i wolontariusze ośrodków 

pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

ośrodków interwencji kryzysowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych 

realizujących zadania aktywnej polityki społecznej, samorządów gminnych i powiatowych oraz grup 

interdyscyplinarnych, działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Spośród w/w 

instytucji na przestrzeni lat 2007-2010 najwięcej beneficjentów rekrutowało się z gminnych ośrodków 

pomocy społecznej. Kolejne miejsca zajmowały: miejskie ośrodki pomocy rodzinie, powiatowe centra 

pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo-

wychowawcze, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje pomocy i integracji społecznej.   
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Najliczniejszą grupę zawodową beneficjentów ostatecznych stanowią pracownicy socjalni, 

następnie kadra zarządzająca, w tym koordynatorzy projektów systemowych OPS  

i PCPR, pracownicy finansowo-księgowi, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy, terapeuci, 

doradcy ds. osób niepełnosprawnych, pracownicy administracyjno-biurowi oraz informatycy.  

Opracowując projekt, dokonano analizy potrzeb jego odbiorców – przeprowadzono badania: 

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie śląskim oraz Badanie potrzeb 

szkoleniowych i doradczych kadr pomocy i integracji społecznej – PSK.  

Uzyskane wyniki wykorzystano do opracowania oferty szkoleniowej, zawierającej propozycje 

szkoleń ujętych w formę długofalowych ścieżek rozwojowych, ofertę usług doradczych oraz 

propozycję szeregu działań informacyjno-promocyjnych, takich jak: konferencje, seminaria oraz 

wizyty studyjne. W celu zwiększenia wiedzy i umiejętności zawodowych, beneficjenci ostateczni 

mogli wielokrotnie korzystać ze wszystkich zaproponowanych form wsparcia. Liczba beneficjentów 

ostatecznych od początku realizacji projektu tj. od 1 grudnia 2007 roku została przedstawiona poniżej 

(stan na 10.04.2011 r.): 

 

Liczba beneficjentów ostatecznych ogółem  4.933  

Liczba beneficjentów szkoleń i pozostałych typów 
operacji 

4.400  

Liczba beneficjentów doradztwa  1.555  

 
Uwaga: Liczba beneficjentów to osoby liczone w projekcie tylko raz; uczestnicy – 
wielokrotnie, w zależności od ilości i rodzaju wykorzystanego wsparcia. Beneficjenci 
mogli korzystać zarówno ze wsparcia w postaci szkoleń, jak i z usług doradczych.  

 

 

5.1. Szkolenia 
 

Z myślą o wsparciu merytorycznym pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 

województwa śląskiego od początku realizacji projektu prowadzone są szkolenia. W zależności od 

potrzeb i specyfiki pracy poszczególnych grup beneficjentów ostatecznych, szkolenia realizowane są 

w formie warsztatów, treningów oraz wykładów, podczas których wykorzystuje się aktywne metody 

nauczania oraz nowoczesne technologie. Szkolenia organizowane są w trybie stacjonarnym  

i wyjazdowym.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów projektu systemowego, ROPS we własnej 

siedzibie zorganizował ośrodek szkoleniowy, na który składają się dwie sale szkoleniowe wraz  

z zapleczem. W pomieszczeniach dydaktycznych można przeszkolić do 40 osób dziennie. Sale 
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wyposażone są w stoły, krzesła, tablice magnetyczne oraz flipcharty. Zaplecze składa się z recepcji, 

aneksu kuchennego, sali cateringowej i toalet. 

W celu zwiększenia dostępności do oferowanych form wsparcia oraz podniesienia ich jakości 

w 2009 roku ROPS utworzył 5 punktów szkoleniowo-doradczych z wykorzystaniem infrastruktury 

województwa śląskiego w czterech obszarach polityki rozwoju (dawnych podregionach): środkowym, 

północnym, południowym i zachodnim. W punktach zlokalizowanych w Katowicach, Bielsku-Białej, 

Rybniku, Częstochowie oraz w Myszkowie wykorzystuje się sprzęt i wyposażenie zakupione na 

potrzeby realizacji projektu, co przyczynia się do poprawy warunków organizacyjnych i pozwala na 

zastosowanie aktywnych metod nauczania. 

Na przestrzeni lat 2007-2010 opracowano łącznie 66 ścieżek szkoleniowych, z których każda 

składa się z kilku szkoleń. Szkolenia realizowane w ramach poszczególnych ścieżek szkoleniowych 

obejmują m.in. następujące obszary merytoryczne: 

− Stosowanie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywnej integracji; 

− Pomoc osobom w sytuacji kryzysu – interwencja kryzysowa; 

− Praca z dzieckiem i rodziną; 

− Profilaktyka uzależnień; 

− Zarządzanie w jednostkach pomocy i integracji społecznej; 

− Informatyzacja jednostek pomocy społecznej; 

− Aktualizacja przepisów z zakresu pomocy społecznej; 

− Finanse i administracja w pomocy społecznej; 

− Realizacja projektów systemowych w jednostkach pomocy społecznej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

− Języki obce; 

− Rozwój osobisty pracowników pomocy i integracji społecznej.  
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Rezultaty projektu od początku jego realizacji, związane z zadaniem „szkolenia” zostały 

przedstawione poniżej (stan na 9.03.2011 r.).  

 

Liczba beneficjentów ostatecznych szkoleń 4 279 

Liczba uczestników szkoleń 14 97 

Liczba zrealizowanych ścieżek szkoleniowych 66 

Liczba przeprowadzonych szkoleń 884 

Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych 14 767 

Liczba wydanych zaświadczeń/ certyfikatów  

o ukończeniu szkolenia 
9 165 

 

Uwaga: Liczba beneficjentów to osoby liczone w projekcie tylko raz; uczestnicy – wielokrotnie, w zależności od ilości i rodzaju 
wykorzystanego wsparcia. Beneficjenci mogli korzystać zarówno ze wsparcia w postaci szkoleń, jak i z usług doradczych.  

 
 

5.2. Specjalistyczne doradztwo 
 

Kolejnym zadaniem w ramach projektu systemowego ROPS jest świadczenie specjalistycznego 

doradztwa dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

Usługi doradcze prowadzone są indywidualnie lub grupowo, w siedzibie Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego lub w instytucji zgłaszającej potrzebę doradztwa  

i konsultacji. Doradztwo świadczone jest także za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

Do kluczowych obszarów merytorycznych prowadzonego doradztwa należą: 

− Podnoszenie jakości pracy socjalnej; 

− Przygotowanie i realizacja projektów systemowych; 

− Praca ze społecznością lokalną; 

− Zasady budowania i nowelizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

−  Nowoczesne narzędzia IT wspomagające proces zarządzania. 
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Rezultaty projektu od początku jego realizacji, związane z zadaniem „doradztwo” zostały 

przedstawione w niżej zamieszczonej tabeli (stan na 4.04.2011 r.).   

 

Liczba beneficjentów doradztwa  1.555  

Liczba uczestników doradztwa (bez I etapu 

realizacji proj.)  
1.646  

Liczba godzin doradczych  3.485  

 

Uwaga: Liczba beneficjentów to osoby liczone w projekcie tylko raz; uczestnicy – 
wielokrotnie, w zależności od ilości i rodzaju wykorzystanego wsparcia. Beneficjenci mogli 
korzystać zarówno ze wsparcia w postaci szkoleń, jak i z usług doradczych.  

