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1. Wstęp
Prezentowany

raport

podsumowuje

badanie

„Społeczno-ekonomiczne

wymiary

ubóstwa

w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce”.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19 listopada 2013 roku do 13 grudnia 2013 roku,
na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, przez zespół badawczy firmy KiBS
Konsulting i Badania Społeczne, w składzie: dr Piotr Jabkowski, mgr Marta Kędzierska, dr Mikołaj
Jacek Łuczak, mgr Natalia Mazur, dr Joanna Mazur-Łuczak, mgr Agnieszka Nowosielska, dr Michał
Nowosielski.

Badanie „Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych
w Wielkopolsce” zrealizowane zostało w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”
(Działanie 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego), w ramach którego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
powstało Obserwatorium Integracji Społecznej, na podstawie Umowy nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/5/10
z 6 października 2010 r. z późn. zm.
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2. Metodologia
a. Koncepcja badania
Komponenty badania
Badanie składało się z 3 następujących komponentów:
1. Komponentu analityczno-koncepcyjnego: opracowanie katalogu wskaźników ubóstwa;
2. Komponentu analityczno-diagnostycznego: opracowanie diagnozy dot. terytorialnych różnic
w zakresie występowania ubóstwa i zagrożenia ubóstwem oraz analiza potencjału, czyli
czynników rozwojowych warunkujących ewentualne/możliwe zmiany w tym zakresie –
z zastosowaniem wypracowanych wskaźników i w oparciu o dostępne dane statystyczne,
a także wnioski z realizowanych wcześniej badań o charakterze jakościowym (m.in. zawartych
w Raporcie Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich);
3. Komponentu badawczego: realizowanego w metodologii jakościowej, który umożliwił
określenie kluczowych tendencji dotyczących zjawiska ubożenia mieszkańców województwa
wielkopolskiego, a zarazem pozwolił na pozyskanie informacji dotyczących postulowanych
działań, które można/należy podjąć, w celu przeciwdziałania temu zjawisku.

Zasadnicze założenia
Koncepcja przeprowadzenia badania opierała się na następujących założeniach:
1. Konieczności

przeprowadzenia

konsultacji

eksperckich

dotyczących

określenia

dominujących czynników, które wpływają i mogą w przyszłości wpływać na zjawisko
ubożenia mieszkańców Wielkopolski. Konsultacje

–

przeprowadzone

w ramach

dwuetapowego panelu eksperckiego – pomogą realizatorom badania w określeniu takich
kierunków analizy dostępnych danych statystycznych, które umożliwią budowę najbardziej
miarodajnych wskaźników ubóstwa w regionie.
2. Konieczności odwołania się do cyklicznie zbieranych danych statystycznych i dokonania ich
analizy, w celu opracowania takich wskaźników, których wartości będą w przyszłości
możliwe do wyznaczenia przez Zamawiającego (oraz innych potencjalnych użytkowników
ich katalogu) bez potrzeby prowadzenia kosztownych i czasochłonnych badań
dedykowanych. W tym celu Zespół badawczy planuje dokonać analizy ogólnodostępnych
4
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danych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, a także z danych
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Istotnym źródłem informacji będzie również
aktualny raport „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego”
będący w posiadaniu Zamawiającego.
3. Zastosowaniu instrumentarium jakościowych technik badań społecznych – indywidualne
wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), jakościowej analizy
zebranych danych. Wykorzystanie technik jakościowych w ramach badań terenowych
(wywiady FGI i IDI z przedstawicielami sektora publicznego i organizacji pozarządowych)
umożliwi odpowiedź na sformułowane przez Zamawiającego pytania badawcze, w tym
identyfikację i pogłębioną analizę lokalnych czynników wpływających na różnicę w skali
ubóstwa w poszczególnych subregionach oraz analizę czynników rozwojowych kluczowych
dla danej jednostki terytorialnej.

Etapy badania
Biorąc pod uwagę oczekiwania Zamawiającego oraz wynikające z nich poszczególne komponenty
badania i scharakteryzowane powyżej założenia, zrealizowano następujące etapy projektu
badawczego:
1. I panel ekspercki (pierwszy etap): wyznaczenie czynników wpływających na ubożenie w woj.
wielkopolskim
2. Desk research I etap: opracowanie wskaźników
3. II panel ekspercki (drugi etap): ocena wskaźników [założenie o przeprowadzeniu
dwuetapowego badania/panelu eksperckiego, stanowi rozszerzenie postulatów dot.
metodologii badania wskazanych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym]
4. Desk research II etap: opracowanie diagnozy dot. ubóstwa w woj. wielkopolskim w oparciu
o zbudowane wskaźniki
5. Badanie jakościowe: wykonane techniką indywidualnego wywiadu pogłębionego IDI
6. Badanie jakościowe: wykonane techniką zogniskowanego wywiadu grupowego FGI [element
ten stanowi rozszerzenie założeń dot. metodologii badania wskazanych przez
Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym]
7. Opracowanie raportu końcowego z badania (w tym opracowanie map ubóstwa)
5
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Etapy 4., 5. i 6. realizowano równolegle z jednoczesnym uwzględnieniem faktu, że wyznaczenie
konkretnych subregionów/powiatów/gmin w których przeprowadzone zostały wywiady FGI wynikało
z przeprowadzonej wcześniej analizy.

b. Metodologia badawcza wraz z opisem doboru prób badawczych
Katalog wskaźników
Działania badawcze miały na celu ustalenie wskaźników, które będą mogły posłużyć do prowadzenia
cyklicznych analiz ubóstwa w ujęciu lokalnym na podstawie dostępnych danych ilościowych.
Ich zadaniem będzie także wskazanie aktualnej „mapy ubóstwa” w województwie wielkopolskim
i umożliwienie jej aktualizacji w latach kolejnych.
Katalog

wskaźników

został

opracowany

z

uwzględnieniem

trzech

kryteriów

przyjętych

do statystycznego pomiaru ubóstwa, które zaakcentowane zostały w strategii Europa 2020:


Analizy dochodów gospodarstw domowych. Gospodarstwo domowe jest zagrożone
ubóstwem, jeżeli jego dochód jest niższy niż 60% mediany dochodów w danym kraju.



Analizy pogłębionej deprywacji materialnej. Gospodarstwo domowe jest zagrożone
ubóstwem, jeśli deklaruje niemoc zaspokojenia z powodów finansowych co najmniej
czterech z dziewięciu podstawowych potrzeb1.



Analizy intensywności pracy. Gospodarstwo domowe jest zagrożone ubóstwem
jeżeli czas pracy członków gospodarstwa domowego jest niższy niż 20% pełnego
rocznego czasu pracy.

Powyższe

kryteria

służą

obecnie

analizie

danych

zbieranych

na

poziomie

krajowym

i międzynarodowym przez EUROSTAT w ramach europejskiego badania dochodów i warunków życia
ludności (EU-SILC). Jednakże, ze względu na fakt, że na dzień dzisiejszy nie są prowadzone statystyki
pozwalające przeprowadzić analizę wymienionych kryteriów na poziomie lokalnym (powiatu lub
gminy) w oparciu o dostępne dane ilościowe, każdej z trzech rodzajów analiz przypisane zostały
wskaźniki uznane za najbardziej odpowiadające badanemu zagadnieniu. Podstawą do ich
opracowania były dostępne raporty, dane GUS oraz rekomendacje ekspertów.
1

Ze względu na specyficzny charakter danych dotyczących deprywacji materialnej (deklaracja stopnia
zaspokojenia potrzeb) mogą wystąpić trudności z ich pozyskaniem.
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Wskaźniki spełniają następujące warunki:


Jednostką terytorialną zbioru danych będzie powiat lub gmina (wskaźniki podzielono
ze względu na zasięg terytorialny);



Dane zbierane są cyklicznie i mają charakter przekrojowy;



Dane są dostępne i nie wymagają przeprowadzania dodatkowych badań dla ich
wygenerowania.

W prezentowanej poniżej tabeli wskazane zostały wybrane dane z Banku Danych Lokalnych GUS,
(zbierane cyklicznie na poziomie powiatów i gmin), które wykorzystano do opracowania katalogu
wskaźników. Dane te przyporządkowano do 4 kategorii. Trzy z nich (sytuacja finansowa, warunki
życia, sytuacja rynku pracy) dotyczącą analizy ubóstwa, jedna odnosi się do sytuacji demograficznej.
Tabela 1 Dane GUS/BDL dostępne na poziomie gminy lub powiatu

Lp.

NTS5 – poziom gminy

NTS4 – poziom powiatu

1

Ludność wg grup płci i wieku

Ludność wg wieku i poziomu wykształcenia

2

Wydatki na opiekę społeczną

Ludność wg miejsca zamieszkania

3

Dochód na 1 mieszkańca

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

4

Mieszkania zamieszkane wg liczby osób na izbę

7

Liczba i kwoty wypłaconych dodatków
mieszkaniowych
Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w
roku ogółem
Korzystający ze środowiskowej opieki
społecznej
Korzystający ze świadczeń rodzinnych

8

Współczynnik skolaryzacji

Samochody osobowe wg pojemności silnika

5
6

9

Mieszkania zamieszkane wg powierzchni
użytkowej na osobę
Mieszkania zamieszkane wg wyposażenia w
łazienkę, ciepłą wodę, co
Pojazdy ogółem

Budynki mieszkalne wg wyposażenia w
instalacje
Budynki mieszkalne wg rodzaju podmiotów
będących właścicielami mieszkań
Stopa bezrobocia

10
11
12

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez
pracy/długotrwale bezrobotni

Legenda:


Sytuacja demograficzna



Sytuacja finansowa



Warunki życia



Sytuacja na rynku pracy
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Badania jakościowe techniką zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI)
W ramach badania zorganizowano 3 wywiady FGI w grupach 8 osobowych z przedstawicielami
sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych.
Badaniem objęci zostali przedstawiciele trzech powiatów:


powiat m. Poznań



powiatu o średnim wskaźniku pomocy społecznej udzielonej z powodu ubóstwa (od
wartość wskaźnika od 26 do 722) – na podstawie raportu Ocena Zasobów Pomocy
Społecznej województwa wielkopolskiego 3.



powiatu o wysokim wskaźniku pomocy społecznej udzielonej z powodu ubóstwa
(wartość wskaźnika od 73-100) - na podstawie raportu Ocena Zasobów Pomocy
Społecznej województwa wielkopolskiego

Wywiady FGI zostały przeprowadzone wśród celowo dobranych respondentów (przedstawicieli
sektora publicznego i organizacji pozarządowych). Celem ich było uzyskanie informacji o faktach
i problemach ubóstwa w powiatach, których pojedyncze osoby nie potrafią w pełni obiektywnie
przedstawić. FGI pozwoliły na wymianę poglądów na temat systemu pomocy społecznej, skali
ubóstwa w ujęciu powiatowym, wskazanie, które kategorie osób są najbardziej zagrożone ubóstwem
oraz jakie czynniki wpływają najsilniej na występowanie ubóstwa, a także w jaki sposób badani
identyfikują i oceniają czynniki potencjału specyficzne dla danego subregionu. FGI zostały
przeprowadzone w wariancie eksperckim, uczestnikami badania byli specjaliści (np. pracownicy
socjalni), a spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych – osoby posiadające wiedzę
i doświadczenie w zakresie problematyki badania.
Narzędzie badawcze (scenariusz wywiadu FGI) znajduje się w Aneksie do niniejszego Raportu.

Badania jakościowe techniką indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI)
Steinar Kvale podaje dość klarowną definicję wywiadu jako „rozmowy posiadającej strukturę i cel.
Wykracza poza spontaniczną wymianę poglądów, która występuje w codziennych konwersacjach
i przyjmuje postać starannego zadawania pytań i wysłuchiwania odpowiedzi, w celu uzyskania
2

Wskaźnik liczony jest na podstawie porównania liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do
liczby osób korzystających z pomocy społecznej.
3
Opierano się na Raporcie za rok 2012 publikowanym w roku 2013 na stronach ROPS.
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całkowicie zweryfikowanej wiedzy”4. Badacz przystępuje do wywiadu z określonymi dyspozycjami lub
szczegółowymi pytaniami badawczymi, w zależności od stopnia strukturyzacji narzędzia. Respondent
ustosunkowuje się do kolejnych pytań, mając również możliwość poszerzenia określonych wątków
o interesujące go kwestie. Podobnie jak w przypadku innych technik opartych na rozmowie badacz
pełni tu rolę moderatora, który może sprowadzić dyskusję na właściwy tor, jeśli całkowicie schodzi
ona na tematy niezwiązane z problematyką badawczą.
W ramach badania przeprowadzono 20 wywiadów pogłębionych, po 4 w każdym subregionie
województwa wielkopolskiego. Badani zostali dobrani celowo, a kryterium doboru była
przynależność do jednej z grup określonych przez Zamawiającego: przedstawiciele sektora
publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W każdym z subregionów do wzięcia
udziału w badaniu zostały zaproszone po dwie osoby ze wskazanych powyżej grup. Cel
przeprowadzenia wywiadów indywidualnych był taki sam jak w przypadku FGI, jednak ze względu
na specyfikę zastosowanej techniki, wskazania badanych mogą mieć charakter bardziej subiektywny.
W związku z tym zastosowanie, kluczowej dla tej techniki badawczej, zasady pogłębienia
i dopytywania o uzasadnienia wyrażanych przez badanych sądów i opinii, było szczególnie istotne. W
tym miejscu warto zaznaczyć, iż badania zostały przeprowadzone wśród pracowników socjalnych
pracujących na co dzień w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, co pozwala odwołać się
do ich wiedzy w zakresie skali ubóstwa uwzględniając przy tym uwarunkowania lokalne.
Rozmówcami byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych działający w zakresie realizacji
usług społecznych, którzy mimo, że nie prowadzą pracy socjalnej, to jednak ich praca społeczna
w obszarze ubóstwa wprowadza do analizy dodatkową wartość poznawczą.
Problemy badawcze, jakie zostały podjęte w trakcie indywidualnych wywiadów pogłębionych, można
sprowadzić do następujących pytań:
- jaka jest specyfika gminy w zakresie występowania zjawiska biedy i procesów ubożenia
mieszkańców?


jakie grupy są szczególnie zagrożone ubóstwem oraz czy można wyróżnić „nowe” problemy
społeczne, które ujawniają się jako istotne ostatnich latach?



jaka jest rola strategii rozwiązywania problemów społecznych w działaniach na rzecz
przeciwdziałania ubóstwu?

4

S. Kvale Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, s. 18, Trans Humana, 2004.
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jak oceniane są zasoby gminy w zakresie przeciwdziałania problemów społecznych?



jakie są główne czynniki potencjału rozwojowego, które można zidentyfikować w obszarze
gminy/powiatu?

Na

potrzeby

badania

zostało

opracowane

stosowne

narzędzie

(scenariusz

wywiadu).

Po przeprowadzeniu badania pilotażowego przeprowadzono weryfikację po pilotażową narzędzia
badawczego. Ostateczna wersja narzędzia znajduje się w Aneksie do niniejszego Raportu.