 

Jednym z ważnych elementów zadania zw. z doradztwem było animowanie inicjatyw 

lokalnych, których celem było: wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, 

podejmowanie działań na rzecz tworzenia partnerstw, w tym partnerstw z PUP,  stwarzanie 

płaszczyzny komunikacji między różnymi instytucjami i organizacjami.  

W wyniku podjętych działań zawiązane zostały partnerstwa (formalne i nieformalne) w celu 

realizacji zadań integracji społecznej na terenie następujących powiatów: lublinieckiego, żywieckiego, 

częstochowskiego, myszkowskiego, mikołowskiego, wodzisławskiego i cieszyńskiego.  

 

Zgodnie ze znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013, od października 2010 roku, rozszerzono dotychczasowe typy działań 

projektu (szkolenia i doradztwo) o następujące: 

− Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania 

zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym;  

− Prowadzenie, publikowanie oraz upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej 

w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub 

powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych); 

−  Prowadzenie regionalnych działań informacyjno-promocyjnych z zakresu stosowania 

aktywnych form integracji społecznej. 
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5.3. Badania i analizy 
 

W ramach rozpoczętego w październiku 2010 roku zadania projektu dot. prowadzenia badań  

i analiz w obszarze polityki społecznej za zlecenie ROPS przeprowadzono badania pn. Ewaluacja 

projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

realizowanych w województwie śląskim, w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013. Na badania składała się analiza danych zastanych, przeprowadzenie ankiety 

internetowej (CAWI), wywiadów pogłębionych (IDI) oraz studiów przypadków (case study).  

W ramach umowy zewnętrzna firma ewaluacyjna sporządziła raport oraz rekomendacje  

z przeprowadzonej ewaluacji. Raport jest dostępny na stronie internetowej ROPS pod adresem 

http://rops-katowice.pl/dopobrania/raport_ewproj_2007-2013.pdf 

 

 

5.4. Promocja projektu 
 

Od początku realizacji projektu systemowego w ramach promocji zorganizowano 5 

konferencji, 5 seminariów promujących zawieranie partnerstw, 10 innych seminariów i spotkań 

informacyjno-promocyjnych, 39 wizyt studyjnych, prowadzono stronę internetową, wydano publikację 

oraz inne materiały promocyjne.  

Podczas seminariów informacyjno – promocyjnych prezentowane były działania szkoleniowe  

i doradcze prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 

Uczestnicy spotkań mieli również bezpośrednią możliwość zapoznania się z systemem rekrutacji oraz 

zgłaszania chęci udziału w oferowanych formach wsparcia. 

Ważnym elementem działań promocyjnych była organizacja „otwartych” wizyt studyjnych. 

Łącznie zorganizowano 39 wizyt studyjnych, w których wzięło udział 306 osób. Celem spotkań było 

przekazanie uczestnikom praktycznych informacji dotyczących realizacji usług społecznych 

zasługujących na miano dobrych praktyk. W trakcie wyjazdów zaprezentowano: 

− działania centrów aktywności lokalnej w Bytomiu (Bobrek), w Katowicach (Nikiszowiec, 

Szopienice i Załęże), w Rudzie Śląskiej (Kaufhaus) i w Zabrzu (Biskupice); 

− działania podmiotów ekonomii społecznej podejmowane na rzecz osób bezrobotnych, 

niepełnosprawnych i chorujących psychicznie w Łazach, w Kluczach i w Krakowie; 

− działania partnerskie prowadzone w Bałtowie, w Cieszynie oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim. 



 
 

Strona 49 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 We wrześniu 2010 roku zorganizowano konferencję nt.: Stosowanie przepisów prawa  

w kontekście realizacji zadań POKL 2007-2013 przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Celem 

konferencji było zaprezentowanie uczestnikom zmian w przepisach prawnych, w szczególności zmian 

w kompetencjach samorządów terytorialnych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 

przybliżenie nowego modelu pracy z rodziną zastępczą, stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego na gruncie ustawy o pomocy społecznej, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń 

rodzinnych, a także problematyka kontroli zarządczej. Spotkanie było także okazją do podsumowania 

dotychczasowych działań projektu systemowego ROPS oraz omówienia planów dotyczących 

kształcenia pracowników pomocy i integracji społecznej na lata 2011-2012. W konferencji 

uczestniczyło ponad 90 osób.  

Mając na uwadze wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami pomocy i integracji społecznej 

wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy publikację pt.: Dobre praktyki w projektach realizowanych 

przez instytucje pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się artykuły prezentujące najlepsze 

przykłady projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 Priorytetu VII PO KL. Druga część 

zawiera artykuły opisujące najciekawsze programy wdrażane w obszarze wsparcia dziecka i rodziny, 

pochodzące z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, całodobowych  

i dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.  

Wydanie publikacji koresponduje z celami i kierunkami działań „Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” oraz „Programem Operacyjnym na lata 2008-2013 

Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”,  

a szczególnie z  działaniami 2.3. Upowszechnianie dobrych praktyk na rzecz reintegracji rodziny oraz 

5.3. Promocja dobrych rozwiązań w działaniach prorodzinnych wdrażanych przez samorządy lokalne. 

Publikacja trafiła m.in. do instytucji-autorów, bibliotek akademickich, ośrodków pomocy społecznej, 

powiatowych centrów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków 

adopcyjno-opiekuńczych i środowiskowych domów samopomocy.  

Ważnym elementem strategii promocyjnej projektu było prowadzenie strony internetowej 

projektu (efs.rops-katowice.pl) oraz jej systematyczne serwisowanie i modernizowanie. Na bieżąco 

zamieszczano tam szczegółowe informacje dotyczące: tematyki oferowanych szkoleń, obszarów 

merytorycznych doradztwa oraz wizyt studyjnych. Za pośrednictwem strony internetowej prowadzono 

także rekrutację uczestników na poszczególne formy wsparcia. W trakcie realizacji projektu zakupiono 
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oraz wydawano materiały promocyjne, które zostały przekazane, zgodnie z obowiązująca procedurą, 

m.in. przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej 

oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego, w tym uczestnikom 

organizowanych form wsparcia.  

   

 

5.5. Monitoring i ewaluacja 
 

Integralną częścią realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego projektu systemowego jest stały monitoring oraz ewaluacja prowadzonych działań. Proces 

ten stanowi źródło bieżącej informacji o realizacji projektu oraz dostarcza niezbędnej wiedzy  

o poziomie osiąganych celów i rezultatów. Uzyskane dane pozwalają na określenie postępu 

rzeczowego projektu oraz na aktualizację potrzeb szkoleniowych i doradczych beneficjentów w celu 

dostosowania udzielanego wsparcia do zapotrzebowania odbiorców projektu. Umożliwiają także ocenę 

zrealizowanych form wsparcia z punktu widzenia beneficjentów. 

W celu skutecznego monitorowania podejmowanych działań prowadzone są bazy danych 

zawierające informacje dotyczące ilości i jakości szkoleń, liczby uczestników, trenerów, firm 

szkoleniowych, liczby godzin szkoleniowych i doradczych.  

Ponadto na bieżąco obsługiwany jest formularz PEFS (Podsystem Monitorowania 

Europejskiego Funduszu Społecznego). Dane z formularza wraz ze sprawozdaniami okresowymi 

sukcesywnie przekazywane są Instytucji Pośredniczącej (Wydziałowi Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).  

W procesie monitorowania oraz ewaluacji projektu duże znaczenie ma agregowanie 

i analizowanie danych pochodzących z ankiet ewaluacyjnych zrealizowanych szkoleń oraz usług 

doradczych. W latach 2007-2010 zebrano i przeanalizowano 14 640 takich ankiet.  

Ważnym elementem monitoringu projektu jest hospitowanie realizowanych form wsparcia. 

Głównym celem prowadzonych hospitacji jest ocena formalna i merytoryczna szkoleń, a także 

poznanie opinii uczestników na temat organizowanych form szkoleniowych.  Ponadto, po zakończeniu 

każdego etapu projektu, sporządzane są raporty ewaluacyjne, uwzględniające wszystkie elementy 

projektu.  

Potwierdzeniem stanu osiągania zakładanych rezultatów miękkich była wysoka ocena 

beneficjentów, co do jakości i przydatności zrealizowanego wsparcia oraz deklaracje odbiorców do 

dalszego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, realizowanym w ramach projektu systemowego 
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ROPS. Ewaluacja projektu za lata 2007-2010 wykazała, że założone rezultaty zostały osiągnięte  

(w tym rezultaty twarde na poziomie wyższym niż zakładany), a zrealizowane działania przyczyniły 

się do osiągnięcia celów projektu.  

 
 

6. Bazy danych i informatory 
 

6.1. Bank Danych o Wolnych Miejscach w Całodobowych Placówkach Opiekuńczo-
Wychowawczych w Województwie Śląskim ELPIS 

 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na podstawie art. 21  

pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej prowadzi Bank Danych o Wolnych 

Miejscach w Całodobowych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Województwie Śląskim 

ELPIS dostępny pod adresem www.rops-katowice.pl/elpis.  

 Bank ten jest systemem wymiany informacji o wolnych miejscach jakimi dysponują placówki 

opiekuńczo-wychowawcze działające na terenie województwa śląskiego. W Banku ujęto dane na 

temat placówek: rodzinnych, socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz wielofunkcyjnych. 

 Obsługująca system ELPIS aplikacja udostępnia wyszukiwanie wolnych miejsc według wielu 

kryteriów jednocześnie. Kryteriami wyszukiwania mogą być: płeć dziecka, jego wiek, rodzaj wolnego 

miejsca (interwencyjne, socjalizacyjne), powiat i gmina, na terenie której ma być położona placówka, 

typ placówki (rodzinna, socjalizacyjna, interwencyjna, wielofunkcyjna) oraz jej rodzaj (publiczna, 

niepubliczna). Aplikacja umożliwia uzyskanie wielu szczegółowych danych na temat danej placówki: 

jej nazwy, typu i rodzaju, informacji teleadresowych (miejscowość, kod pocztowy, ulica, telefon, faks, 

e-mail) oraz liczby i rodzaju wolnych miejsc jakimi w danej chwili dysponuje. Z poziomu aplikacji 

obsługującej ELPIS dostępny jest także pełen wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych 

zarejestrowanych w Banku Danych, także takich, które aktualnie nie posiadają wolnych miejsc.  

 Obecnie w Banku zarejestrowane są 72 placówki. Baza teleadresowa jest okresowo 

aktualizowana na podstawie wykazu Wojewody Śląskiego, zamieszczonego na stronie 

www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/placowki.html. 
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6.2. Internetowa Baza Informacyjna Służb Społecznych (IBISS) 
 

 W ramach działań na rzecz stosowania nowoczesnych technologii w systemach wymiany 

informacji w ROPS prowadzona jest Internetowa Baza Informacyjna Służb Społecznych (IBISS) 

dostępna pod adresem www.ibiss.org.pl. Baza służy do udostępniania danych nt. instytucji 

działających w obszarach: pomocy społecznej, wsparcia osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, 

starszych, profilaktyki i leczenia uzależnień, szkolnictwa specjalnego i integracyjnego, kształcenia  

i doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych oraz przeciwdziałania negatywnym 

skutkom bezrobocia. Wśród instytucji zarejestrowanych w IBISS można znaleźć organy administracji 

rządowej i samorządowej, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa prywatne, osoby fizyczne, a także 

jednostki organizacyjne prowadzone przez wyżej wymienione podmioty - placówki opiekuńcze, 

edukacyjne, poradniczo-informacyjne, urzędy oraz zakłady pracy chronionej. 

 Głównym celem funkcjonowania IBISS jest integracja podmiotów działających na rzecz 

zapewnienia mieszkańcom województwa śląskiego bezpieczeństwa socjalnego. Internetowa Baza 

Informacyjna Służb Społecznych adresowana jest głównie do pracowników instytucji publicznych, 

działaczy organizacji społecznych oraz wolontariuszy, jednak jej otwarty charakter umożliwia 

korzystanie z zawartych w niej danych wszystkim zainteresowanym podmiotom. 

 IBISS zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat ujętych w niej instytucji, w tym: 

ich rodzaju, sektora, w którym funkcjonują (publiczny, społeczny, gospodarczy), zasięgu działania, 

rodzajów klientów, typów prowadzonych działań, danych teleadresowych oraz godzin pracy. 

Aktualnie w bazie zarejestrowanych jest 3 672 podmiotów. 

 W oparciu o zasoby informacyjne IBISS opracowano serię 5 publikacji pod wspólnym tytułem 

„Informator Służb Społecznych” (ISS) zawierających dane teleadresowe instytucji wsparcia o różnym 

profilu działalności. Są to: 

− Informator Służb Społecznych - tom 1 - Jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 

− Informator Służb Społecznych - tom 2 - Miejsca pomocy osobom z problemem uzależnienia 

oraz ofiarom i sprawcom przemocy domowej; 

− Informator Służb Społecznych - tom 3 - Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych; 

− Informator Służb Społecznych - tom 4 - Podmioty działające na rzecz osób  

w podeszłym wieku, 2008; 

− Informator Służb Społecznych - tom 5 – Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. 
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Informatory w wersji elektronicznej zostały umieszczone na stronie internetowej pod adresem 

www.rops-katowice.pl/dopobrania/ISS.pdf. W 2008 roku w ramach realizacji Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego 4 pierwsze numery Informatora Służb Społecznych w liczbie  

1 000 egzemplarzy opublikowano na nośnikach elektronicznych, które były następnie przekazywane 

uczestnikom organizowanych przez ROPS szkoleń i konferencji.   

Ponadto, Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku opracował Wykaz placówek w województwie śląskim 

świadczących pomoc młodzieży zażywającej narkotyki oraz ich rodzicom i opiekunom. W niniejszej 

publikacji ujęto 78 podmiotów, w tym: placówki ambulatoryjne, oddziały detoksykacyjne, placówki 

stacjonarne (oddziały całodobowe i dzienne), organizacje pozarządowe oraz telefony zaufania. Wykaz 

placówek znajduje się na stronie internetowej ROPS. 