Panel ekspercki
Panel ekspercki został zrealizowany w formie dwuetapowej.
W I etapie eksperci wzięli udział w moderowanym spotkaniu, którego celem było
określenie/wyznaczenie dominujących czynników wpływających na ubożenie w woj. wielkopolskim,
odpowiedź na pytanie które grupy są najbardziej dotknięte ubóstwem lub najbardziej nim zagrożone,
a także jaka jest zdaniem ekspertów dynamika tych zjawisk w ujęciu terytorialnym.
W II etapie badania, eksperci zostali poproszeni o odpowiedź (w formie pisemnej) na pytania dot.
poszczególnych opracowanych wskaźników, a także o swobodną wypowiedź na temat całego
katalogu. Wnioski z tego etapu pozwoliły autorom katalogu na dokonanie stosownych korekt lub
sformułowanie precyzyjnych uzasadnień, które znalazły się w prezentowanym raporcie końcowym.
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Udział w Panelu eksperckim wzięli naukowcy zaangażowaniu w prowadzenie badań i analiz z zakresu
polityki społecznej i problematyki ubóstwa:

Zespół ekspertów
dr hab. prof. US Zbigniew Galor
dr Monika Frąckowiak-Sochańska
dr Agnieszka Jeran
dr Kazimiera Król
dr Stanisław Zakrzewski
Moderator (ze strony realizatora badania): dr Michał Nowosielski
Przedstawiciel Zamawiającego (i współmoderator): dr Ryszard Necel

Zastosowane w ramach Panelu narzędzia badawcze: w I etapie – scenariusz zogniskowanego
wywiadu grupowego, a w II etapie badania – formularz oceny wskaźników, znajdują się w Aneksie
do niniejszego Raportu.
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2. Ustalenia definicyjne
a. Definicja ubóstwa5
Poszukiwania jednej, dominującej definicji ubóstwa są z góry skazane na niepowodzenie. Jak
wskazują badacze tego zjawiska, przyjmowane definicje zjawiska ubóstwa zależą od wielu czynników,
jak chociażby zasięg terytorialny (inaczej ubóstwo wygląda w krajach Europy Zachodniej, inaczej
w Indiach czy też Afryce), bądź ramy czasowe, w których definicja została osadzona6. Badacze
zgadzają się co do tego, że sytuacja ubóstwa wiąże się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu
związanym z niemożnością zaspokojenia potrzeb, a co za tym idzie trudnymi warunkami życia
i niemożnością pełnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa (stąd też ubóstwo jest ściśle związane
ze zjawiskiem wykluczenia społecznego). Rozbieżności i problemy definicyjne, jak podkreśla T. Panek,
pojawiają się w momencie operacjonalizacji. Nie ma wątpliwości, że definicja powinna pozwalać
na jasne określenie linii ubóstwa oraz podziału społeczeństwa na „ubogich” oraz „nie-ubogich” oraz
określić poziom biedy7, nie istnieje jednak uniwersalny katalog minimalnych potrzeb, które powinny
być zaspokojone, a których niezaspokojenie z powodów finansowych jednoznacznie oznaczałoby
życie w ubóstwie.
Jak wspomniano, pojęcie ubóstwa i jego zakres zmieniały się w czasie. Ewolucja determinantów
ubóstwa przebiegała od ubóstwa rozumianego jako niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb
niezbędnych do przeżycia, do ubóstwa rozumianego jako niemożność zaspokojenia potrzeb
materialnych i poza materialnych pozwalających na satysfakcjonujące życie w dobrostanie8.
Przykład złożoności pojęcia ubóstwa oraz wielorakość definicji w zależności od perspektywy
definiującego – ludzie ubodzy bądź naukowcy – oraz definicje pojawiające się w literaturze

5

Zarówno w języku potocznym jak i w literaturze zamiennie stosowane są pojęcia „bieda” jak i „ubóstwo”
(patrz: R. Lister, Bieda, SIC!, Warszawa 2007), w niektórych opracowaniach „bieda” jest stanem utrwalonego i
głębokiego ubóstwa, ubóstwem o dotkliwej intensywności (por. B. Rysz-Kowalczyk red., Leksykon polityki
społecznej, Aspra-JR 2001 r., cytat za R. Szarfenberg, Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce – pomiar,
wyjaśnienie, strategie przeciwdziałania). W niniejszym opracowaniu stosuje się jedynie pojęcie „ubóstwo”.
6
T. Panek, Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf, dostęp z dnia
03.12.2013 r.
7
R. Lister, op. cit.
8
T. Panek, op. cit.
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przedstawia tabela opracowana przez Ryszarda Szarfenberga w opracowaniu dotyczącym
wykluczenia społecznego9.

Tabela 2 Zestawienia różnych aspektów pojęcia „ubóstwo”

Definicje ubóstwa według ubogich

Definicje mniej lub bardziej naukowe

Ubóstwo jest jak życie w więzieniu, w niewoli, w

Ubóstwo

to

deprywacja

tych

możliwości

oczekiwaniu na uwolnienie – Jamajka

i wyborów, które są zasadnicze dla ludzkiego
rozwoju: dla długiego, zdrowego i twórczego
życia; rozsądnego poziomu życia, dla wolności,
godności, szacunku dla samego siebie i szacunku
innych – UNDP

Brak pracy martwi mnie. Moje dzieci były Ubóstwo…

to

raczej

takie

szczególne

głodne, a ja im mówiłem, że ryż się gotuje, aż możliwości, które nie pozwalają ludziom nimi
zasnęły z głodu – starszy człowiek z Egiptu

dotkniętym na uczestnictwo w życiu zbiorowym
i – zwłaszcza – w istotny sposób pomniejszają
ich możliwości uczestniczenia w podstawowych
instytucjach społecznych od rodziny poczynając,
na wymiarze sprawiedliwości kończąc K.W.
Frieske

Gdy ktoś jest biedny nie wypowiada się Ubóstwo
publicznie, czuje się gorszym. Nie ma jedzenia, i

to

niedobrowolnego

więc w domu jest głód, nie ma ubrania, nie ma zaspokojenia
postępu w rodzinie – kobieta z Ugandy

sytuacja

uniwersalnych

jednej,
i

względnie

trwałego

niskiego

poziomu

kilku

lub

podstawowych

wszystkich
potrzeb

człowieka R. Szarfenberg
Ubóstwo to upokorzenie, poczucie zależności od Ubóstwem
innych, przymusowa zgoda na ich chamstwo i w

9

której

będziemy
jednostka

określali

sytuację,

(osoba,

rodzina,

R. Szarfenberg, Status społeczno-ekonomiczny w kontekście polityki antydyskryminacyjnej oraz społecznej, s. 7.
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dysponuje

wystarczającymi środkami (zarówno środkami
pieniężnymi w postaci dochodów bieżących
i dochodów z poprzednich okresów, jak i w
formie nagromadzonych zasobów materialnych)
pozwalającymi na zaspokojenie jej potrzeb T.
Panek, Statystyka Społeczna, s. 262.
Źródło: R. Szarfenberg, Ubóstwo…, s.7-8.

W praktyce najczęściej przyjmowana jest ekonomiczna definicja ubóstwa. Zgodnie z tą definicją
ubóstwo to sytuacja, w której osoba bądź gospodarstwo domowe znajduje się w warunkach braku
wystarczających

środków

finansowych,

pozwalających

na

zaspokojenie

potrzeb.

W zależności od przyjętych kryteriów możemy wtedy mówić o ubóstwie absolutnym bądź ubóstwie
względnym. Ubóstwo absolutne oznacza niemożność zaspokojenia przez jednostkę/rodzinę lub
gospodarstwo domowe potrzeb uznanych za podstawowe. Poziom ubóstwa ustalany jest niezależnie
od poziomu zaspokojenia tych potrzeb w danym społeczeństwie. Poziom zaspokojenia potrzeb przez
innych członków społeczeństwa jest uwzględniany w ujęciu ubóstwa w sposób relatywny.
Różnorakie ujęcie kategorii ubóstwa w rezultacie znajduje swoje odbicie w wyznaczanych granicach
ubóstwa. Zależności pomiędzy konceptualizacją pojęcia ubóstwa a określeniem miar i granic
pozwalających odróżnić ubogich od nie-ubogich przedstawia diagram pokazujący proces określania
miar biedy oraz występujące między nimi zależności.
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Rysunek 1 Związki między koncepcjami, definicjami i miarami biedy

Znaczenia i sposoby rozumienia
Dyskurs i obrazy
DEFINICJE BIEDY
Co jest wyróżnikiem życia w
biedzie/bycia biednym?

Uczestniczące badania biedy

Jakościowe badania biedy

MIARY BIEDY
Ilościowe operacjonalizacje definicji pozwalające na
identyfikację i liczenie ludzi zdefiniowanych jako
biedni oraz ocenę stopnia biedy
Źródło: R. Lister,op. cit, s. 19.

Poniżej przedstawiono kilka najczęściej występujących definicji granicy ubóstwa10:


Granica ubóstwa określona na poziomie minimum egzystencji, ustalana przez zespół
naukowców z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) na podstawie koszyka dóbr
i usług niezbędnych do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb. Granica ubóstwa
wyrażona jest kwotowo w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego.
Wskaźnik ubóstwa to odsetek gospodarstw domowych mających dochód rozporządzalny
poniżej tej granicy. Jest to najniższa ze stosowanych granic ubóstwa stąd określa się ją
mianem ubóstwa skrajnego.



Granica ubóstwa ustawowa, czyli kwota dochodu ustalona w ustawie, która uprawnia do
ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej. Również ona
opracowywana jest przez IPISS w oparciu o koszyk dóbr i usług zapewniających

10

A. Kurowska, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej, DIFIN S.A., Warszawa 2011
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zaspokojenie potrzeb na poziomie egzystencjalnym. Wskaźnik, który opiera się na tej
mierze nazywany jest „oficjalnym wskaźnikiem ubóstwa”.


Granica minimum socjalnego – wyznaczana na podstawie koszyka dóbr i usług
w zakresie potrzeb egzystencjalnych, ale rozszerzona o potrzeby do wykonywania pracy,
kształcenia, korzystania ze sportu i wypoczynku, utrzymywania więzi rodzinnych
i kontaktów towarzyskich oraz skromnego uczestnictwa w kulturze. Wskaźnik
opracowany na podstawie tej granicy często uznawany jest za wskazujący na granicę
minimalnego poziomu życia, a nie odzwierciedlający poziomu ubóstwa.



Granica relatywna określana standardowo jako 50% średnich wydatków gospodarstw
domowych. W badaniach EU SILC stosowana jest inna granica relatywna – 60% mediany
dochodów w danym kraju. W tym przypadku w badaniach mówi się o wskaźniku
„zagrożenia ubóstwem”, a nie wskaźniku ubóstwa jako takiego. Polscy badacze (min.
Anna Kurowska) zaznaczają, jednakże, że granica relatywna nie powinna służyć do
pomiaru ubóstwa absolutnego, mowa może być jedynie o pomiarze nierówności
społecznych.



Granica lejdejska – wykorzystywana przez GUS, jest jedną z najbardziej znanych metod
mierzenia ubóstwa subiektywnego. Granica ta wyznaczana jest w oparciu o wyniki badań
ankietowych, w których badani formułują odpowiedzi dotyczące poziomu dochodów, jaki
oni sami uważają za wystarczający do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Anna
Kurowska wyraźnie wskazuje, iż granica ta, jako wyznaczana subiektywnie powinna być
wyraźnie wyodrębniona od wskaźników obiektywnych, proponuje także aby wskaźnik
mierzony na podstawie ocen respondentów nosił nazwę „wskaźnika subiektywnego
niedostatku”, aby nie był mylony z wskaźnikami obiektywnymi ubóstwa.

b. Przyjęta definicja ubóstwa
Zgodnie z zapisami przyjętymi przez Unię Europejską w dokumencie strategicznym Europa 2020
walka z ubóstwem powinna stać się jednym z głównych filarów polityki społecznej państw Unii,
wymieniona jako jeden z 7 celów strategii – wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez
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ograniczenie ubóstwa, zakładając pomoc w wyjściu z ubóstwa i wykluczenia społecznego
20 milionom ludzi11.
Procedura

wyłonienia

ostatecznych

wskaźników

służących

określeniu

skali

ubóstwa

w poszczególnych państwach członkowskich UE opierała się na konsultacjach państw unijnych –
dzieleniu się swoimi doświadczeniami związanymi z zapewnieniem opieki społecznej. Ostatecznie
Rada Europy przyjęła trzy wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego, opracowane w ramach
otwartej metody koordynacji na rzecz ochrony socjalnej i włączenia społecznego.



Wskaźnik zagrożenia ubóstwem (po uwzględnieniu transferów społecznych),



Wskaźnik deprywacji materialnej



Odsetek osób żyjących w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności
pracy.

Wartości niniejszych wskaźników zostały włączone do Europejskiego Badania Dochodów
i Warunków Życia (EU-SILC), którego celem jest monitorowanie warunków życia i umożliwienie
ich porównania między krajami członkowskimi oraz dostarczenie danych służących
monitorowaniu realizacji założeń Strategii Europa 2020.
Walka z ubóstwem i wykluczeniem wymaga zaangażowania wszystkich krajów członkowskich, na
których spoczywa odpowiedzialność za podejmowane w tym zakresie działania.

Definiując zjawisko ubóstwa oraz wskazując jego determinanty należy zawsze uwzględnić cel
prowadzonych badań oraz mieć na uwadze użyteczność przyszłych analiz, mających wpływać na
kształt prowadzonej przez odpowiednie służby polityki. Z założenia należy brać pod uwagę
narzędzia, które mogą zostać wykorzystane przez decydentów do kształtowania polityki

11

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
oraz Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 16.12.2010; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:PL:PDF, dostęp 03.12.2013 r.

17

www.kibs.pl

biuro@kibs.pl

społecznej np. możliwość racjonalnego i efektywnego wsparcia rzeczowego, finansowego,
kształtowania polityki zatrudnienia oraz rozwoju regionu.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto definicję opracowaną przez Bank Światowy:
Ubóstwo jest to niemożność osiągnięcia minimalnego standardu życiowego12.
Przytoczona definicja ze względu na swój inkluzyjny charakter pozwala ująć ubóstwo w sposób
szeroki i wyróżnić w nim różne aspekty zarówno ekonomiczne (dochód) oraz pozaekonomiczne
(zaspokojenie potrzeb).
Ze względu oczekiwania Zamawiającego oraz założenia projektu dla operacjonalizacji definicji
ubóstwa wybrano trzy uzupełniające się obszary analizy:


Dochodów gospodarstw domowych



Pogłębionej deprywacji materialnej



Niskiej intensywności pracy

Biorąc pod uwagę powyższe, ze zjawiskiem ubóstwa będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy
poziom dochodów, zaspokojenia potrzeb oraz intensywności pracy będą niższe niż minimalny
standard życia na danym obszarze (osiągną wartości poniżej 60% średniej wartości danego
wskaźnika w województwie).

c. Czynniki ubóstwa w Polsce
W toku analizy badań opisujących zjawisko biedy w Polsce starano się wyróżnić nie tylko
samą definicję ubóstwa, ale także jego przyczyny. Ze względu na ograniczoną liczbę badań w
sposób kompleksowy ujmujących, czynniki ubóstwa skupiono się na badaniach wykazujących
statystyczne zależności związane ze zjawiskiem ubóstwa. Niniejsze opracowanie wskazuje za
Ryszardem Szarfenbergiem13 najczęściej pojawiające się korelaty ubóstwa występujące w

12

W podobny sposób definiowane jest ubóstwo w opracowaniu Komisji Europejskiej: Joint report on social
exclisuion, 2004, p. 10: Ludzie żyją w ubóstwie jeżeli ich dochód oraz zasoby nie są wystarczające aby zapewnić
im standard życia uznany za powszechny w społeczeństwie, w którym żyją.
13

R. Szarfenberg, Ubóstwo i wykluczenie społeczne - pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałania, 2012 r.
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badaniach (na podstawie pracy Stanisławy Golinowskiej et al.). Zgodnie z opracowaniem
najczęściej wspominanymi korelatami ubóstwa w Polsce są:


miejsce zamieszkania na wsi (16 opracowań)



małżeństwa z 4 i większą liczbą dzieci na utrzymaniu (13 opracowań)



gospodarstwa domowe z 6 osobami (17 opracowań)



wykształcenie podstawowe i bez wykształcenia (10 opracowań)