 

7. Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie śląskim 
 

Zgodnie z art. 21 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., nr 

64, poz. 593 ze zm.) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej corocznie, począwszy od 2005 roku, 

sporządza Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej w województwie śląskim i przekazuje go 

wojewodzie śląskiemu do dnia 1 marca danego roku. Przekazywany materiał zawiera informacje na 

temat zaspokojenia potrzeb w zakresie: zasobów kadrowych jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, zasobów instytucjonalnych, środków na utrzymanie i prowadzenie jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej oraz świadczeń z pomocy społecznej realizowanych przez gminy 

i powiaty. 

 Autorką koncepcji badawczej Bilansów potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

w województwie śląskim jest Halina Misiewicz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

 Badanie przeprowadzane jest przy pomocy kwestionariusza ankiety. Jest on adresowany do 

wszystkich 184 podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej czyli ośrodków pomocy 

społecznej działających w gminach powiatów ziemskich (GOPS), powiatowych centrów pomocy 

rodzinie (PCPR) oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej/ rodzinie działających w powiatach 

grodzkich (MOPR). Podczas badania GOPS-y, PCPR-y i MOPR-y udostępniają informacje na temat 

własnej instytucji, jak również zbierają dane z innych działających na ich terenie jednostek 

(publicznych i niepublicznych). Dzięki dobrej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz 
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powiatowymi centrami pomocy rodzinie podczas sześciu edycji badania zawsze udawało się zebrać 

pełen komplet wypełnionych ankiet. 

 Wszystkie trzy rodzaje ankietowanych instytucji wypełniają jeden standardowy kwestionariusz, 

który ma postać arkusza kalkulacyjnego. Różnice między instytucjami dotyczą jedynie liczby i rodzaju 

wypełnianych działów – niektóre jego działy przeznaczone są dla GOPS-ów i MOPR-ów, inne dla 

PCPR-ów i MOPR-ów, jeszcze inne dla wszystkich ankietowanych jednostek. W arkusz kalkulacyjny 

wbudowano mechanizm weryfikacji spójności danych. Jego zadaniem jest ułatwienie wypełnienia 

kwestionariusza respondentom, ale także sprawdzania go przez pracowników ROPS. 

 Określanie potrzeb odbywa się przy zastosowaniu autorskiej metody. Polega ona na 

wskazywaniu przez ankietowane instytucje pozycji o najniższym stopniu zaspokojenia potrzeb  

(w których stosunek zasobów do potrzeb jest/ będzie najmniejszy). Skalę niezaspokojonych potrzeb 

wyraża się przypisując danej pozycji odpowiednią liczbę punktów. Im trudniejsza sytuacja, tym 

większą liczbę punktów należy przyznać danej pozycji. Do dyspozycji jest 100 punktów, które można 

rozdzielić pomiędzy poszczególne pozycje. Każda z pozycji może otrzymać od 0 do 100 punktów, pod 

warunkiem jednak, że suma punktów ze wszystkich pozycji nie przekroczy 100. Zastosowana 

metodologia badania potrzeb pozwala uzyskać syntetyczny i przejrzysty obraz sytuacji w danym 

obszarze, co zobrazowano na sześciu poniższych wykresach. Jest również odporna na błędy, gdyż 

ewentualne pomyłki nie wpływają znacząco na ogólny wynik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Strona 55 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Wykres 24 . Zasoby kadrowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - obszary o najniższym 
stopniu zaspokojenia potrzeb - stan na 31.12.2010 r. oraz prognoza na 31.12.2011 r.    
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* Im większa liczba punktów, tym trudniejsza sytuacja. 
    
Źródło: gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie, badanie "Bilans 
potrzeb w pomocy społecznej w województwie śląskim w latach 2010-2011".    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Strona 56 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Wykres 25 . Zasoby kadrowe GOPS, PCPR, MOPR wg stanowisk - obszary o najniższym stopniu 
zaspokojenia potrzeb - stan na 31.12.2010 r. oraz prognoza na 31.12.2011 r.    
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* Im większa liczba punktów, tym trudniejsza sytuacja. 
    
Źródło: gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie, badanie "Bilans 
potrzeb w pomocy społecznej w województwie śląskim w latach 2010-2011".    
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Wykres 26 . Środki na utrzymanie i prowadzenie GOPS, PCPR, MOPR - obszary o najniższym 
stopniu zaspokojenia potrzeb - stan na 31.12.2010 r. oraz prognoza na 31.12.2011 r.  
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* Im większa liczba punktów, tym trudniejsza sytuacja. 
 
Źródło: gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie, badanie "Bilans 
potrzeb w pomocy społecznej w województwie śląskim w latach 2010-2011".    
    
   
 
 
 
 
  
    
 
 



 
 

Strona 58 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wykres 27 . Zasoby instytucjonalne - obszary o najniższym stopniu zaspokojenia potrzeb - stan na 
31.12.2010 r. oraz prognoza na 31.12.2011 r.    
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* Im większa liczba punktów, tym trudniejsza sytuacja. 
 
Źródło: gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie, badanie "Bilans 
potrzeb w pomocy społecznej w województwie śląskim w latach 2010-2011".    
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Wykres 28 . Środki na świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez gminę - obszary  
o najniższym stopniu zaspokojenia potrzeb - stan na 31.12.2010 r. oraz prognoza na 31.12.2011 r. 
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* Im większa liczba punktów, tym trudniejsza sytuacja. 
 
Źródło: gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie, badanie "Bilans 
potrzeb w pomocy społecznej w województwie śląskim w latach 2010-2011".    
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Wykres 29 . Środki na świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez powiat - obszary  
o najniższym stopniu zaspokojenia potrzeb - stan na 31.12.2010 r. oraz prognoza na 31.12.2011 r. 
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* Im większa liczba punktów, tym trudniejsza sytuacja. 
 
Źródło: gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie, badanie "Bilans 
potrzeb w pomocy społecznej w województwie śląskim w latach 2010-2011".    
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8. Badania zrealizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego 

 

Opracowanie: D. Błasiak 

W latach 2000-2010 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej opracowano  

i zrealizowano następujące badania: 

− „Jakość polityki prorodzinnej w gminach – badanie kapitału społeczno-kulturowego 

rodzin w województwie śląskim”, 2002 

Powyższe badania zostały zrealizowane wspólnie z pracownikami oraz studentami (w ramach 

praktyk studenckich) Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Zespół badawczy pod kierunkiem 

profesora Uniwersytetu Śląskiego wspólnie z ROPS przygotował projekt badawczy – założenia, 

koncepcję badań wraz z pytaniami badawczymi i metodologią, a następnie narzędzia badawcze – 

kwestionariusz wywiadu. Badania zostały przeprowadzone na próbie 1030 osób. 