Rzadziej, jako czynniki mogące wpływać na ryzyko w ubóstwie wskazywane w analizowanych
opracowaniach był wiek głowy gospodarstwa domowego w przedziale 35-44 lata, liczba dzieci małżeństwa z 3 i więcej dzieci, wykształcenie niepełne podstawowe głowy rodziny, gospodarstwa
utrzymujące się z niezarobkowych źródeł utrzymania innych niż emerytury i renty oraz
gospodarstwa domowe utrzymujące się ze świadczeń społecznych. Obraz ubóstwa w Polsce w
cyklicznych opracowaniach GUS14 określających stopę ubóstwa w poszczególnych grupach
społeczno-demograficznych pozwalają wskazać grupy (gospodarstwa) w największym stopniu
dotknięte ubóstwem. Pełnego obrazu determinant dostarczają natomiast dane Diagnozy
Społecznej 2013 r.15 W oparciu o wspomniane źródła danych wskazano cechy gospodarstw
domowych najbardziej dotkniętych ubóstwem oraz wskazano na istnienie związku między
zmiennymi.
Podstawowe czynniki ubóstwa:
Czynnik 1:

Niski stopień rozwoju gospodarczego – odsetek ludzi żyjących w biedzie absolutnej jest
odwrotnie proporcjonalny do dochodu przypadającego na jednostkę.
Czynnik 2:
Brak pracy – osoby bezrobotne są zdecydowanie częściej narażone na życie w biedzie niż osoby
pracujące. W przypadku gospodarstw domowych ryzyko życia w biedzie zależy w głównej mierze
od aktywności zawodowej głowy rodziny – prawdopodobieństwo życia w biedzie członków
gospodarstwa domowego, którego głowa rodziny jest bezrobotna jest znacznie większe, niż
14

Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS, 2013
DIAGNOZA SPOŁECZNA, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna [2013]. www.diagnoza.com
[21.01.2014]
15

19

www.kibs.pl

biuro@kibs.pl

rodzin, których głowa rodziny jest aktywna zawodowo. Spośród gospodarstw domowych, w
których skład wchodziła przynajmniej jedna osoba bezrobotna 13% żyło w ubóstwie skrajnym,
przy czym wśród gospodarstw, w których nie było osób bezrobotnych odsetek wyniósł ok. 5%16.
Ponadto istnieje istotny związek między źródłem utrzymania a ryzykiem ubóstwa – w
największym stopniu ubóstwem dotknięte są gospodarstwa domowe, utrzymujące się spoza
zarobkowych źródeł utrzymania – co czwarte gospodarstwo utrzymujące się w ten sposób
dotknięte było ubóstwem skrajnym. W najgorszej sytuacji znajdowały się gospodarstwa
domowe, których podstawowym źródłem utrzymania były świadczenia inne, niż renty i
emerytury (niemal co 3 gospodarstwo żyło w skrajnym ubóstwie)17.
Czynnik 3
Niski poziom wykształcenia – niski poziom wykształcenia ma wpływ na rodzaj wykonywanej
pracy – często nie wymagającej szczególnych umiejętności i kompetencji a co za tym idzie – nisko
płatnej. Związek między wykształceniem głowy rodziny a ryzykiem życia w ubóstwie można
tłumaczyć także tym, iż osoby niskim wykształceniem częściej mają problem ze znalezieniem
jakiejkolwiek pracy i stanowią największą grupę osób bezrobotnych. Podobnie jak w przypadku
pozostawiania bez pracy przez głowę rodziny, ryzyko życia w ubóstwie zwiększa się wraz z
obniżaniem poziomu wykształcenia głowy rodziny. W gospodarstwach domowych, w których
głowa rodziny posiadała wykształcenie nie wyższe niż gimnazjalne wskaźnik zagrożenia
ubóstwem wynosił ok. 16%18. Według danych GUS w Polsce ok. 80% gospodarstw żyjących
poniżej granicy egzystencji to gospodarstwa, których głowa rodziny nie ukończyła szkoły
średniej19.
Uzyskane wyniki Diagnozy społecznej 2013 jednoznacznie wskazują na istotny związek między
poziomem wykształcenia głowy rodziny a życiem w ubóstwie. Zgodnie z uzyskanymi danymi im
niższy jest poziom wykształcenia głowy rodziny, tym większe jest ryzyko dotknięcia ubóstwem, z

16

Ubóstwo…, GUS, 2013 r.
Ibidem
18
Ibidem
19
Ibidem
17
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tym, że ryzyko to jest większe dla gospodarstw, których głowa rodziny ma wykształcenie średnie
niż gospodarstw, których głowa rodziny posiada wykształcenie zawodowe.
Czynnik 4
Obszar zamieszkania – wieś/miasto – stopa ubóstwa absolutnego w na Polsce w 2012 r. była
ponad dwukrotnie wyższa na wsi, niż w mieście (odpowiednio 4% i 10%)20. W szczególnie trudnej
sytuacji znajdowały się gospodarstwa domowe zamieszkujące tereny wiejskie.. Ponadto ubóstwu
sprzyja trudniejsza sytuacja na rynku pracy – bezrobocie na wsi jest wyższe niż bezrobocie na
terenach miejskich. W najtrudniejszej sytuacji są gospodarstwa nieposiadające własnego
gospodarstwa rolnego a utrzymujące się ze świadczeń społecznych.
Mimo znacznie wyższej stopie ubóstwa absolutnego na wsi, niż na terenach miejskich wyniki
Diagnozy społecznej nie pozwalają na jednoznaczne określenie wpływu miejsca zamieszkania na
ryzyko zagrożenia ubóstwem. Żaden z parametrów określających miejsce zamieszkania nie
okazał się istotny statystycznie.
Czynnik 5
Wielodzietność oraz życie w rodzinie niepełnej – zgodnie z analizowanymi danymi
prawdopodobieństwo życia w ubóstwie u rodzin wielodzietnych jest większe niż w rodzinach
posiadającymi mniej niż troje dzieci – w 2013 r. ubóstwem skrajnym było dotknięte niemal co 4
gospodarstwo z trójką lub większą liczbą dzieci i co 10 gospodarstwo z trójką dzieci21. Jednak
zależność ta ma mniejsze znaczenie, niż posiadanie pracy przez głowę rodziny - bardziej
prawdopodobne jest, że uboga będzie rodzina z mniej niż trójką dzieci, w której głowa rodziny
nie pracuje, niż rodzina wielodzietna, w której pracują oboje rodzice. Prawdopodobieństwo
życia w ubóstwie rodzin niepełnych jest nieco niższe, niż w przypadku rodzin pełnych z 3 lub
większą liczbą dzieci – stopa ubóstwa skrajnego wyniosła w 2012 r. 9%22.
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Czynnik 6
Wiek – w Polsce najbardziej zagrożone ubóstwem są gospodarstwa domowe, których głowa
rodziny jest w wieku produkcyjnym (35-59 lat), zagrożenie jest niemal 14 krotnie większe, niż w
grupie wiekowej powyżej 65 roku życia (wg minimum egzystencji).
Czynnik 7
Niepełnosprawność – według danych GUS w 2012 r23. wskaźnik zagrożenia ubóstwem rodzin,
w których obecna była przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna wyniósł ok. 10% (w najgorszej
sytuacji były rodziny, w których niepełnosprawne było dziecko w wieku mniejszym niż 16 lat)24.
Także zgodnie z przeprowadzoną analizą determinantów ubóstwa w ramach Diagnozy Społecznej
2013 na zagrożenie ubóstwem w sposób istotny ma wpływ obecność w gospodarstwie
domowym osoby niepełnosprawnej, jednak jest on zdecydowanie mniejszy niż obecność osoby
bezrobotnej.
Przedstawione wyniki badań dla Polski zostały odniesione do sytuacji w Wielkopolsce podczas badań
jakościowych realizowanych w ramach niniejszego projektu. Wyniki analizy jakościowej
przedstawione zostały w części dotyczącej diagnozy występowania ubóstwa i zagrożenia ubóstwem.

23
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3. Katalog wskaźników
Wskaźnik (łac. indicator) definiowany jest w socjologii jako wybrana obserwacja, którą
traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać. Wskaźnik to znak obecności lub
nieobecności badanego pojęcia25. Wskaźnikami określamy zjawiska, procesy, fakty, które są
obserwowalne i których samo istnienie, pojawienie się lub stopień intensywności stanowi
przesłankę, że w określonych przypadkach z pewnością lub z pewnym prawdopodobieństwem
dane zdarzenie, czy własność wystąpiła26. Poprawnie określony wskaźnik może potwierdzić
lub zaprzeczyć obecności badanego pojęcia. Termin wskaźnik powinien być odróżniany
od pojęcia indicatum, które odnosi się do wskazanej przez wskaźnik własności/cechy lub
zjawiska.
Ze względu na relacje pomiędzy wskaźnikiem a jego indicatum (zjawisko, którego pomiar nas
interesuje) wyróżniamy następujące rodzaje wskaźników:


Wskaźniki definicyjne - relacja między wskaźnikiem a indicatum ma charakter umowny.
Zakres znaczeniowy wskaźnika pokrywa się z zakresem znaczeniowym wskazanego
zjawiska, czy pojęcia. Zatem dobór wskaźnika polega jedynie na próbie zdefiniowania
badanej sytuacji, określającej własność wskazaną.



Wskaźniki rzeczowe - relacje między wskaźnikiem a indicatum podlegają empirycznej
kontroli.



Wskaźniki empiryczne - wskaźnik i wskazana cecha mają charakter obserwowalny.
Pomiędzy wskaźnikiem, a indicatum występuje statystyczna lub bezwyjątkowa,
uniwersalna lub historyczna zależność empiryczna. Relację tą da się z łatwością zauważyć
w momencie obserwacji.



Wskaźniki inferencyjne - w sytuacji, gdy zjawisko lub cecha wskazana jest trudna
do zdefiniowania i nieobserwowalna zależność miedzy wskaźnikiem i indicatum
uzasadniona jest w sposób pośredni, poprzez inferowanie z różnych symptomów,

25
26

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004, s. 144.
S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 165.

23

www.kibs.pl

biuro@kibs.pl

wnioskowanie
z zaobserwowanych korelacji i założeń teoretycznych.
Wskaźniki dzielą się także na:


Ilościowe (mierzalne, wyrażone liczbowo)



Jakościowe (trudno mierzalne, nie wyrażone liczbowo)

Podział ten zależy od charakteru zbieranych danych.
Definicja wskaźnika opisana powyżej jest koncepcją zaczerpniętą z metodologii nauk
społecznych. W polityce społecznej częściej spotykamy się z pojęciem wskaźników społecznych.
Jednakże zgodnie z opiniami ekspertów brak jest jasnej i powszechnie akceptowanej definicji
wskaźników społecznych27. W związku z tym rozróżnienie na wskaźniki i mierniki w socjologii oraz
typologie wskaźników socjologicznych okazują się być przydatne w wyjaśnianiu nieścisłości
i niekonsekwencji w istniejących definicjach wskaźników społecznych28.
Wskaźniki społeczne, które mają zastosowanie w polityce społecznej dotyczą najczęściej
poziomu i jakości życia w społeczeństwie. Są to zagregowane statystyki, odzwierciedlające
kondycję społeczeństwa lub jakichś grup społecznych29. Wskaźniki społeczne stosowane są
w sytuacji, gdy zjawisko, które jest w punkcie zainteresowania badacza jest trudne do obserwacji
i pomiaru. Takim zjawiskiem jest badane w niniejszym opracowaniu ubóstwo. Aby odpowiednio
zmierzyć indicatum, jakim jest ubóstwo należało odszukać inne zjawiska, powiązane z ubóstwem
(np. poprzez wskazania ekspertów), które są mierzalne. Ze względu na charakter badania
(budowa mapy ubóstwa w województwie wielkopolskim) przyjęto założenie, iż wszystkie
wskaźniki powinny być wskaźnikami statystycznymi, a więc liczbami, które wyrażają stosunek
dwóch lub więcej wielkości statystycznych. W niniejszej analizie przeprowadzono zatem
operacjonalizację pojęcia ubóstwa, mającą na celu przedstawienie zjawiska ubóstwa za pomocą
liczb, sprowadzenie go do zjawiska mierzalnego i obserwowalnego.

27

A. Kurowska, Wskaźniki społeczne i polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce,
Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2011.
28
Ibidem, p. 58.
29
E. Babbie, op. cit., p. 395.
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4. Metodologia opracowania wskaźników
a. Wskaźniki obecnie stosowane w polityce społecznej
Ubóstwo mierzone jako „luka finansowa” (ubóstwo monetarne)
Jednym najbardziej popularnych rodzajów pomiaru ubóstwa jest ustalenie minimalnej granicy
dochodu, poniżej której możemy mówić o ubóstwie danej osoby lub gospodarstwa domowego.
Tego typu wskaźnikiem statystycznym ubóstwa posługuje się min. od lat 90 Główny Urząd
Statystyczny. Podeście to ewoluowało od określania miary ubóstwa na podstawie minimum
socjalnego do określania go na podstawie minimum egzystencjalnego.
Specjaliści i badacze z zakresu polityki społecznej jednakże krytykują tego typu podejście, uznając
je jako abstrahujące od warunków życia i subiektywnej oceny ubóstwa.

Ubóstwo w badaniu EU SILC
Kryteria statystycznego pomiaru ubóstwa zaakcentowane w Strategii Europa 2020 zostały
opisane także w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020 Nowy wymiar aktywnej integracji. Zgodnie z tym założeniami w sferze ubóstwa
i wykluczenia kluczowe politycznie stały się:
1. Ubóstwo monetarne (według metodologii Eurostatu) – analiza dochodów gospodarstw
domowych, według którego gospodarstwo domowe jest zagrożone ubóstwem, jeżeli jego
dochód jest niższy niż 60% mediany dochodów w danym kraju.
2. Wskaźnik zbliżony do wspomnianego wyżej ubóstwa warunków życia – analiza
pogłębionej deprywacji materialnej, który nie opiera się na linii czy progu dochodowym
lub wydatkowym, ale na wymuszonym sytuacją finansową niezaspokojeniu kilku potrzeb
z szerszej ich listy (co najmniej dowolnych 4 z 9 Podstawowych potrzeb: 1) opłacenia
czynszu, rat kredytu lub opłat za media; 2) utrzymania w mieszkaniu odpowiedniej
temperatury; 3) pokrycia nieoczekiwanych wydatków; 4) regularnego jedzenia mięsa
i białka; 5) wyjazdu na wakacje; 6) telewizora kolorowego; 7) lodówki; 8) samochodu;
9) telefonu.
25
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3. Wskaźnik intensywności pracy w gospodarstwie domowym. W tym przypadku granicą
jest próg zatrudnienia dorosłych członków gospodarstwa wynoszący 20% ich
potencjalnego, pełnego rocznego czasu pracy z roku poprzedzającego badanie.