Badania obejmowały następujące obszary badawcze: 

− ocena własnej sytuacji materialnej; 

− osoby/instytucje odpowiedzialne za pomoc biednym; 

− sytuacja pracownicza, poczucie zagrożenia bezrobociem i ubóstwem; 

− sytuacja mieszkaniowa (wyposażenie gospodarstwa domowego);  

− tożsamość regionalna i narodowa, więzi sąsiedzkie, aktywność obywatelska;  

− zdrowie i usługi medyczne;  

− aspiracje edukacyjne (aspiracje związane z wykształceniem dzieci, dokształcanie rodziców  

i umiejętności językowe); 

− udział w życiu kulturalnym (czytelnictwo i korzystanie z komputera, formy uczestnictwa  

w kulturze); 

− spędzanie wolnego czasu; 

− rola religii w życiu rodzinnym (stosunek do wiary i uczestnictwo w praktykach religijnych, rola 

religii w wychowaniu dzieci); 

− cele i wartości życia rodzinnego; 

− funkcjonowanie rodziny (obowiązki domowe, stosunki międzyludzkie, miejsce i rola dziecka  

w rodzinie). 
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− Badania „Szanse i zagrożenia dzieci i młodzieży szkolnej w obszarze wychowania  

i rozwoju”, 2009 

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego samodzielnie 

przygotowano projekt badawczy – założenia, koncepcję badań wraz z pytaniami badawczymi 

i metodologią, a następnie narzędzia badawcze – kwestionariusz wywiadu oraz „indeks szans 

i zagrożeń”. Celem badania było: uzyskanie informacji na temat kluczowych aspektów życia dzieci  

i młodzieży szkolnej, mieszkających w województwie śląskim, uzyskanie informacji nt. sytuacji 

ekonomiczno-społecznej rodzin z dziećmi w wieku szkolnym zamieszkujących województwo śląskie 

oraz, na podstawie opracowanego ogólnego indeksu szans i zagrożeń, oszacowanie odsetka dzieci  

i młodzieży szkolnej wychowujących się w „rodzinach szansy”, w „rodzinach zagrożenia” oraz  

w kategorii umownie nazwanej „pośrednią”. 

Szczegółowa realizacja celu badania objęła eksplorację następujących obszarów: sytuację 

materialną rodzin (w tym migracje zarobkowe rodziców), opiekę zdrowotną, edukację i rozwój 

dziecka (w tym aspiracje edukacyjne rodziców w stosunku do dziecka), obowiązki domowe, czas 

wolny dziecka i dostęp do infrastruktury związanej ze spędzaniem wolnego czasu, funkcję 

opiekuńczo-wychowawczą, jakość życia matek. W toku prac przeprowadzono konsultacje narzędzi 

badawczych z pracownikami Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. 

 Badania zostały przeprowadzone przez zewnętrzny ośrodek badawczy, wyłoniony  

w procedurze zamówień publicznych. Zostały one poprzedzone pilotażem, którego celem była 

weryfikacja opracowanych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

narzędzi badawczych. Badania właściwe, zostały przeprowadzone metodą bezpośredniego wywiadu 

kwestionariuszowego w listopadzie 2009 roku na próbie ponad 1100 respondentek-matek dzieci  

w wieku szkolnym (7-18 lat), zamieszkałych w województwie śląskim,.  

 

− „Badanie potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr pomocy i integracji społecznej 

województwa śląskiego – PSK 2008” 

W związku z realizacją projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy 

i integracji społecznej województwa śląskiego” w IV kwartale 2008 roku opracowano projekt 

badawczy i przeprowadzono „Badanie potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr pomocy i integracji 

społecznej województwa śląskiego – PSK 2008”.  

Badanie umożliwiło uzyskanie danych dotyczących 5.954 pracowników podstawowych 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 

pomocy rodzinie), 306 wolontariuszy współpracujących z JOPS, 1.122 pracowników zatrudnionych  
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w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 182 pracowników ośrodków interwencji kryzysowej. 

Badanie było pierwszym tego rodzaju przeprowadzonym wśród instytucji działających w obszarze 

pomocy społecznej na terenie naszego województwa. Dane uzyskane dzięki badaniu pozwoliły na 

określenie najważniejszych zagadnień szkoleniowych i obszarów wsparcia doradczego oraz ustalenie 

metod i form rozwoju zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej. Proces badawczy składał się 

z następujących etapów: 

− opracowanie kwestionariuszy ankiet badania potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr pomocy 

i integracji społecznej województwa śląskiego: PSK-JOPS 2008, PSK-POW 2008, PSK-OIK 

2008; 

− wysyłka kwestionariuszy ankiet drogą elektroniczną (e-mail); 

− agregacja i analiza uzyskanych danych; 

− opracowanie raportu „Analiza potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr pomocy  

i integracji społecznej województwa śląskiego”. 

Wyniki zamieszczone w raporcie stały się podstawą do opracowania planu szkoleń 

realizowanych w ramach projektu systemowego ROPS w 2009 roku oraz usług doradczych. 

 

− „Badanie potrzeb szkoleniowych i doradczych kadr pomocy i integracji społecznej 

województwa śląskiego – PSK 2010” 
 

W 2010 roku ROPS po raz drugi przeprowadził badania PSK, których celem było poznanie 

aktualnych potrzeb szkoleniowych pracowników i wolontariuszy systemu pomocy i integracji 

społecznej województwa śląskiego. Tym razem, oprócz ośrodków pomocy społecznej, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie (JOPS), całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych (POW), 

ośrodków interwencji kryzysowej (OIK), badania zostały rozszerzone o organizacje pozarządowe 

(NGO) działające na terenie województwa śląskiego.  

Badania PSK JOP, POW, OIK zostały o przeprowadzone na podstawie trzech, opracowanych 

w ROPS, różniących się od siebie kwestionariuszy ankiety, które zostały wysłane drogą elektroniczną 

do:   

− 184 podstawowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR), 

− 23 ośrodków interwencji kryzysowej (OIK), 

− 70 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW). 

Do przeprowadzanych po raz pierwszy badań PSK NGO zostały wybrane organizacje 

pozarządowe współpracujące z ROPS w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
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publicznych województwa śląskiego, i które w latach 2007-2009 otrzymały przynajmniej raz dotację  

z budżetu Województwa Śląskiego. 

 Badanie PSK NGO 2010 miało charakter eksploracyjno-promocyjny i zostało przeprowadzone 

metodą standaryzowanego, pogłębionego wywiadu telefonicznego (CATI) z wykorzystaniem 

kwestionariusza wywiadu, który został poddany zewnętrznej konsultacji merytorycznej. Badania 

właściwe zostały poprzedzone pilotażem. Łącznie przeprowadzono wywiady z przedstawicielami  

81 organizacji pozarządowych. 

Uzyskane wyniki badań PSK 2010 posłużyły do opracowania oferty szkoleń na 2010 rok dla 

beneficjentów projektu systemowego ROPS „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji 

społecznej województwa śląskiego”. 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w latach 2000-2010 zlecił 

kilka badań mających na celu monitorowanie konsumpcji alkoholu i środków psychoaktywnych przez 

mieszkańców województwa śląskiego. Wyniki zrealizowanych badań zostały przedstawione  

w następujących raportach: 

− J. Sierosławski, B. Bukowska – Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach europejskiego 

programu badań ankietowych w szkołach ESPAD. Używanie alkoholu i narkotyków przez 

młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2004 

roku; 

− Pracownia Badań Społecznych w Sopocie. Wzorce konsumpcji alkoholu  

w województwie śląskim. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w grudniu 2005 roku; 

− Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” z siedzibą w Poznaniu na podstawie 

kwestionariusza ESPAD. Używanie alkoholu  i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport  

z badań ankietowych zrealizowanych w województwie śląskim w 2007 roku; 

− Lokalne Badania Społeczne z siedzibą w Warszawie. Substancje psychoaktywne - postawy  

i zachowania. Raport z badań zrealizowanych w 2008 roku. 

W 2010 roku zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a Krajowym Biurem 

ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, dotyczące realizacji wspólnego przedsięwzięcia 

polegającego na przeprowadzeniu badania ankietowego na temat problemu używania substancji 

psychoaktywnych (narkotyków i alkoholu) oraz opinii i przekonań w tym zakresie na próbie 

reprezentatywnej mieszkańców Polski. Powyższe przedsięwzięcie miało na celu diagnozę postaw  

i zachowań wobec substancji psychoaktywnych oraz uzyskanie informacji niezbędnych do planowania 

adekwatnych działań profilaktycznych. Badanie przeprowadzono w oparciu o metodologię 
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wypracowaną przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Raport 

zawierający wyniki badania zostanie opublikowany w 2011 roku. 

 

9. Ekspertyzy i opracowania 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego od początku powstania 

współpracuje z wieloma podmiotami: instytucjami pomocy i integracji społecznej, pracownikami 

samorządów lokalnych, sądami, policją, środowiskami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, 

ekspertami-praktykami z wybranych dziedzin polityki społecznej itp. Owocem tej współpracy są 

różnego typu dokumenty i opracowania. Część z niżej prezentowanych opracowań dostępna jest na 

stronie internetowej ROPS. 

W trakcie prac nad Wojewódzką Strategią Polityki Społecznej przygotowano kilka ekspertyz 

dot. wybranych problemów społecznych. Były to m.in.:     

− M. Zrałek, Ekspertyza na temat warunków mieszkaniowych ludności w województwie śląskim, 

uwzględniająca problematykę dodatków mieszkaniowych, Katowice 2007; 

− L. Frąckiewicz, Społeczno-ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się ludności 

województwa śląskiego, Katowice 2005; 

− Raporty 6 zespołów zadaniowych utworzonych w celu opracowania „Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”. 

Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi ROPS koordynował opracowanie następujących materiałów: 

− Janusz Sierosławski, Problem narkotyków i narkomanii w województwie śląskim w latach 

2000-2006; 

− Mieczysław Pawłowski, Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminach 

województwa śląskiego – opracowania za lata 2002-2009; 

− Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gorzycach, 

Raport o stanie lecznictwa odwykowego w województwie śląskim. Analiza porównawcza za lata 

2001-2002, 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; 

− Janusz Sierosławski, Problem narkotyków i narkomanii w województwie śląskim. Analiza za 

lata 2000-2009; 

− Janusz Sierosławski, Problemy alkoholowe w województwie śląskim. Analiza za lata 2000-

2009. 



 
 

Strona 66 z 73 
 

 

Projekt 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi ROPS opracował dokumenty zawierające dane dotyczące realizacji zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym:  

− sprawozdania z realizacji przez Województwo Śląskie Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2008 i 2009 roku; 

− sprawozdania z realizacji przez Województwo Śląskie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010; 

−  raporty z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 

2010. 

Jednocześnie w działach zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego powstały:  

− Merytoryczne uzasadnienie do projektu „Pracownik socjalny - profesjonalista w działaniach na 

rzecz grup defaworyzowanych”, realizowanego od marca do października 2007 r.; 

− Raporty z ewaluacji projektu systemowego ROPS „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy  

i integracji społecznej województwa śląskiego”. 

Ponadto, w Dziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego opracowywane jest:  

− „Sprawozdanie rzeczowo-finansowe o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych 

zrealizowanych ze środków budżetu państwa” (przygotowywane co kwartał od I kw. 2008 r.); 

− „Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów” (przygotowywane co kwartał od IV kw. 2008). 

 

 

10. Publikacje wydane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego 

  

W latach 2001-2010 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

wydano kilka publikacji książkowych. Powstały one w wyniku współpracy ROPS z różnymi 

podmiotami takimi jak: środowiska naukowe, instytucje pomocy i integracji społecznej województwa 

śląskiego, organizacje pozarządowe, instytucje partnerskie (projekty międzynarodowe). Poniżej 

zamieszczono krótkie notki bibliograficzne.  

− Rodzina w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej wyzwaniem dla wolontariatu. Praca 

zbior. pod red. ks. H. Krzysteczko. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
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Województwa Śląskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Wydawnictwo 

„Powiernik Rodzin”, Katowice 2001. 

Na publikację składają się materiały zgromadzone podczas konferencji, która została 

zorganizowana w 2001 r. przez Pełnomocnika Wojewody Śląskiego ds. Rodziny.  

W pierwszej części książki zamieszczono wystąpienia m.in. Marszałka Województwa Śląskiego, 

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora 

Oświaty, prezes Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KAFOS,  konsultanta wojewódzkiego  

w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób  

z Zespołem Downa „Szansa" w Katowicach. Referaty prezentowały współpracę Samorządu 

Wojewódzkiego Śląskiego z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób i rodzin 

potrzebujących wsparcia z uwzględnieniem szczególnej roli wolontariatu.  

W kolejnej części publikacji znalazły się przykłady dobrych praktyk wypracowane przez 

wolontariuszy z następujących organizacji działających na terenie województwa śląskiego: 

Stowarzyszenia Rodziców Rodzin Wielodzietnych, Towarzystwa Ochrony Praw i Godności „Wyspa", 

Śląskiego Towarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent", Centrum 

Młodych Wolontariuszy, Stowarzyszenia Wolontariatu Młodych, Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej 

Ziemi Cieszyńskiej, Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Stowarzyszenia Wzajemnej 

Pomocy „Agape" oraz Trzeźwościowego Stowarzyszenie Kulturalno-Turystycznego.  

 

− H. Krzysteczko, Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny  

w województwie śląskim. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego. Wydawnictwo „Powiernik Rodzin”, Katowice 2001. 

W publikacji zostały zamieszczone wyniki ankiety przeprowadzonej przez Pełnomocnika 

Wojewody Śląskiego ds. Rodziny, pochodzące od kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z terenu 

województwa śląskiego. Zebrane informacje dotyczyły m.in. procesu powstawania, struktury 

organizacyjno-prawnej oraz działań wolontariatu w wybranych organizacjach pozarządowych  

w województwie śląskim. Opisywane organizacje prowadzą działania na rzecz: zdrowia fizycznego, 

psychicznego i duchowego, wsparcia rodzicielskich i wychowawczych funkcji rodziny, osób 

niepełnosprawnych i upośledzonych, osób uzależnionych, osób chorych oraz na rzecz 

przeciwdziałania marginalizacji społecznej.   

 

− Wykluczenie. Rewitalizacja. Spójność społeczna. Praca zbior. pod red. nauk.  

L. Fr ąckiewicz. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 
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Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice-

Warszawa 2004. 
 