Przyjęcie takiego wskaźnika ubóstwa oraz wykluczenia zgodne jest z dominującym współcześnie
poglądem na kluczową rolę pracy zarobkowej nie tylko dla ograniczenia ubóstwa, ale również dla
integracji ze społeczeństwem30. Specjaliści zgadzają się, że jest to ujęcie kompleksowe ubóstwa,
pozwalające mierzyć je zarówno w zakresie monetarnym jak i relatywnym. Ponieważ jednak ujęcie to
zawierając element deklaratywny31 może nie wiązać się z faktycznym brakiem możliwości
finansowych i może w związku z tym prowadzić do błędnych wniosków32. Deklaracja dokonywana
przez respondentów dokonywana jest na podstawie ich subiektywnej oceny, która może być różna
choćby ze względu na różne zdolności do realistycznego postrzegania swojej sytuacji materialnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, nawet w dyskursie definiującym biedę jako wypadkową dochodu
oraz możliwości czy też sprawczości jednostek nadal nie podważa się faktu silnego wpływu
dochodu na sytuację życiową. Subiektywna ocena możliwości finansowych uznawana jest za zbyt
relatywną.

b. Ubóstwo w badaniach GUS
W badaniach GUS33 stosuje się metodę analizy ubóstwa opartą na podejściu relatywnym,
uwzględniającym 3 uzupełniające się wymiary: ubóstwo dochodowe, ubóstwo warunków życia

30

Dyskurs reintegracyjny, Levitas, 1997 r.
Wskaźnik deprywacji materialnej określany jest w oparciu o deklarację osób w gospodarstwach domowych
dotyczącą subiektywnego odczucia braku możliwości zaspokojenia potrzeb ze względów finansowych.
32
Ciekawy przykład mylnego wnioskowania o skali ubóstwa w krajach UE na podstawie deklaracji członków
gospodarstw domowych podaje A. Kurowska w Skąd się bierze bieda?, Zeszyty FOR, Warszawa 2008 r. Autorka
przedstawia porównanie wyników badań przestawionych w raporcie The Social Situation in the European
Union, 2008, wskazując na rozbieżności deklaracji badanych dotyczących oceny możliwości zapewnienia swojej
rodzinie posiłku składającego się z mięsa/drobiu lub ryby co drugi dzień. Różnice między mieszkańcami Polski
(35% badanych deklarowało, że ich gospodarstwa nie stać na taki posiłek co drugi dzień) a Estonii (12%)
zdaniem autorki w żaden sposób nie korespondowały z danymi dotyczącymi odsetka osób o dochodach poniżej
linii ubóstwa wyrażonej w PPS (purchaising power standard), który był zbliżony w obu krajach oraz cen
żywności, która w obu krajach były podobne. Mimo wszystko przytoczone dane zostały wykorzystane przez
prasę w publikacjach dotyczących skali ubóstwa w Polsce, wskazując, że aż 35% polskich gospodarstw żyjących
w biedzie.
33
Na podstawie badania GUS: Różne oblicza polskiej biedy, luty-marzec 2011
31
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i ubóstwo oceniane w kontekście radzenia sobie z budżetem domowym. Prowadzone analizy
pozwalają na ukazanie różnych obszarów ubóstwa oraz pozwalają na ocenę kumulacji różnych
form ubóstwa. Jednostką pomiarową jest gospodarstwo domowe.
Do analizy stosowane są następujące wskaźniki ubóstwa w każdym z 3 wymiarów:
1. Ubóstwo dochodowe – za ubogie uznano te gospodarstwa domowe, w których
miesięczny dochód, jakim dysponowało gospodarstwo (w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających badanie) był niższy od wartości uznanej za próg ubóstwa (granicę
ubóstwa przyjęto na poziomie 60% mediany dochodu ekwiwalentnego, czyli
porównywalnego między gospodarstwami o różnym składzie demograficznym, czyli
podejście stosowane min. przez Eurostat w badaniach EU SILC)
2. Ubóstwo warunków życia – zbudowano złożony wskaźnik warunków życia, który
uwzględnia 30 symptomów dotyczących: jakości życia, poziomu wyposażenia
w dobra trwałego użytku, deprywacji różnego typu potrzeb konsumpcyjnych.
Na wskaźnik syntetyczny składały się następujące elementy składowe:


Zły stan instalacji elektrycznej lub jej brak;



Brak zainstalowanego ogrzewania lub piece na opał (na węgiel, drewno,
trociny);



Złe warunki sanitarne (brak wody bieżącej, w tym ciepłej, łazienki, toalety);



Mieszkanie ciemne, wilgotne;



Mieszkanie usytuowane: w hałaśliwym otoczeniu, w rejonie o skażonym
środowisku naturalnym (dym, pył, inne zanieczyszczenia);



Mieszkanie zbyt małe (jak na potrzeby gospodarstwa) lub nie każda dorosła
osoba ma samodzielny pokój lub wydzielone w mieszkaniu swoje stałe miejsce
do odpoczynku, nauki i pracy;



Brak możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury w mieszkaniu;



Złe warunki mieszkaniowe – ogólna ocena subiektywna;



Brak pralki;



Brak lodówki, chłodziarki;



Brak kuchenki mikrofalowej lub wielofunkcyjnego robota kuchennego;
27
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Brak odkurzacza;



Brak radia lub telewizora;



Brak odtwarzacza CD, DVD, MP3, telewizji kablowej lub satelitarnej;



Brak telefonu (stacjonarnego, komórkowego);



Brak komputera;



Brak dostępu do Internetu z przyczyn finansowych;



Złe wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra trwałe – ogólna ocena
(subiektywna);



Brak samochodu z przyczyn finansowych



Brak pieniędzy na rozrywkę (wyjście do kina, teatru, restauracji, na koncert
itp.);



Brak pieniędzy na przynajmniej jeden tydzień wakacji raz w roku;



Gospodarstwo nie może sobie pozwolić na zaproszenie raz w miesiącu swojej
rodziny lub przyjaciół na obiad, kolację lub inny poczęstunek;



Gospodarstwo nie może sobie pozwolić na ofiarowanie swoim najbliższym
(rodzicom, rodzeństwu, dorosłym dzieciom) prezentów przynajmniej raz
w roku;



Brak pieniędzy na zakup książek lub prasy;



Brak pieniędzy na zakup leków;



Brak pieniędzy na wizyty u lekarzy specjalistów lub lekarza dentysty;



Brak pieniędzy na zakup obuwia, odzieży, pościeli;



Brak pieniędzy na wymianę zużytych mebli;



Brak pieniędzy na żywność (rezygnacja z jedzenia mięsa, świeżych owoców,
warzyw);



Konieczność

rezygnacji ze

względu

na

brak

pieniędzy

z

któregoś

z podstawowych posiłków (śniadania, obiadu lub kolacji).
3. Ubóstwo związane z trudnościami w zrównoważeniu budżetu – zbudowano
syntetyczny

wskaźnik

braku

równowagi

budżetowej,

który

uwzględniał

subiektywne opinie gospodarstw domowych dotyczące ich statusu materialnego,
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jak również fakty mówiące o trudnościach budżetowych gospodarstwa.
Gospodarstwo uznano za ubogie jeśli wystąpiły 4 z 7 symptomów opisanych
poniżej:


Zaległości w opłatach czynszowych, za elektryczność, gaz lub w spłatach
kredytu mieszkaniowego ( co najmniej 2 miesięczne);



Subiektywna ocena gospodarstwa na temat braku możności „związania końca
z końcem” („wiązanie końca z końcem: z trudnością lub wielką trudnością);



Gospodarstwo musi na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować pieniędzmi
lub pieniędzy nie starcza nawet na podstawowe potrzeby;



Deklarowane dochody gospodarstwa domowego niższe niż niezbędny
(minimalny) poziom dochodów pozwalający „związać koniec z końcem”;



Zaciągnięta pożyczka lub kredyt na bieżące wydatki konsumpcyjne
(żywność, odzież, obuwie, stałe opłaty);



Odczuwanie dużych trudności w dokonywaniu bieżących wydatków z powodu
spłat kredytów/pożyczek;



Deklaracja gospodarstwa domowego o braku jakiejkolwiek swobody
finansowej (pokrycia niespodziewanego wydatku w wysokości 400-500 zł).

Przeprowadzone przez GUS badania wskazują na konieczność analizy ubóstwa w ujęciu
wielowymiarowym, dodatkowo wskazują na korelaty ubóstwa w każdym z badanych wymiarów.
Prowadzone przez GUS badania obecnie jednakże mają charakter jedynie ogólnopolski, co
oznacza, że nie wszystkie dane potrzebne do budowy wskaźników są zbierane na poziomie gminy
czy powiatu. Badania te mogą być jednak wskazówką dla budowania wskaźników, także na
poziomie regionalnym w przyszłości.
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Wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego przyjęte przez Radę Europejską w Laaken34.
W UE przyjęto w 2001 roku zestaw wskaźników do pomiaru realizacji celów (od miejsca,
w którym odbyła się Rada Europejska nazywane są lejkenowskimi). Są to więc wskaźniki zarówno
ubóstwa, jak i wykluczenia społecznego, tzn. nie oddzielono wskaźników obu tych zjawisk
od siebie. Zaproponowano wówczas, aby wskaźniki te podzielić na trzy poziomy:
poziom 1 – wskaźniki uznane za wiodące, które dotyczyłyby najistotniejszych czynników
prowadzących do wykluczenia społecznego („czynnik prowadzący do” to coś w rodzaju
przyczyny, a więc dobrze nadaje się na wskaźnik),
poziom 2 – uzupełnienie wskaźników wiodących, wskaźniki opisujące dodatkowe
wymiary problemu,
poziom 3 – dodatkowe wskaźniki, które poszczególne państwa członkowskie UE mogą
stosować w Krajowych Planach Działań, chcąc uwzględnić specyfikę krajową oraz ułatwić
interpretację wskaźników zaliczonych do dwóch pierwszych grup.
Poniżej przedstawiono listę wskaźników uznanych za podstawowe i dodatkowe:
A. Wskaźniki podstawowe


Dochody po uwzględnieniu transferów niższe niż 60% mediany dochodów
(z uwzględnieniem podziału na płeć, wiek, status zawodowy, typ gospodarstwa
domowego i rodzaj stosunku prawnego do mieszkania).



Rozkład dochodów (zróżnicowanie kwintylowe).



Długotrwałe ubóstwo dochodowe.



Głębokość ubóstwa (od linii ubóstwa odejmujemy medianę dochodów poniżej
linii i otrzymaną różnicę dzielimy przez linię ubóstwa, co wyrażamy w %).



Spójność regionalna (współczynnik zmienności stóp zatrudnienia dla obszarów
poziomu NUTS2, jest to jeden z trzech poziomów podziału UE na regiony
statystyczne).

34



Stopa bezrobocia długotrwałego.



Odsetek osób żyjących w bezrobotnych gospodarstwach domowych.

R. Szarfenberg, Wskaźniki, kryteria i mierniki, Marginalizacja i wykluczenie społeczne 2007/2008, Wykład 4.
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Osoby kończące system edukacji na wczesnym etapie niezatrudnione i nie
szkolące się zawodowo.



Przeciętne dalsze trwanie życia dla noworodków.



Samoocena stanu zdrowia.

B. Wskaźniki dodatkowe


Rozkład dochodów wokół 60% mediany (odsetki osób w gospodarstwach
domowych z dochodami poniżej 40%, 50% i 60% mediany).



Stopa ubóstwa dochodowego zakotwiczona w czasie (stopa ubóstwa z 1997 r.,
stopa ubóstwa z 1995 roku pomnożona przez inflację 1994/96).



Stopa

ubóstwa

dochodowego

przed

transferami

(przed

wszystkimi

transferami, z uwzględnieniem emerytur i rent rodzinnych, z uwzględnieniem
wszystkich transferów).


Rozkład dochodu (wskaźnikiem był współczynnik Giniego).



Długotrwałe ubóstwo dochodowe (linia ubóstwa na poziomie 50% mediany,
co najmniej dwuletni okres ubóstwa).



Długotrwale bezrobotni do wszystkich bezrobotnych.



Stopa bezrobocia bardzo długotrwałego (bezrobotni powyżej 24 miesięcy do
ludności aktywnej zawodowo).



Osoby z niskimi osiągnięciami edukacyjnymi (odsetek osób z odpowiednikiem
naszego wykształcenia gimnazjalnego lub niższym w grupach wiekowych
25-34, 35-44, 45-54, 55-64).

Powyższe wskaźniki statystyczne koncentrują się w czterech obszarach: dochody, zatrudnienie,
edukacja i zdrowie. Jednakże brak rozróżnienia na wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego,
nie pozwalają na pełną analizę zjawiska ubóstwa, są kłopotliwe w operacjonalizacji i trudne do
zastosowania w analizach na poziomie gminy lub powiatu.

Każde z powyższych podejść stosowanych obecnie w badaniach społecznych ma swoje
pozytywne i negatywne strony. W kontekście wielkowymiarowości analizy najlepsze wydaje się
być pojęcie stosowane w badaniach EU SILC. Jednakże z punktu widzenia kosztów prowadzenia
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tego typu badań (pozyskanie danych nt. gospodarstw domowych w badaniu bezpośrednim),
nie jest możliwe, bez poniesienia bardzo dużych kosztów operacyjnych przeniesienia badania
z poziomu ogólnokrajowego na poziom powiatu lub gminy. Dodatkowo ze względu na to,
że zawiera w sobie element relatywny nie jest postulowany przez wielu ekspertów w zakresie
polityki społecznej. Mimo to, każde z przedstawionych badań wskazuje na pewne kierunki
poszukiwań dla budowy efektywnych wskaźników, także na poziomie regionalnym. Badania
wskazują na konieczność podejścia wielowymiarowego, opartego nie tylko na dochodzie
jednostki czy gospodarstwa domowego. Wskazane w niniejszym opracowaniu badania kierują
uwagę także na inne obszary, takie jak warunki życia mieszkańców, czy też sytuacja na rynku
pracy.
Niniejsza analiza będzie miała na celu budowę wskaźników ubóstwa, które będą mierzalne
na postawie dostępnych danych na poziomie gminy, ale jednocześnie będą ukazywały
wielkowymiarowość zjawiska jakim jest ubóstwo. Na podstawie analizy dostępnych danych i
raportów, w niniejszym badaniu ubóstwo będzie mierzone w 3 wymiarach:
1. Ubóstwo materialne – dochody gospodarstw domowych
2. Ubóstwo warunków życia – pogłębiona deprywacja materialna
3. Ubóstwo związane z sytuacją na rynku pracy – niska intensywność pracy.

c. Potencjalne wskaźniki ubóstwa na poziomie gminy (NTS5)
Założeniem badania Społeczno-ekonomiczne wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych
w Wielkopolsce jest opracowanie mapy ubóstwa dla wielkopolskich gmin w oparciu o dostępne

cyklicznie dane, umożliwiające ukazanie zjawiska ubóstwa w wymiarze lokalnym. Skorzystano
z zasobów danych pochodzących z następujących źródeł:


Sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej



Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej



Raport Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów Wielkopolskich



Dane BDL GUS

Ponieważ wskaźniki służące określeniu zjawiska ubóstwa mają umożliwiać regularną
i cykliczną analizę obszarów zagrożonych ubóstwem w województwie wielkopolskim zespół
badawczy przyjął pewne ogólne założenia dla źródeł danych do wskaźników, biorąc także pod
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uwagę zasadę S.M.A.R.T., traktowaną jako wyznacznik jakości i użyteczności praktycznej
wskaźnika. Podstawowe założenia zasady S.M.A.R.T. w odniesieniu do wskaźników
przedstawiono poniżej.
Zgodnie z tą zasadą budowane wskaźniki powinny być:



Skonkretyzowane (Specific, Simple): należy je określać możliwie konkretnie, powinny być
opisane szczegółowo i powiązane z problemem ubóstwa oraz możliwie prosto
skonstruowane;



Mierzalne (Measurable): czyli możliwe do pomiaru przy użyciu odpowiednich do tego
narzędzi;



Akceptowalne/Dostępne (Available/Assessable/Acceptable): informacje potrzebne do
pomiaru wskaźnika są ogólnodostępne dla zamawiającego; zbierane w dostępnych
bazach danych;



Realistyczne

(Realistic/Relevant):

czyli

możliwe

do

uzyskania,

wykonania,

urzeczywistnienia przy zakładanych zasobach;



Terminowe (Timebound): powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta
wartość wskaźnika, jak również częstotliwość jego pomiaru, w szczególności dotyczy to
możliwości cyklicznego badania wskaźnika.