Inspiracją do powstania niniejszej publikacji był cykl szkoleń na temat rewitalizacji obszarów 

problemowych w miastach (Polityka Miejska) prowadzonych od czerwca 2003 do czerwca 2004 roku  

i podjętych wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 

Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Region Nord-Pas de Calais (Francja) i Stowarzyszenie Francja 

Polska dla Europy. Celem powyższych szkoleń było przekazanie uczestnikom umiejętności w zakresie 

opracowania i wdrożenia lokalnych programów rewitalizacji starych dzielnic mieszkaniowych oraz 

programów „humanizacji” osiedli mieszkaniowych, tzw. „blokowisk”. Programy te potraktowano jako 

element rozwoju lokalnego i regionalnego, które mogą służyć jako jedna z aktywnych metod 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dając możliwość wykorzystania środków z Funduszy 

Strukturalnych.  

Publikacja zawiera materiały dotyczące m.in.: regionalnej strategii polityki społecznej, 

problemów wykluczenia społecznego i form jego łagodzenia, zasad zarządzania programami ze 

szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń dla programów rewitalizacji. Zaprezentowano w niej 

także lokalne programy rewitalizacji wdrażane w gminach województwa śląskiego, projekty społeczne 

realizowane w ramach programów rewitalizacji, a także przykłady dobrych praktyk projektów 

realizowanych we Francji. 

 

− Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Praca zbior. pod red. L. Frąckiewicz. 

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005. 

Wykluczenie społeczne jest problemem wielowymiarowym, którego pełna identyfikacja 

wymaga interdyscyplinarnego przygotowania. W tomie poruszonych zostało wiele zjawisk i procesów, 

w których następstwie może dochodzić do wykluczenia społecznego. Publikacja zawiera teoretyczne 

refleksje oraz analizę problemów społecznych zilustrowanych aktualnymi danymi statystycznymi. 

Autorami artykułów są pracownicy naukowi różnych dyscyplin oraz praktycy zatrudnieni  

w instytucjach pomocy i integracji społecznej.  

 

− Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Załącznik do 

uchwały nr II/47/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24.04.2006 r. Zespół 
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red. pod kier. H. Misiewicz. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego. Wydawnictwo Inapress, Katowice 2006. 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 jest wydanym  

w formie publikacji książkowej programowym dokumentem regionalnym, który został uchwalony  

w kwietniu 2006 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego.  

WSPS została opracowana zgodnie z przyjętą filozofią rozwiązywania problemów społecznych 

w ujęciu wojewódzkim. Zawiera założenia i kierunki działań mające na celu zaspokajanie potrzeb 

ludności oraz rozwiązywanie problemów uznawanych za najważniejsze kwestie społeczne.  

W opracowaniu Strategii, przygotowywanej metodą partycypacyjną, wzięli udział liczni specjaliści  

i przedstawiciele różnych dziedzin polityki społecznej, instytucji, środowisk zawodowych, organizacji 

pozarządowych oraz środowisk lokalnych.  

 

− W obliczu starości. Opis projektu i dobrych praktyk. Praca zbior. pod red. H. Misiewicz, 

D. Błasiak i S. Adamczyk. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego, Ośrodek Wydawniczy AUGUSTANA, Sp. z o.o., Katowice 2007 (tom I). 

Książka jest rezultatem zrealizowanego przez ROPS międzynarodowego podprojektu pt.: 

„W obliczu starości”. Podprojekt stanowił część projektu Regionalny Trójkąt Weimarki i był 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG IIIC. Partnerami 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w realizacji podprojektu byli: ze strony niemieckiej 

Stowarzyszenie AWO w Dortmundzie oraz ze strony francuskiej IRTS w Lille. Podprojekt w swoich 

założeniach i celach obejmował tematykę integracji społecznej osób starszych.  

Publikacja W obliczu starości. Opis projektu i dobrych praktyk zawiera założenia dotyczące 

realizowanego projektu, a także artykuły - dobre praktyki związane z podejmowaniem 

wielokierunkowych działań na rzecz osób starszych przez przedstawicieli instytucji  i organizacji 

społecznych pochodzących z trzech regionów partnerskich.  

 

− W obliczu starości. Praca zbior. pod red. nauk. L. Frąckiewicz. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Ośrodek Wydawniczy AUGUSTANA, 

Sp. z o.o., Katowice 2007 (tom II). 

Publikację „W obliczu starości” (tom II) otwiera obszerne wprowadzenie, którego główne tezy 

zostały zaczerpnięte z Raportu Rządowej Rady Ludnościowej. Mają one charakter zaleceń 

ogólnokrajowych, których realizacja rozłożona jest na okresy najbliższej przyszłości. Powyższa 
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tematyka została wzbogacona informacjami dotyczącymi rozwiązań problemu starości w krajach UE 

(głównie we Francji i w Niemczech), a także sytuacji w województwie śląskim, które stało się 

obszarem poddanym działaniom intensywnej restrukturyzacji, niepozostającej bez wpływu na warunki 

i jakość życia osób w podeszłym wieku.  

W książce wiele miejsca poświęcono sprawom regionu, miejscu człowieka starszego  

w rodzinie śląskiej, a zwłaszcza w rodzinach górniczych, sytuacji materialnej tych rodzin, podkreślono 

odrębność społeczną ludności starszej w miastach aglomeracji śląskiej i wskazano na konieczność 

dalszych badań ukierunkowanych na ocenę warunków i jakości życia starzejącej się generacji. 

Zwrócono przy tym uwagę na niedostatki form opiekuńczych czy to świadczonych w miejscu 

zamieszkania, czy to w zakładach opieki szpitalnej, domach seniora, czy wreszcie w opiece 

paliatywnej. Wskazano też na potrzebę profesjonalizmu pracowników socjalnych  

i niedostateczną ich liczebność w stosunku do rysujących się potrzeb. W książce wskazano na 

prognozy demograficzne obejmujące kraje europejskie i przewidywany proces starzenia się ludności 

będący konsekwencją wydłużenia trwania życia ludzkiego przy równoczesnym ograniczaniu 

dzietności. Określono rysujące się konsekwencje tego procesu w sferze społecznej  

i ekonomicznej. Wiele uwagi poświęcono systemowi zabezpieczenia społecznego, aktywizacji 

zawodowej i społecznej oraz edukacji. Edukacja staje się niezbędnym warunkiem integracji 

międzypokoleniowej, ponieważ istniejące zróżnicowania w poziomie wykształcenia ludności starszej  

i młodszej są często barierą izolującą seniorów od dzieci i wnuków. Książkę zamyka refleksja 

filozoficzna nad starością jako wartością i zadaniem moralnym. 

− Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa pod 

redakcją naukową Lucyny Frąckiewicz. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to jedno z ważniejszych zadań współcześnie 

pojmowanej polityki społecznej. Zjawisko to jest bardzo złożone i obejmuje swym zasięgiem m.in. 

zagadnienia prawne, medyczne, socjologiczne, ekonomiczne, edukacyjne, psychologiczne  

i organizacyjne. W pracy wskazano obszary wykluczenia społecznego oraz instrumenty sprzyjające 

wzrostowi aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z szeroko 

rozumianą aktywizacją osób niepełnosprawnych adresowane są do zakładów pracy, szkół, instytucji 

pomocy społecznej, społeczności lokalnych, a przede wszystkim do rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Rysuje się tu potrzeba szerokiego doradztwa w rozwiązywaniu trudnych 

problemów edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających indywidualne cechy niepełnosprawności. 
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Dużą rolę powinna też odegrać likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, legislacyjnych - 

a przede wszystkim zmiana nastawienia społeczeństwa do osób niepełnosprawnych oraz utworzenie 

spójnego, przejrzystego systemu prawnego, gwarantującego szeroko rozumiane bezpieczeństwo. 