Warunki, jakie musiały spełnić źródła danych do wskaźników:


Jednostką terytorialną zbioru danych będzie powiat lub gmina (wskaźniki zostaną
podzielone ze względu na zasięg terytorialny).



Dane zbierane są cyklicznie i mają charakter przekrojowy.



Dane są dostępne i nie wymagają przeprowadzania dodatkowych badań dla ich
wygenerowania.
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Działania badawcze miały więc na celu ustalenie wskaźników, które będą mogły posłużyć do
prowadzenia cyklicznych analiz ubóstwa w ujęciu lokalnym na podstawie dostępnych danych
ilościowych w województwie wielkopolskim. Jako dane spełniające powyższe wymogi uznano:


dane zbierane przez Główny Urząd Statystyczny, zgromadzone w Banku Danych
Lokalnych, zbierane cykliczne (dane roczne) dla obszarów gminy

(NTS5 według

oznaczania GUS),


dane zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zgromadzone w formie baz
danych, zbierane cyklicznie (dane roczne) dla obszaru gminy,



dane zbierane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgromadzone w formularzu Ocena
Zasobów Pomocy Społecznej, zbierane cyklicznie (dane roczne) dla obszaru gminy.

Opinie ekspertów dotyczące katalogu wskaźników
Wskaźniki opracowane zostały na postawie powyższych danych, uwzględniając w szczególności
oczekiwania sformułowane przez Zamawiającego. Kierując się złożonością zjawiska ubóstwa
wstępnie przygotowano zestaw 20 wskaźników, który zaprezentowany został ekspertom
podczas pierwszego panelu eksperckiego35 .
Na podstawie sprawozdania ze spotkania z ekspertami, wcześniej przygotowaną wstępną listę
20 wskaźników poszerzono o sugestie, które pojawiły się w trakcie panelu eksperckiego.
Wskaźniki poddano weryfikacji pod względem trafności, rozłączności oraz dostępności danych
na poziomie gminy. Wybrany katalog wskaźników wraz z informacją na temat jego oceny został
przedstawiony w Tabeli 1. Pierwsze 20 wskaźników z Tabeli 1 zostało wybrane przez zespół
badawczy i następnie poddane opinii ekspertów, pozostałe 12 (pozycje w Tabeli 1: 21-32)
zostały zaproponowane dodatkowo przez ekspertów podczas panelu i dołączone do szerokiego
katalogu wskaźników poddawanych w dalszej kolejności ocenie przez zespół badawczy.

35

Zaproszeni eksperci wzięli udział w moderowanym spotkaniu, którego celem było określenie/wyznaczenie
dominujących czynników wpływających na ubożenie w woj. wielkopolskim, odpowiedź na pytanie które grupy
są najbardziej dotknięte ubóstwem lub najbardziej nim zagrożone, a także jaka jest zdaniem ekspertów
dynamika tych zjawisk w ujęciu terytorialnym.
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Tabela 3 Katalog wybranych do oceny wskaźników ubóstwa

WSKAŹNIKI
SYTUACJA FINANSOWA
1.
2.

Dochód na 1 mieszkańca w gminie WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
(BDL)
Liczba
i
kwoty
wypłaconych Wskaźnik pochodny – dodatki mieszkaniowe
dodatków mieszkaniowych(BDL)
przyznawane są na podstawie kryterium
dochodowego (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych)

3.

Kwoty
świadczeń
rodzinnych Wskaźnik pochodny – świadczenie rodzinne
wypłaconych w roku ogółem (BDL)
przyznawane jest na podstawie kryterium
dochodowego (Ustawa z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych)

4.

Korzystający ze środowiskowej opieki Wskaźnik pochodny – pomoc środowiskowa
społecznej % do liczby mieszkańców przyznana jest także na podstawie kryterium
(BDL) gminy ogółem
dochodowego (Ustawa o pomocy społecznej z
dnia 12 marca 2004 r.)

5.

Korzystający ze świadczeń rodzinnych Wskaźnik pochodny – świadczenia rodzinne
(BDL)
przyznawane są na podstawie kryterium
dochodowego (Ustawa z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych)

6.

Liczba osób korzystających ze Wskaźnik pochodny – wsparcie pomocy
wsparcia/ Liczba rodzin / Liczba osób społecznej przyznawane jest na podstawie
w rodzinie (OZPS)
kryterium dochodowego lub szczególnie trudnej
sytuacji życiowej (zasiłek celowy)

7.

Osoby korzystające długotrwale % do WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
ogólnej liczby korzystających (OZPS)
Osoby i rodziny, którym przyznano WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
świadczenie w stosunku do ogólnej
liczby
mieszkańców
(OZPS)
(pieniężne/niepieniężne)(OZPS) % do
liczby mieszkańców

8.
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9.

Świadczenia pieniężne z pomocy Wskaźnik pochodny – zasiłek stały przyznawany
społecznej – stałe zasiłki (OZPS)
jest na podstawie kryterium dochodowego
(Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r.)

10.

Zasiłki rodzinne /liczba rodzin (OZPS)

biuro@kibs.pl

Wskaźnik pochodny – zasiłek rodzinny
przyznawany jest na podstawie kryterium
dochodowego (Ustawa z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych)

WARUNKI ŻYCIA

11.

Współczynnik skolaryzacji (BDL)

Relacja liczby osób uczących się (stan na początku
roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia
(niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w
dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako
odpowiadająca temu poziomowi nauczania
(GUS).
Wskaźnik określony jako nieodnoszący się do
przyjętej definicji ubóstwa.

12.

Liczba wniosków złożonych na Wskaźnik pochodny – mieszkanie socjalne
mieszkanie z zasobów gminy (OZPS)
przysługuje osobą znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej (Ustawa stawa o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca
2001 r.)

13.

Liczba wniosków złożonych
mieszkanie socjalne (OZPS)

14.

Liczba mieszkań socjalnych (lokali) Uznana jako czynnik oddziaływujący
(OZPS)
występowanie zjawiska ubóstwa.

na j.w.

na
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15.

Dodatki mieszkaniowe /liczba osób/ Wskaźnik pochodny – dodatki mieszkaniowe
kwota świadczeń (OZPS)
przyznawane są na podstawie kryterium
dochodowego (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych)

16.

Mieszkania wyposażone w instalacje WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
(BDL)
Powierzchnia
użytkowa
na WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
1 mieszkańca w gminie (BDL)
zaległości w opłatach mieszkań WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
ponad 3 miesiące w zasobach
gminnych w stosunku do liczby
mieszkań w gminie (BDL)
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

17.
18.

19.

Bezrobotni % do liczby aktywnych WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
zawodowo/ wskaźnik aktywności
zawodowej (BDL)

20.

Bezrobotni długotrwale do liczby WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
bezrobotnych (OZPS)
DODATKOWE PROPOZYCJE – PANEL EKSPERTÓW

21.

Dostęp do opieki zdrowotnej

22.
23.
24.
25.
26.
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Uznany jako czynnik oddziaływujący na
występowanie zjawiska ubóstwa
Bezrobotni % do liczby aktywnych WSKAŹNIK UWZGLĘDNIONY W DALSZEJ ANALIZIE
zawodowo/ wskaźnik aktywności
zawodowej
Dostęp do(BDL)szkół na różnych Uznany jako czynnik oddziaływujący na
poziomach
występowanie zjawiska ubóstwa
Liczba
miejsc
w Uznana jako czynnik oddziaływujący na
żłobkach/przedszkolach
występowanie zjawiska ubóstwa
Dane Narodowego Funduszu Zdrowia Uznane jako czynnik oddziaływujący na
dotyczące
opieki
zdrowotnej występowanie zjawiska ubóstwa
programów
profilaktycznych
Poziom aktywności zawodowej
Zamiast przyjęto wskaźnik aktywności zawodowej

27.

Obecność
społecznej

podmiotów

ekonomii Uznana jako czynnik oddziaływujący
występowanie zjawiska ubóstwa.

na

28.

Dane
dotyczące
występowania Uznane jako czynnik oddziaływujący
problemów alkoholowych
występowanie zjawiska ubóstwa.

na

29.

Dane
dotyczące
terapeutycznych

na

świetlic Uznane jako czynnik oddziaływujący
występowanie zjawiska ubóstwa
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30.

Liczba pracowników socjalnych w Uznana jako czynnik oddziaływujący
gminie
występowanie zjawiska ubóstwa.

31.

Dane dotyczące samobójstw

Brak dostępnych danych na poziomie gmin.

32.

Wskaźnik rozwoju społecznego/ HDI

Brak dostępnych
poziomowi gminy

danych
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na

odpowiadających

Źródło: opracowanie własne

Ostateczny katalog wskaźników wraz z uzasadnieniem wyboru, proponowaną konstrukcją
36

wskaźników cząstkowych oraz wskaźnika zbiorczego, zostały poddane ponownej ocenie ekspertów .
W swojej opinii eksperci podkreślili, że przedstawione im wskaźniki charakteryzują się trafnością
teoretyczną i metodologiczną. Wysoko oceniony został sposób konstrukcji wskaźników oraz
utrzymanie analiz na poziomie gminy (postulowane przez ekspertów podczas I panelu), dzięki temu
można będzie uzyskać obraz dla każdej gminy, a nie uśredniony obraz dla powiatu. W opinii
ekspertów istotnym elementem budowy wskaźników jest oparcie ich na dostępnych danych
zastanych o wysokiej wiarygodności. Ponadto proponowana budowa wskaźników pozwala na
regularną i cykliczną analizę sytuację ubóstwa w Wielkopolsce w przyszłości.
Eksperci przychylili się do konstrukcji wskaźników w oparciu o trzy wymiary ubóstwa (finansowy,
warunków życia i sytuacji na rynku pracy) oraz w ich zakresie wyodrębnienie ośmiu wskaźników
definicyjnych. Zaproponowany układ wskaźników uznany został za wyczerpujący oraz trafny.

d. Budowa wskaźników
Przeprowadzona w I części niniejszego raportu operacjonalizacja pojęcia ubóstwa doprowadziła
do

określenia

wskaźników

definicyjnych

tego

pojęcia.

Na

podstawie

analizy

badań

i raportów oraz opinii ekspertów wyodrębniono 3 wymiary ubóstwa oraz przypisano każdemu z nich
inny zestaw wskaźników. Następnie dla każdego z 3 wymiarów ubóstwa dokonano wyliczenia
wskaźnika cząstkowego oraz zbiorczego wskaźnika ubóstwa dla Wielkopolski.
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W II części paneli eksperci zostali poproszeni o odpowiedź (w formie pisemnej) na pytania dotyczące
poszczególnych opracowanych wskaźników, a także o swobodną wypowiedź na temat całego katalogu. Wnioski
z tego etapu pozwoliły autorom katalogu na dokonanie stosownych korekt lub sformułowanie precyzyjnych
uzasadnień, które znalazły się w prezentowanym raporcie końcowym.
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Rysunek 2 Schemat budowy zbiorczego wskaźnika ubóstwa dla Wielkopolski

WYMIAR FINANSOWY

WYMIAR WARUNKÓW ŻYCIA

WYMIAR SYTUACJI NA RYNKU
PRACY

Wskaźniki definicyjne

Wskaźniki definicyjne

Wskaźniki definicyjne

WSKAŹNIK CZĄSTKOWY 1

WSKAŹNIK CZĄSTKOWY 2

WSKAŹNIK CZĄSTKOWY 3

Sytuacja finansowa

Warunki życia

Sytuacja na rynku pracy

WSKAŹNIK ZBIORCZY
UBÓSTWA DLA WIELKOPOLSKI
Źródło: opracowanie własne

Wskaźnikami definicyjnymi dla pojęcia ubóstwa będą odpowiednio:
1. W wymiarze finansowym


dochód na 1 mieszkańca w gminie;



liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne) do liczby mieszkańców
(na 1000 mieszkańców);


2.

liczba osób korzystających długotrwale z pomocy do ogólnej liczby korzystających (w %).
W wymiarze warunków życia



liczba mieszkania wyposażonych w instalacje (w %) w gminie;



powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca w gminie;



wysokość zaległości w opłatach mieszkań ponad 3 miesiące w zasobach gminnych w stosunku
do liczby mieszkań zalegających w opłatach w gminie.
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W wymiarze sytuacji na rynku pracy


wskaźnik bezrobocia (liczba bezrobotnych w stosunku do liczny aktywnych zawodowo);



liczba bezrobotnych długotrwale do ogólnej liczby bezrobotnych.

Wszystkie wskaźniki będą monitorowane na poziomie gminy. Zgodnie ze wskazaniami ekspertów jest
to lepsze rozwiązanie niż analiza na poziomie powiatu:
P. Z.: Poza tym w powiecie może być ta sytuacja zróżnicowana już. Może być bardzo dobrze
w tym okładzie gminnym. Tu już będą występowały różnice.

P.Z.: […]nie wiem czy Państwo wiedzą, ze jeżeli patrzymy na bezrobocie, to my mamy bardzo
dobrą sytuację w Wielkopolsce, relatywnie, jeżeli chodzi o bezrobocie, to nadal jesteśmy na
pierwszym miejscu w okładzie wojewódzkim w Polsce, natomiast jeżeli się na to spojrzy co się
rzadko dosyć robi w ujęciu gminnym, to ta rozpiętość w stopniu bezrobocia ona wynosi, to są
dane z września, trzynastokrotność [...]
K. K.: Poza tym zwróćcie uwagę, ze ustawa przewiduje zadania własne gminy i to mi się
wydaje, ze bardzo generuje, tych zadań własnych gminy jest zdecydowanie więcej niż
powiatu. Jeżeli mówimy o ubóstwie, to właśnie tez jestem za gminą […] tak, jak Pani doktor
powiedziała, ze gmina zdecydowanie bardziej daje obraz ubóstwu [...]
Za podstawową jednostkę badawczą uznano jednostkę, a nie gospodarstwo domowe. Wybór
jednostki powodowany jest z jednej strony dostępnością danych statystycznych (więcej zmiennych
dostępnych na poziomie gminy wyliczanych jest dla jednostki niż dla gospodarstwa domowego),
z drugiej strony sugestiami ekspertów wskazującymi na niebezpieczeństwo analizy danych
dla gospodarstw domowych:
Z.B.: musimy tez wziąć pod uwagę taki brak zaufania do końca tych statystyk, […] operowanie
pojęciem gospodarstwo domowe oznacza, że […] jedno i to samo gospodarstwo domowe
z punktu widzenia przyczyn (przyp. Ubóstwa) liczone jest kilka razy, np. jeżeli jest bezdomny, który
jest alkoholikiem …
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Wybór poszczególnych wskaźników do analizy miał także na uwadze wzajemną wymienialność
wskaźników: jeśli kilka różnych wskaźników reprezentuje w określonym stopniu to samo pojęcie,
będą one wszystkie zachowywać się tak, jak zachowywałoby się owo pojęcie, gdyby było rzeczywiste
i mogło być obserwowalne37.

e. Prezentacja ostatecznej wersji wskaźników
Wybrane do analizy wskaźniki szczegółowo opisano poniżej:

Wskaźnik 1: Dochód na 1 mieszkańca w gminie.
Jest to jeden z podstawowych wskaźników stosowanych w badaniach nad ubóstwem. Wskaźnik
dotyczący dochodu wskazuje, która gmina posiada najniższy, a która najwyższy dochód na
1 mieszkańca. Wskazuje na zamożność gminy. Wskaźnik ten był także postulowany przez ekspertów
podczas przeprowadzonego panelu:
W analizie uwzględniono dochód na jednego mieszkańca w gminie zamiast dochodu gminy jako
takiego. Powodem jest konieczność odnoszenia ubóstwa do konkretnej jednostki pomiarowej, w tym
przypadku jednej osoby. Ponadto sam dochód gminy bez odniesienia do liczby mieszkańców nie
będzie wskazywał na nierówności społeczne, np. w dostępie do środków pomocy społecznej.
Przykładowo gmina, która posiada duży dochód, ale posiada wielu mieszkańców może mieć większe
trudności z zapewnieniem usług socjalnych dla swoich mieszkańców niż gmina posiadająca mniejszy
dochód, ale także mniejszą ilość mieszkańców, korzystających z tego dochodu.