Publikacja kierowana jest do polityków, władz centralnych i samorządowych różnych szczebli, a także 

do studentów nauk społecznych zainteresowanych problematyką niepełnosprawności. 

−    Dobre praktyki w projektach realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej 

województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego red. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2010. 

Celem niniejszej publikacji była wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami pomocy  

i integracji społecznej. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się artykuły 

prezentujące najlepsze przykłady projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej  

i powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 

Priorytetu VII PO KL. Druga część zawiera artykuły opisujące najciekawsze programy wdrażane  

w obszarze wsparcia dziecka i rodziny, pochodzące z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych 

centrów pomocy rodzinie, całodobowych i dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.  

 

 

Podsumowanie 
 

Województwo śląskie zostało powstało w 1999 roku z połączenia województw katowickiego, 

bielskiego i częstochowskiego. W jego obrębie znalazły się zbiorowości zróżnicowane pod względem 

kulturowym, społecznym i ekonomicznym.  

Obszar województwa śląskiego stanowi zaledwie 3,9% powierzchni kraju (14 miejsce  

w Polsce) i zamieszkuje go niemal 12,2% ludności kraju (2 miejsce w kraju). Województwo śląskie, 

oprócz wysokiej gęstości zaludnienia, charakteryzuje najwyższy w kraju (78,1%) wskaźnik 

urbanizacji; jest jedynym województwem w Polsce z większą liczbą powiatów grodzkich niż 

powiatów ziemskich. 

Pomimo nieznacznego wzrostu poziomu przyrostu naturalnego notowanego od 2003 roku, 

województwo śląskie dotykają problemy demograficzne związane z procesem starzenia się ludności  
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i depopulacją. Rośnie odsetek osób starszych, w których ze względu na zjawisko nadumieralności 

mężczyzn 68% stanowią kobiety. Ponadto, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej 

województwo śląskie dotyka problem migracji zarobkowych, głównie do Niemiec.  

W ubiegłej dekadzie znaczącym problemem społecznym mieszkańców województwa śląskiego 

było bezrobocie. Swój najwyższy poziom osiągnęło w latach 2002-2003 z wartością 17,4%, następnie 

spadało do 6,9% w 2008 roku, by znowu wzrosnąć i w lutym 2011 roku osiągnąć poziom 10,8%. 

Liczba osób bezrobotnych na koniec marca 2011 roku wyniosła 201 tys., z czego osoby długotrwale 

bezrobotne stanowiły 40,1%. Wśród kategorii osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy najliczniejszymi grupami byli: bezrobotni nie posiadający wykształcenia średniego, 

długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych.  

 W latach 2000-2003 w województwie śląskim zarówno bezwzględna liczba osób objętych 

pomocą, jak również ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców regionu systematycznie rosły. Od 2004 

roku obserwujemy odwrócenie się trendu w tym zakresie. Początkowo było to wynikiem m.in. zmian 

legislacyjnych - znaczna część osób korzystających z pomocy społecznej przeszła do systemu 

świadczeń rodzinnych lub stała się klientami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (osoby 

niepełnosprawne pobierające renty socjalne). Natomiast tendencja spadkowa, jaką odnotowano  

w latach 2004-2010, jest w dużej mierze związana z systematycznym zmniejszaniem się poziomu 

bezrobocia. Długotrwałe pozostawanie bez pracy jest bowiem głównym powodem przyznawania 

pomocy społecznej w województwie śląskim. Na dalszych miejscach znajdują się kolejno: ubóstwo, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. Na koniec 

2010 roku w województwie śląskim liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną wyniosła 

ponad 337 tys. co stanowiło 7,3% ogółu ludności. 

Na koniec 2010 r. w województwie śląskim, na poziomie gminy i powiatu, działało ogółem 

830 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), w tym 184 podstawowe (GOPS, PCPR, 

MOPR) oraz 646 specjalistycznych.  

Podobnie jak w innych województwach, poprawie uległ poziom zatrudnienia  

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Liczba pracowników jednostek pomocy 

społecznej szczebli gminnego i powiatowego w latach 2000-2010 wzrosła o ponad 20%. Ten 

stosunkowo wysoki wzrost wynika z tzw. efektu bazy czyli z niskiego poziomu zasobów kadrowych 

na początku analizowanego okresu, zwiększenia się liczby zadań realizowanych przez JOPS, 

wynikających m.in. z uchwalenia ustaw o dodatkach mieszkaniowych, o świadczeniach rodzinnych 

oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
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W latach 2000-2010 obserwuje się duży postęp w liczbie pracowników socjalnych 

przypadających na 2 000 mieszkańców (wymóg ustawowy). Niestety, pomimo korzystnej średniej dla 

województwa, nadal wiele ośrodków pomocy społecznej nie spełnia tego wymogu organizacyjnego.  

Znaczącym wsparciem dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej 

województwa śląskiego są środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego, pochodzące  

z komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  

Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie realizując projekty 

systemowe w ramach Działania 7.1. oraz projekty konkursowe w ramach Działania 7.2 i 7.3 Priorytetu 

VII „Promocja integracji społecznej” PO KL przyczyniają się m.in. do rozwoju aktywnych form 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz tworzenia i wdrażania programów aktywności 

lokalnej.  

Od 2008 roku w ramach projektu systemowego 7.1.3 „Kształcenie i doradztwo dla kadr 

pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” Priorytetu VII PO KL, wdrażanego przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pracownicy systemu pomocy 

społecznej korzystają z różnych pozaszkolnych form wsparcia takich jak: szkolenia podstawowe  

i certyfikowane, specjalistyczne doradztwo oraz uczestniczą w konferencjach, seminariach i wizytach 

studyjnych.    

W ramach projektów systemowych 1.20 i 1.45 Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji 

pomocy i integracji społecznej” Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” PO KL, kadra 

pomocy społecznej bierze udział w szkolnych formach wsparcia w postaci kursów na specjalizacje I  

i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz studiów podyplomowych.  

Perspektywa finansowa na lata 2007-2013 i związane z nią środki pochodzące z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, stanowią znaczące wsparcie dla samorządów gminnych i powiatowych. 

Realizacja projektów socjalnych i programów aktywności lokalnej przekłada się na podniesienie 

jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

społecznego. Działania podejmowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, stanowią 

ważny krok na drodze ku pełnej integracji osób, grup i całych społeczności. Poprzez szereg działań  

o charakterze aktywizującym i wspierającym uczestnicy projektów mają szansę na inkluzję społeczną  

i zawodową, a społeczności lokalne – otrzymują nowy impuls do rozwoju. Ważnym elementem 

wsparcia kadr systemu pomocy i integracji społecznej jest uczestnictwo w szkolnym i pozaszkolnym 

systemie doskonalenia zawodowego. Wszystko to przyczynia się do wzmacniania szeroko 

rozumianego kapitału ludzkiego i społecznego województwa śląskiego.   

 