37

E. Babbie, op. cit.,p.146.
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Rysunek 3 Dochód na jednego mieszkańca w gminie (zł)

Legenda
< 2500
≥ 2500 – 5000
≥ 5000

Źródło: opracowanie własne

Najwyższą wartość dochodu na 1 mieszkańca – 6561,61 zł – osiąga gmina Przykona, na kolejnych
miejscach są gminy: Tarnowo Podgórne (5968,48 zł), Suchy Las (5877,80 zł). Dochód na 1 mieszkańca
powyżej 5000 zł osiągają także gminy: Kleczew, Powidz i Miasto Konin.
Najniższy dochód na jednego mieszkańca w gminie ma natomiast Słupca (2269,02 zł), a także
Wągrowiec (2276,15 zł) i Luboń (2300,53 zł). Dochód poniżej 2500 zł na jednego mieszkańca
posiadają także gminy Śrem, Koźmin Wielkopolski, Wronki, Września, Kostrzyn, Złotów, Jarocin,
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Ostrów Wielkopolski, Rawicz, Gniezno, Czempiń, Żelazków, Kłodawa, Koźminek, Krobia i Ostrzeszów.
Średnia dochodów na 1 mieszkańca w gminie w Wielkopolsce w 2012 roku wyniosła 3386,53 zł.
Powyższe wskazania dotyczące najwyższych i najniższych danych dla gmin pokazują na bardzo duże
zróżnicowanie w tym wymiarze.

Wskaźnik 2: Osoby, którym przyznano świadczenie
(pieniężne/niepieniężne) do liczby mieszkańców (na 1000 mieszkańców)
Jednym z ważniejszych wskaźników ubóstwa (zwany także wskaźnikiem deprywacji lokalnej)
na poziomie gminy jest liczba mieszkańców (poszczególnych członków rodzin), którym przyznano
świadczenie, w stosunku do liczby mieszkańców. Wskaźnik ten ukazuje liczbę osób, która w danej
gminie korzysta ze świadczeń społecznych na każde 1000 mieszkańców. Ze względu na fakt, że
w przypadku zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych warunkiem przyznania
świadczenia jest dochód na osobę w gospodarstwie domowym, uznano, iż na potrzeby analiz należy
brać pod uwagę przyznanie świadczenia bez względu na ich formę.

W niniejszym wskaźniku

uwzględniono osoby które uzyskały pomoc i wsparcie w formie świadczeń bez względu na rodzaj,
formę, liczbę świadczeń i źródło finansowania.
Największy odsetek osób korzystających ze świadczeń na 1000 mieszkańców gminy odnotowano
w gminie Okonek, gdzie aż 330,67 osób na 1000 korzysta ze świadczeń społecznych. Wysokie
wskaźniki osiągnęły także gminy Chocz (235,82), Czajków (198,37) i Rogoźno (190,72). Powyżej 150
osób korzystających z pomocy na 1000 mieszkańców jest także w gminach: Margonin, Kotlin, Babiak,
Wilczyn, Miedzichowo, Odolanów, Sośnie, Dobrzyca, Gizałki, Orchowo, Zagórów, Ostroróg, Brudzew,
Jastrowie i Lipka.
Najniższy odsetek korzystających z pomocy na 1000 mieszkańców odnotowano w gminie Komorniki
(jedynie 22,85), a także Suchy Las (29,14), Swarzędz (30,61) i Luboń (30,63). Wskaźnik poniżej
50 osiągnęły w 2012 roku także gminy: Rozdrażew, Osieczna, Święciechowa, Włoszakowice, Nowy
Tomyśl, Opalenica, M. Poznań, Czerwonak, Kostrzyn, Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo i
Pniewy. Można zauważyć, iż większość gmin o najniższym wskaźniku usytuowanych jest w okolicach
m. Poznania.
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Rysunek 4 Osoby, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne) na 1000 mieszkańców

Legenda
≥ 150
≥ 50 – 150

< 50

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik 3: Osoby korzystające długotrwale z pomocy do ogólnej liczby
korzystających (w %).
Ostatnim wskaźnikiem składającym się na syntetyczny wskaźnik sytuacji finansowej mieszkańców
gminy jest liczba osób korzystających długotrwale z pomocy społecznej do ogólnej liczby
korzystających. Pomoże on wskazać głębokość i trwałość ubóstwa na danym obszarze.
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Osoby długotrwale korzystające z pomocy definiowane są zgodnie z objaśnieniami do Formularzy
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej jako liczba osób, które w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) były
zarejestrowane w systemie świadczeń pomocy społecznej (POMOST), przez co najmniej 18 miesięcy.
Najwyższe38 (powyżej 90%) wartości wskaźnik osiągnął w gminach Niechanowo, Granowo, Godziesze
Wielkie, Przedecz, Raszków, Gizałki, Przykona, Gołańcz, Tarnówka.
Najniższe (poniżej 20%) wskaźniki39 w tej kategorii mają gminy: Zbąszyń (7%), Czarnków (11%),
Budzyń (11%), Nekla (14%), Kiszkowo (15%), Włoszakowice (16%), Miedzichowo (17%), Rokietnica
(17%) i Stęszew (20%).
Pojedyncze wskaźniki wymiaru sytuacji finansowej pokazują na ogromne zróżnicowanie w tym
zakresie. Oznacza to, iż określanie ubóstwa na podstawie jedynie jednego wskaźnika
np. dochodowego, pomija wiele innych również istotnych aspektów. Jedynie budowa syntetycznego
wskaźnika umożliwia bardziej dokładną analizę tego zjawiska.

38

W formularzach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej pojawiły się wartości 100% wskaźnika dla gmin
Czarnków, Witkowo, Kotlin, Chodów, Grodziec, Kuślin i Wysoka.
39
W formularzach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wartości 0 oznaczają zarówno 0% jak i braki danych.
Przeprowadzona analiza korelacji w ramach wskaźnika cząstkowego sytuacja finansowa wskazała mimo to na
wysoką spójność wewnętrzną wskaźnika. Gminy, które wskazały na 0 odsetek korzystających długotrwale z
pomocy to: Szamocin, Jarocin, Blizanów, Brzeziny, Lisków, Mycielin, Łęka Opatowska, m. Konin, Skulsk, Zduny,
Rydzyna, M. Leszno, Ostrów Wielkopolski, Łobżenica, Dobrzyca, m. Poznań, Kostrzyn, Pakosław, Słupca,
Obrzycko, Ostroróg, Szamotuły, Brodnica, Brudzew, Turek, Siedlec, Września i Okonek. Mimo pewnej
niedoskonałości, jaką obecnie cechują się dane OZPS warto monitorować wskaźniki osób długotrwale
korzystających z pomocy społecznej, jako jeden z elementów wskaźnika sytuacji finansowej, gdyż z każdym
rokiem narzędzia te stają się coraz bardziej skutecznym sposobem analizy sytuacji ubóstwa w Wielkopolsce.
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Rysunek 5 Osoby korzystające długotrwale z pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby korzystających (%)

Legenda
≥ 90
≥ 20 – 90
< 20
brak danych

Źródło: opracowanie własne

Wskaźnik 4: Powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca w gminie
Drugą grupę wskaźników stanowią wskaźniki dotyczące warunków życia ludności. Wiele
przedstawionych w tym raporcie badań i analiz wskazywało na konieczność przeprowadzania analizy
w wymiarze jakości warunków życia. Także eksperci podczas panelu wskazywali na warunki, np.
mieszkaniowe jako istotny wskaźnik ubóstwa :
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K. K.: Mówiliśmy sobie o sytuacji mieszkaniowej, […] żeśmy ustalili, że ma być to przeciętna
powierzchnia użytkowania mieszkania w metrach kwadratowych […]
Jednocześnie należy pamiętać, iż wielokrotnie podczas panelu eksperci krytykowali dotychczasowe
podejścia badaczy mówiące o deprywacji potrzeb:
Z.B.: […] wytyczne są UE co do pewnych kategorii ubóstwa. Na pewno Państwo je znacie,
ja się z nimi nie zgadzam, bo na gruncie polskim zupełnie inaczej interpretujemy, bo te chociażby
elementy związane z ubóstwem które wymienia UE, tam jest np. posiadanie tv, telefonu i samochodu.
Doskonale wiemy, że w polskich realiach bieda piszczy, ale antena satelitarna na domu jest. Bezdomni
mają komórki. Moi żebracy też mają komórki także to nie jest żaden, że ta powiem wskaźnik biedy.
K. K.: Które oczywiście dyktuje UE te potrzeby. I teraz wam powiem jakie jest te 9 kryteriów,
bo je pamiętam. Pierwsze to jest jeżeli rodzinę stać raz w roku wyjechać na tydzień na urlop, to jest
pierwsze kryterium, drugie kryterium, jeżeli jest moc spłaty kredytów i wszelkich zadłużeń, drugie, co
drugi dzień jedzenia mięsa i ryb, ogrzewanie mieszkania stosownie do warunków klimatycznych
i danego kraju, potem było właśnie posiadanie samochodu, telefonu, tv, pralki. […] jakaś kwota
pieniążków w zapasie na niespodziewane wydatki.
M2: I od razu proszę zwrócić uwagę, że z naszego punktu widzenia praktycznego, większość
z tych danych jest w ogóle nie do uzyskania.
Eksperci więc z jednej strony zgadzają się, iż należy badać warunki życia, jednakże w innym ujęciu niż
proponowane, np. w badaniu EU SILC. W związku z powyższym uznano, iż należy obiektywizować
wymiar warunków życia do wskaźników ilościowych, które zostaną następnie zinterpretowane dzięki
analizie jakościowej. Do analizy wybrano więc min. rekomendowany przez ekspertów wskaźnik
powierzchni użytkowej mieszkania na 1 mieszkańca w gminie.
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2

Rysunek 6 Powierzchnia użytkowa na jednego mieszkańca w gminie (m )

Legenda
< 22
≥ 22 – 35
≥ 35

Źródło: opracowanie własne

W całej Wielkopolsce w 2012 roku średnia powierzchnia użytkowa na 1 mieszkańca wyniosła 26,3
mkw. Największa powierzchnia mieszkaniowa przypadająca na 1 mieszkańca występuje w gminach:
Tarnowo Podgórne (39,8 m2), Suchy Las (38,9 m2), Puszczykowo (38,7 m2) i Dopiewo (38,7 m2).
Średnią wartość powierzchni przypadającej na 1 mieszkańca wynoszącą więcej niż 35 m2 odnotowano
w gminach: Rokietnica, Komorniki i Kórnik.
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Najmniejszą powierzchnię użytkową przypadającą na jednego mieszkańca mają w Wielkopolsce
gminy Wysoka (20,3 m2) i Wapno (20,8 m2). Poniżej 22 m2 na mieszkańca mają także gminy: Złotów,
Trzemeszno, Wyrzysk, Łobżenica, Brodnica i Kłecko.
Ponownie należy zauważyć, iż są to gminy w niedalekiej odległości do m. Poznania. Jednakże samo
miasto nie znalazło się na najwyższych miejscach (jedynie 28,4 m2 na mieszkańca).

Wskaźnik 5: Mieszkania wyposażone w instalacje (w %)
Istotnym wskaźnikiem warunków życia w zakresie mieszkaniowym jest także fakt wyposażenia
mieszkań w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Są to podstawowe
udogodnienia cywilizacyjne, które powinien posiadać każdy mieszkaniec gminy. Ponieważ dotyczą
one zaspokojenia podstawowych potrzeb, nie mają zatem charakteru relatywnego (jak np. fakt
posiadania komórki czy telewizora).
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Rysunek 7 Mieszkania wyposażone w instalacje (%)

Legenda
< 80
≥ 80 – 95
≥ 95

Źródło: opracowanie własne

Dostępne dane obejmują rok 2011, jednakże ukazują one min. różnice w podziale na miasto i wieś,
podczas gdy miejsce zamieszkania (obszar miejski lub wiejski) uznawany jest za jeden z korelatów
ubóstwa. W wielkopolskich miastach 99,5% wszystkich mieszkań wyposażonych jest w wodociągi,
96,4% w łazienki, a 85,6% w centralne ogrzewanie. Największy odsetek mieszkań wyposażonych w
instalacje w wielkopolskich miastach odnotowujemy w Koninie, Puszczykowie, Gostyniu, Pile,
Luboniu, Swarzędzu i Nowym Tomyślu (powyżej 96% mieszkań wyposażonych w instalacje).
51

www.kibs.pl

biuro@kibs.pl

Natomiast najniższy odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje znajduje się w gminie Przedecz
i Dąbie (poniżej 80%). W przypadku gmin wiejskich najniższy odsetek mieszkań jest również w gminie
Dąbie oraz Dobra (poniżej 70%). Natomiast najwyższy odsetek mieszkań wyposażonych we wszystkie
instalacje jest w Suchym Lesie, Komornikach, Tarnowie Podgórnym, Czerwonaku, i Dopiewie
(powyżej 96%).

Wskaźnik 6: Zaległości w opłatach mieszkań ponad 3 miesiące w zasobach
gminnych w stosunku do liczby mieszkań zalegających w opłatach w gminie

Ostatnim wskaźnikiem, który posłuży do budowy syntetycznego wskaźnika ubóstwa w wymiarze
warunków życia są dane dotyczące zaległości w opłatach mieszkaniowych w zasobach gminnych
trwających ponad 3 miesiące w stosunku do liczby mieszkań zalegających w opłatach w gminie.
Zaproponowany wskaźnik umożliwia reprezentację swobody rozporządzania budżetem domowym
wyrażony w danych ilościowych. Im wyższy procent mieszkań z zasobów gminnych, które zalegają w
opłatach ponad 3 miesiące w stosunku do liczby mieszkań zalegających w opłatach, tym trudniejsza
sytuacja mieszkańców gminy.
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Rysunek 8 Zaległości w opłatach mieszkań ponad 3 miesiące w zasobach gminnych w stosunku do liczby mieszkań
zalegających w opłatach w gminie

Legenda
≥ 80
≥ 30 – 80
< 30
brak danych

Źródło: opracowanie własne

Analiza poszczególnych danych wskazała, iż aż w 36 gminach w Wielkopolsce wszystkie mieszkania z
zasobów gminnych, których najemcy zalegają z opłatami, zalegają powyżej 3 miesięcy. Były to gminy:
Ceków-Kolonia, Lisków, Stawiszyn, Bralin, Rychtal, Trzcinica, Krotoszyn, Zduny, Odolanów,
Przygodzice, Sieroszewice, Chocz, Dąbie, Olszówka, Sompolno, Wilczyn, Słupca, Lądek, Brudzew,
Malanów, Przykona, Tuliszków, Granowo, Kamieniec, Wielichowo, Krzywiń, Osieczna, Kuślin, Leszno,
Skoki, Tarnówka, Obrzycko, Duszniki, Dominowo i Książ Wielkopolski.
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Wskaźnik 7: Wskaźnik bezrobocia
Ostatnim wymiarem ubóstwa jest sytuacja na rynku pracy. Wskaźnik bezrobocia oznacza odsetek
liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo (dane na poziomie gminy dostępne są
w BDL GUS). Również eksperci wyraźnie wskazywali, iż bezrobocie powinno być brane pod uwagę
przy budowie wskaźników ubóstwa:
P.Z.:[…] jakby patrzeć od punktu przyczyn to jest ta rzecz, która mnie szczególnie intryguje,
to jest właśnie relacja między sytuacją materialną a sytuacją na rynku pracy, bo tutaj nie wiem czy
Państwo wiedzą, ze jeżeli patrzymy na bezrobocie, to my mamy bardzo dobrą sytuację
w Wielkopolsce, relatywnie, jeżeli chodzi o bezrobocie, to nadal jesteśmy na pierwszym miejscu
w okładzie wojewódzkim w Polsce, natomiast jeżeli się na to spojrzy co się rzadko dosyć robi w ujęciu
gminnym, to ta rozpiętość w stopniu bezrobocia ona wynosi, to są dane z września,
trzynastokrotność. To jest właśnie i mi się wydaje, że to będzie jeden z takich istotnych czynników na
które będziemy musieli spojrzeć.
Najwyższy wskaźnik bezrobocia w Wielkopolsce w 2012 r. miała gmina Wapno (14,2%). Wysokie
wskaźniki miały także gminy Gołańcz (13,7%) i Szamocin (13,6%). Wskaźnik bezrobocia powyżej 12%
był także w gminach: Wągrowiec, Wilczyn, Jastrowie, Orchowo, Zagórów, Ostrowite, Mieścisko i
Kramsk.
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Rysunek 9 Wskaźnik bezrobocia

Legenda
≥ 12
≥ 4 – 12
<4

Źródło: opracowanie własne

Najniższy wskaźnik bezrobocia odnotowano natomiast w gminie Tarnowo Podgórne (2,4%), Kórnik
(2,6%) i Komorniki (2,6%). Poniżej 4% osiągnęły także gminy: Rokietnica, Dopiewo, Suchy Las,
Czerwonak, Swarzędz, Łęka Opatowska, Buk, baranów, Stęszew, Kostrzyn, Kleszczewo, Puszczykowo,
Luboń, Siedlec, Trzcinica, Mosina, Poznań, Murowana Goślina i Zbąszyń.
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Wskaźnik 8: Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie wszystkich
osób bezrobotnych
Ostatnim wskaźnikiem w wymiarze sytuacji na rynku pracy jest odsetek długotrwale bezrobotnych
do liczby wszystkich bezrobotnych w gminie. Dla opisu sytuacji ubóstwa istotny jest bowiem czas
pozostawania bez pracy. Bezrobocie fluktuacyjne40 jest zjawiskiem występującym w każdej
gospodarce rynkowej, dopiero długotrwałe bezrobocie może prowadzić do ubóstwa. Zgodnie z
przyjętą definicją, osoba długotrwale bezrobotna to taka, która pozostaje bez pracy przez okres co
najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i
przygotowania zawodowego dorosłych (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy).

40

Związane z relatywnie krótkim (przejściowym) niedopasowaniem podaży do zmieniającego się popytu na
pracę.
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Rysunek 10 Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej bezrobotnych

Legenda
≥ 55
≥ 16 – 55
< 16

Źródło: opracowanie własne

Najwyższy odsetek długotrwale bezrobotnych jest w gminie Czempiń (87,3%), która, co ciekawe,
posiada wskaźnik bezrobocia na poziomie jedynie 5,3%. Gminy z dużym odsetkiem długotrwale
bezrobotnych to także: Skulsk (60,3%), Wapno (58,7%) i Miłosław (58,4%). Powyżej 55%
bezrobotnych długotrwale występuje także w gminach: Jutrosin, Turek, Chocz, Krzyż Wielkopolski
i Czajków. W analizowanych przypadkach nie zawsze wysoki wskaźnik bezrobocia łączy się z wysokim
wskaźnikiem bezrobocia długotrwałego, może to oznaczać występowanie różnic w ramach gminy, w
zakresie aktywności na rynku pracy. Wskazuje także na szczególnie istotną politykę społeczną gmin,
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w szczególności w zakresie aktywizacji zawodowej, również w gminach, których wskaźnik bezrobocia
nie jest najwyższy. Najniższy odsetek długotrwale bezrobotnych jest w gminie Zduny (0%) i Szydłowo
(2,4%). Kolejne wartości wskaźników przyjmują wartości powyżej 10%, jednakże należy wymienić
także inne gminy, których odsetek długotrwale bezrobotnych jest niższy niż 16% (Lisków, Buk,
Dopiewo, Kostrzyn, Rokietnica i Kleszczewo).
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f. Procedura rangowania gmin województwa wielkopolskiego z uwagi
na wartości wybranych wskaźników ubóstwa41
Opis procedury pozycjonowania gmin Wielkopolski – jednostki terytorialne NUTS5 (GMINY)
W ramach przedstawionej analizy przedmiotem badania były trzy wymiary ubóstwa w wielkopolskich
gminach:
Wymiar finansowy


Wskaźnik 1: Dochód w gminie przypadający na 1 mieszkańca



Wskaźnik 2: Liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne)
przypadająca na każde 1000 mieszkańców gminy



Wskaźnik 3: Odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy w % liczbie wszystkich osób
korzystających z pomocy

Wymiar warunków życia


Wskaźnik 1: Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje w %



Wskaźnik 2: Powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie



Wskaźnik 3: Odsetek mieszkań w zasobach gminnych, w których zaległość w opłatach wynosi
ponad 3 miesiące, w stosunku do ogóły mieszkań gminnych, których mieszkańcy zalegają w
opłatach

Wymiar sytuacji na rynku pracy (oparty na dwóch wskaźnikach)


Wskaźnik 1: Wskaźnik bezrobocia



Wskaźnik 2: Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w liczbie wszystkich osób bezrobotnych

W ramach każdego ze wskazanych wymiarów konieczne było utworzenie jednego zbiorczego
rankingu gmin, opartego na pojedynczych wskaźnikach składowych. Dla przykładu, ranking gmin
Wielkopolski w obrębie wymiaru finansowego oraz warunków życia powinien uwzględniać wszystkie
3 wskaźniki bazowe, a ranking w ramach sytuacji na rynku pracy powinien być oparty na2

41

Procedurę rangowania wypracował i opisał Dr Piotr Jabkowski, IS UAM Poznań.
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wskaźnikach. Celem procedury pozycjonowania jest także skonstruowanie zbiorczego wskaźnika
wymiaru ubóstwa opartego na wszystkich ośmiu wskaźnikach.
Pozycjonowanie gmin oparte jest na standaryzowanych wartościach wskaźników wchodzących
w skład poszczególnych wymiarów

ubóstwa. Taka

operacja jest

zabiegiem

koniecznym

do porównania pozycji poszczególnych gmin, względem wskaźników o niejednakowych zakresach
wartości i jednostkach pomiaru. Z uwagi na fakt różnych jednostek pomiaru, standaryzacja (czyli
ujednolicenie wyników i jednostek pomiaru) jest zabiegiem niezbędnym. Jednocześnie zachowywane
są „odległości” uzyskiwanych wartości, a więc standaryzacja zachowuje układ, czy też wzajemne
odniesienie gmin w ramach poszczególnych wskaźników.
Kolejne etapy postępowania w procedurze pozycjonowania są następujące:
Etap 1.
W ramach każdego wskaźnika należy wyliczyć standaryzowane wartości poszczególnych gmin. Jeżeli
jednak wyższą wartość wskaźnika interpretuje się w kategoriach negatywnych, to w obrębie
standaryzowanych wartości danego wskaźnika, należy zamienić znak wartości.
Etap 2.
Korzystając z poniższego wzoru, oblicza się pozycję poszczególnych gmin uwzględniając
standaryzowane wartości wszystkich wskaźników, jakie dana gmina przyjmowała w ramach kolejnych
grup wskaźników:

Xm =

1 k xim - Xi
å
k i=1 Si ; gdzie:

1.

m – jest symbolem oznaczającym kolejne gminy, m=1,…,n;

2.

k oznacza liczbę wskaźników uwzględnionych w analizie;

3.

xim dla i=1,…,k oznacza dla każdego powiatu wartość wskaźnika i;

4.

X i dla i=1,…,k oznacza średnią z wartości dla wskaźnika i;

5.

Si

dla i=1,…,k oznacza odchylenie standardowe z wartości dla wskaźnika i.
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Ostateczny wynik każdej gminy świadczy o tym, jaką zajmuje pozycję w stosunku do innych
wybranych do analizy jednostek terytorialnych. Należy zaznaczyć, że wyższa wartość oznacza lepszą
pozycję danej gminy. Otrzymana wartość rankingu wskazuje też, o ile jednostek od przeciętnej
wojewódzkiej dana gmina odbiega In minus lub In plus w porównaniu do wszystkich gmin
uwzględnionych w analizie.
Dla analizy danych w zakresie ubóstwa przyjęto, iż należy wyznaczyć próg ubóstwa dla danej gminy
wyrażony w konkretnej wartości wskaźnika. Analizując dostępne dane i literaturę zadecydowano,
iż jako zagrożone ubóstwem uznane zostaną wszystkie gminy dla których wartości wskaźnika są
poniżej 60% średniej wartości danego wskaźnika w województwie. Przy zaproponowanym sposobie
wyznaczania wartości wskaźników taką wartością graniczną będzie (-0,84), tzn. wszystkie gminy dla
których wartość wskaźnika będzie mniejsza od -0,84 będą poniżej granicy ubóstwa.
Dane analizowane są także pod kątem dynamiki zmian. Dla tego celu obliczono wskaźniki dynamiki.
Wartość wskaźnika jest różnicą pomiędzy wartościami z porównywanych lat. Jeżeli wartość
wskaźnika dynamiki 2012/2011 jest dodatnia, np. wynosi 0,345, to oznacza, że wartość wskaźnika
w danej gminie wzrosła w 2012 roku o 0,345 jednostki, a więc sytuacja się polepszyła.
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5. Diagnoza występowania ubóstwa i zagrożenia ubóstwem
Wielkopolska na tle kraju
Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza miała na celu identyfikację wskaźników ubóstwa dla
poszczególnych gmin województwa wielkopolskiego. W związku z tym, iż porównania będą w części
analitycznej prowadzone na poziomie gminy poniżej przedstawiono kilka danych dotyczących
województwa wielkopolskiego na tle całego kraju i innych województw.
Rysunek 11 Zróżnicowanie sytuacji gospodarstw domowych w Wielkopolsce

Źródło: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, 2013

Sytuacja gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim jest statystycznie lepsza niż średnia
krajowa zarówno w przypadku gospodarstw w najlepszej sytuacji materialnej, jak i tych
w sytuacji najgorszej42. Wskaźnik wysokich dochodów osiągnęło 20% gospodarstw domowych
w województwie (na tle 19% w kraju). W porównaniu do kraju aż 20% gospodarstw domowych
42

Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, 2013
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posiada dobre warunki życia w porównaniu z 15% w kraju. Jedynie wskaźnik dobrej sytuacji
budżetowej wynosi 13%, więc jest o 2 punkty procentowe niższy niż dla kraju43.
W Wielkopolsce 13% gospodarstw domowych jest w najgorszej sytuacji materialnej w zakresie
ubóstwa dochodowego, tymczasem w Polsce wskaźnik ten jest o 2 punkty procentowe wyższy.
Jedynie 9% gospodarstw domowych jest w trudnej sytuacji w zakresie warunków życia, podczas gdy
w Polsce odsetek ten wynosi 14%. Brak równowagi budżetowej44 dotyczy 15% gospodarstw
domowych w Wielkopolsce i 16% w całym kraju. Lepszą od średniej krajowej sytuację Wielkopolskich
gospodarstw

potwierdzają

także

wskaźniki

korzystania

z pomocy społecznej45.
Rysunek 12 Korzystanie z pomocy zewnętrznej w gospodarstwach domowych w Wielkopolsce.

43

Ibidem
Równowaga budżetowa jest efektem oddziaływania, czy też zestawienia dwóch głównych czynników: z jednej
strony potrzeb (i aspiracji), wydatków oraz zobowiązań gospodarstwa domowego, z drugiej zaś dochodów,
które mają je pokryć, Ibidem.
45
Ibidem
44
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Źródło: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, 2013 r.

Potrzebę korzystania z pomocy zewnętrznej w formie finansowej odczuwa 23% Wielkopolskich i 28%
Polskich gospodarstw domowych46. Jednocześnie 10% gospodarstw faktycznie otrzymuje w
województwie tego typu pomoc. W zakresie odczuwania potrzeby korzystania z pomocy rzeczowej
jest to 11% gospodarstw w Wielkopolsce przy 15% w całym kraju. Pomoc taką w województwie
otrzymuje 7% gospodarstw domowych, a w całym kraju 8%. Potrzebę pomocy w formie usług
odczuwa 8% gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim (11% w Polsce). Pomoc w
formie usług otrzymuje 4% gospodarstw w Wielkopolsce i 6% w całym kraju.47
Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach
domowych, w Wielkopolsce jest niższy od średniej krajowej. Przeciętne miesięczne dochody na 1
mieszkańca w Wielkopolsce stanowią 90,5% średniej krajowej48.

46

Ibidem
Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, 2013
48
Ibidem
47
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Rysunek 13 Wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych w
stosunku do średniej krajowej (Polska = 100)

Źródło: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, 2013.

Jednocześnie stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim jest najniższa
w całym kraju i wynosi 9,3%49. Wskaźnik bezrobocia silnie wpływa na zagrożenie występowania
ubóstwa w danym regionie. Oznacza to, że niska stopa bezrobocia, mimo niższych od przeciętnej
dochodów pozwala gospodarstwom domowym na funkcjonowanie, które jest lepsze niż średnia dla
całego kraju.
49

Ibidem
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Rysunek 14 Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (10.2013r.)

Źródło: Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, GUS, 2013.

Ogólne wskaźniki dotyczące ubóstwa w poszczególnych województwach wskazują, iż w 2011r.
Wielkopolska znajdowała się na 7 pozycji w kraju pośród województw, szeregowanych
od województwa, które ma najniższy wskaźnik ubóstwa50.
51

Tabela 4 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w poszczególnych województwach od 2005 r. do 2011 r .

Województwo

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

dolnośląskie

20,7

19,7

18,1

14,8

15,7

15,9

12,8

kujawsko-pomorskie

24,4

24,0

17,2

16,7

17,6

19,2

17,9

lubelskie

27,2

27,8

26,2

27,6

27,9

30,7

31,3

lubuskie

20,8

18,8

15,2

18,5

22,3

23,3

25,1

łódzkie

20,6

19,4

17,1

18,4

17,6

17,8

19,1

małopolskie

19,1

15,5

17,2

14,6

15,6

17,7

20,4

mazowieckie

18,3

16,0

14,7

12,4

12,5

15,0

14,0

50

EU-SILC 2005,2006,2007,2008, 2009, 2010, 2011, stat.gov.pl
Zgodnie z przyjętą przez Eurostat zasadą wskaźnik obliczany jest na podstawie dochodów z roku
poprzedzającego badanie. Za: stat.gov.pl Wskaźniki strategii Europa 2020
51
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opolskie

18,8

15,5

11,8

13,9

11,0

14,7

13,4

podkarpackie

23,4

23,4

25,0

25,5

22,6

24,1

21,3

podlaskie

21,3

20,8

15,4

17,9

16,7

13,4

16,2

pomorskie

23,6

17,2

17,5

16,5

17,6

15,1

16,8

śląskie

14,5

14,1

12,8

13,0

12,9

12,4

13,0

świętokrzyskie

28,1

28,0

20,9

23,6

23,7

23,2

25,5

warmińsko-mazurskie

22,2

24,3

23,1

20,5

20,8

15,1

16,5

wielkopolskie

18,5

18,9

16,1

16,3

17,4

17,6

16,9

zachodniopomorskie

23,1

18,1

17,3

16,3

18,3

17,4

17,5

Źródło: EU-SILC 2005,2006,2007,2008, 2009, 2010, 2011.

Wyniki analizy uzyskanych danych dla poszczególnych wymiarów
ubóstwa52
a. Wskaźnik cząstkowy 1 – sytuacja finansowa
Pierwszy opracowany wskaźnik dotyczył finansowego wymiaru ubóstwa. Zgodnie z założoną
metodologią za gminy ubogie uznano takie, w których wartość wskaźnika osiągnęła wartość poniżej
-0,84. Na terenie województwa wielkopolskiego w 2012 r. znalazło się 15 gmin, które osiągnęły
wskaźnik poniżej zakładanej granicy. Najwięcej z nich znajdowało się na północy województwa,
na terenie powiatu złotowskiego (4), następnie pleszewskiego (2), jarocińskiego (2), słupeckiego (2),
kaliskiego (2), konińskiego (1), śremskiego (1) oraz ostrzeszowskiego (1) i nowotomyskiego (1).
Szczegółowe wartości osiągnięte przez poszczególne gminy prezentuje Tabela 5.
Tabela 5 Zestawienie gmin o wskaźniku cząstkowym poniżej -0,84 – sytuacja finansowa

LP.

POWIAT

GMINA

WARTOŚĆ
2012 r.

1

pleszewski

Chocz

-1,724

2

jarociński

Kotlin

-1,359

3

złotowski

Jastrowie

-1,355

4

złotowski

Okonek

-1,277

5

pleszewski

Gizałki

-1,031

6

słupecki

Zagórów

-0,928

7

kaliski

Szczytniki

-0,917

8

złotowski

Tarnówka

-0,915

WSKAŹNIKA
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9

nowotomyski

Kuślin

-0,894

10

koniński

Wilczyn

-0,882

11

słupecki

Lądek

-0,877

12

jarociński

Jaraczewo

-0,875

13

złotowski

Lipka

-0,874

14

kaliski

Godziesze Wielkie

-0,858

15

śremski

Książ Wielkopolski

-0,856

16

ostrzeszowski

Czajków

-0,840

biuro@kibs.pl

53

Źródło: opracowanie własne

W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano także gminy, które osiągnęły najwyższą wartość
wskaźnika dotyczącego finansowego wymiaru ubóstwa. Gminy o najwyższym wskaźniku to głównie
gminy miejskie – Miasto Poznań, Miasto Konin, Miasto Leszno oraz leżąca w powiecie poznańskim
gmina Suchy Las.

Tabela 6 Zestawienie gmin o wskaźniku cząstkowym powyżej 0,84 – sytuacja finansowa

LP.

POWIAT

GMINA

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
2012 r.

1

poznański

Suchy Las

2,341

2

m. Poznań

Poznań

1,995

3

m. Konin

Konin

1,637

4

m. Leszno

Leszno

1,567

5

poznański

Tarnowo Podgórne

1,433

6

szamotulski

Obrzycko

1,403

7

koniński

Kleczew

1,391

8

turecki

Przykona

1,283

9

leszczyński

Włoszakowice

0,928

10

kępiński

Łęka Opatowska

0,892

11

słupecki

Powidz

0,873

12

gnieźnieński

Kiszkowo

0,851

Źródło: opracowanie własne

Z powyższych zestawień wynika, że liczba gmin znajdujących się poniżej i powyżej granicy ubóstwa
53

Wartość równa przyjętej granicy ubóstwa.
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jest zbliżona, natomiast gminy o najwyższym wskaźniku ubóstwa w wymiarze finansowym są mniej
rozproszone geograficznie, niż gminy o wartości wskaźnika poniżej przyjętej granicy. Mapę wskaźnika
obrazuje poniższy rysunek.
Rysunek 15 Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika – sytuacja finansowa 2012 r.

Źródło: opracowanie własne
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Gminy o najgorszej sytuacji finansowej są skumulowane na północy województwa wielkopolskiego –
powiat złotowski, oraz wokół powiatu pleszewskiego, z dala od znaczących gmin miejskich. Konkretne
wartości dla każdej z 226 gmin województwa przedstawia Tabela 1 w Aneksie do niniejszego raportu.

b. Wskaźnik cząstkowy 2 - warunki życia
Drugim analizowany wymiarem ubóstwa był wymiar dotyczący warunków życia. Spośród wszystkich
226 gmin Wielkopolski ponad 10% osiągnęło wartość wskaźnika mniejszą, niż przyjęta granica
ubóstwa. Najwięcej gmin, które osiągnęły wskaźnik poniżej -0,84 znajdowało się na trenie powiatów
konińskiego (4), gnieźnieńskiego (3), kolskiego (3), kaliskiego (2), wrzesińskiego (2), tureckiego (2),
nowotomyskiego (2) oraz pleszewskiego (2).
Tabela 7 Zestawienie gmin o wskaźniku cząstkowym poniżej -0,84 – wymiar warunków życia

LP.

POWIAT

GMINA

WARTOŚĆ WSKAŻNIKA
2012 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

kolski
turecki
turecki
koniński
nowotomyski
pilski
kaliski
międzychodzki
pleszewski
koniński
wrzesiński
wrzesiński
gnieźnieński
słupecki
kolski
koniński
koniński
chodzieski
kaliski
kolski
złotowski
gnieźnieński
pleszewski
nowotomyski

Dąbie
Dobra
Kawęczyn
Wierzbinek
Opalenica
Łobżenica
Szczytniki
Międzychód
Gizałki
Sompolno
Nekla
Pyzdry
Mieleszyn
Zagórów
Przedecz
Skulsk
Grodziec
Margonin
Lisków
Babiak
Złotów
Trzemeszno
Chocz
Lwówek

-2,035
-1,740
-1,601
-1,575
-1,354
-1,164
-1,152
-1,150
-1,115
-1,088
-1,082
-1,078
-1,050
-1,033
-1,014
-0,981
-0,973
-0,955
-0,947
-0,946
-0,941
-0,939
-0,913
-0,899
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25
26
27

pilski
gnieźnieński
kolski

Wysoka
Kłecko
Olszówka

biuro@kibs.pl

-0,876
-0,869
-0,862

Źródło: opracowanie własne

Liczba gmin terenu województwa wielkopolskiego, które osiągnęły wartości wskaźnika powyżej 0,84,
(czyli o najlepszej sytuacji materialnej) jest mniejsza, niż gmin o wskaźniku najniższym – 8% do nieco
ponad 11%. Zdecydowanie największa koncentracja gmin o najwyższym wskaźniku występuje na
terenie powiatu poznańskiego – 13 gmin przylegających do Poznania (samo miasto Poznań osiągnęło
wskaźnik 0,42)
Tabela 8 Zestawienie gmin o wskaźniku cząstkowym powyżej 0,84 – wymiar finansowy

LP.

POWIAT

1
poznański
2
poznański
3
poznański
4
poznański
5
poznański
6
poznański
7
poznański
8
poznański
9
poznański
10
poznański
11
leszczyński
12
poznański
13
poznański
14
turecki
15
kępiński
16
koniński
17
poznański
18
leszczyński
19
ostrowski
Źródło: opracowanie własne

GMINA

WARTOŚĆ
2012 r.

Tarnowo Podgórne
Suchy Las
Puszczykowo
Dopiewo
Komorniki
Rokietnica
Kórnik
Kleszczewo
Swarzędz
Pobiedziska
Lipno
Murowana Goślina
Luboń
Malanów
Baranów
Stare Miasto
Buk
Włoszakowice
Ostrów Wielkopolski

3,303
3,209
3,079
3,054
2,583
2,388
2,105
1,551
1,351
1,336
1,311
1,234
1,149
1,140
1,029
0,972
0,887
0,867
0,862

WSKAŹNIKA

Geograficzne rozłożenie wskaźnika cząstkowego dotyczącego obrazuje poniższa ilustracja. Rozkład
kolorów pokazuje, że sytuacja materialna gmin pogarsza się w miarę odległości od większych
aglomeracji oraz od centrum województwa.
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Rysunek 16 Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika – warunki życia 2012 r.

Źródło: opracowanie własne

Wartości dla poszczególnych gmin województwa wielkopolskiego dla wymiaru ilustrującego warunki
życia przedstawia Tabela 2 w Aneksie do niniejszego raportu.
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c. Wskaźnik cząstkowy 3 – sytuacja na rynku pracy
Ostatnim analizowanym wskaźnikiem cząstkowym dotyczącym ubóstwa był wskaźnik odnoszący się
do sytuacji na rynku pracy. Spośród wszystkich gmin województwa wielkopolskiego aż 40 osiągnęło
wartości poniżej przyjętej granicy -0,84 co stanowi niemal 18% ogółu wszystkich gmin województwa.
Najwięcej z nich znajdowało się na terenie powiatów: konińskiego (8) oraz Miasto Konin,
złotowskiego, słupeckiego, chodzieskiego (po 5 gmin), kolskiego oraz wągrowieckiego (po 4 gminy).
Tabela 9 Zestawienie gmin o wskaźniku cząstkowym poniżej -0,84 – sytuacja na rynku pracy

LP.

POWIAT

GMINA

WARTOŚĆ WSKAŻNIKA
2012 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

wągrowiecki
kościański
koniński
koniński
słupecki
słupecki
chodzieski
złotowski
wągrowiecki
gnieźnieński
kolski
wągrowiecki
czarnkowsko-trzcianecki
wągrowiecki
wrzesiński
kolski
koniński
słupecki
czarnkowsko-trzcianecki
koniński
koniński
kolski
wrzesiński
złotowski
chodzieski
wrzesiński
m. Konin
złotowski
chodzieski
słupecki
kolski
słupecki
pleszewski
koniński

Wapno
Czempiń
Skulsk
Wilczyn
Orchowo
Ostrowite
Szamocin
Jastrowie
Gołańcz
Mieleszyn
Chodów
Damasławek
Krzyż Wielkopolski
Wągrowiec
Miłosław
Dąbie
Golina
Powidz
Trzcianka
Kramsk
Sompolno
Babiak
Pyzdry
Okonek
Chodzież
Kołaczkowo
M. Konin
Złotów
Margonin
Słupca
Koło
Słupca miasto
Chocz
Wierzbinek

-2,215
-1,776
-1,758
-1,716
-1,683
-1,631
-1,619
-1,614
-1,595
-1,447
-1,429
-1,422
-1,355
-1,346
-1,299
-1,295
-1,229
-1,227
-1,193
-1,185
-1,184
-1,159
-1,142
-1,136
-1,121
-1,118
-1,111
-1,089
-1,087
-1,073
-1,048
-1,022
-0,995
-0,985
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35
złotowski
36
chodzieski
37
chodzieski
38
koniński
39
złotowski
40
koniński
Źródło: opracowanie własne

Zakrzewo
Budzyń
Wągrowiec
Kleczew
Lipka
Krzymów
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-0,981
-0,958
-0,942
-0,911
-0,890
-0,853

Gminy o najwyższym wskaźniku omawianego wymiaru stanowiły 15% ogółu wszystkich gmin.
Podobnie jak w przypadku pozostałych wskaźników cząstkowych zdecydowanie najlepszą sytuację na
rynku pracy mają gminy powiatu poznańskiego (18) oraz Miasto Poznań, nowotomyskiego (4) oraz
międzychodzkiego (3).
Tabela 10 Zestawienie gmin o wskaźniku cząstkowym powyżej 0,84 – wymiar rynku pracy

LP.

POWIAT

GMINA

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
2012 r.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
kaliski
poznański
poznański
nowotomyski
międzychodzki
poznański
poznański
poznański
poznański
międzychodzki
poznański
poznański
m. Poznań
kępiński
wolsztyński
nowotomyski
nowotomyski
nowotomyski
pilski
wągrowiecki

Buk
Dopiewo
Rokietnica
Swarzędz
Kostrzyn
Kleszczewo
Suchy Las
Tarnowo Podgórne
Kórnik
Lisków
Komorniki
Pobiedziska
Zbąszyń
Chrzypsko Wielkie
Murowana Goślina
Luboń
Mosina
Stęszew
Sieraków
Puszczykowo
Czerwonak
M. Poznań
Kępno
Wolsztyn
Nowy Tomyśl
Opalenica
Kuślin
Szydłowo
Mieścisko

2,058
2,043
2,019
1,918
1,891
1,857
1,822
1,822
1,817
1,748
1,694
1,681
1,613
1,567
1,538
1,518
1,507
1,412
1,411
1,359
1,336
1,332
1,272
1,271
1,265
1,260
1,259
1,252
1,210
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30
śremski
31
kępiński
32
wolsztyński
33
kaliski
34
międzychodzki
Źródło: opracowanie własne

Brodnica
Baranów
Siedlec
Mycielin
Kwilcz
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1,106
1,081
1,079
0,926
0,860

Geograficzny rozkład wartości osiągniętych przez gminy województwa wielkopolskiego dla wymiaru
dotyczącego sytuacji na rynku pracy przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 17 Rozkład przestrzenny wartości wskaźnika sytuacja na rynku pracy 2012 r.
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Źródło: opracowanie własne

Poszczególne wartości dla każdej z gmin województwa wielkopolskiego przedstawia Tabela 3 w
Aneksie do niniejszego raportu.

d. Wskaźnik zbiorczy ubóstwa
Zgodnie z przyjętą metodologią syntetyczny zbiorczy wskaźnik ubóstwa dla poszczególnych gmin
Wielkopolski powstał w wyniku nałożenia na siebie 3 wymiarów ubóstwa – sytuacji finansowej,
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warunków życia oraz sytuacji na rynku pracy. Dzięki nałożeniu na siebie wymienionych wymiarów
uzyskano całościowy obraz ubóstwa na terenie województwa wielkopolskiego.
Poniżej założonej granicy ubóstwa znalazło się 16 wielkopolskich gmin, leżących na północnym
i wschodnim krańcu województwa. Warto zauważyć, że niemal każda z gmin poniżej przyjętej granicy
ubóstwa w wymiarze dotyczącym sytuacji na rynku pracy (wyjątkiem jest gmina Zagórów).
Tabela 11 Zestawienie gmin o zbiorczym wskaźniku ubóstwa poniżej -0,84.

LP.

POWIAT

1
kolski
2
pleszewski
3
złotowski
4
złotowski
5
koniński
6
słupecki
7
gnieźnieński
8
wągrowiecki
9
wrzesiński
10
wągrowiecki
11
koniński
12
słupecki
13
kolski
14
kolski
15
złotowski
16
słupecki
Źródło: opracowanie własne

GMINA

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
2012 r.

Dąbie
Chocz
Jastrowie
Okonek
Wilczyn
Ostrowite
Mieleszyn
Wapno
Pyzdry
Gołańcz
Wierzbinek
Orchowo
Chodów
Babiak
Lipka
Zagórów

-1,249
-1,211
-1,153
-1,092
-1,069
-1,038
-1,018
-1,015
-0,966
-0,940
-0,894
-0,882
-0,867
-0,865
-0,864
-0,851

Analogicznie jak w przypadku przyjętych trzech wymiarów ubóstwa wyszczególniono także te gminy,
dla których wartość wskaźnika wyniosła więcej niż 0,84. W przypadku zbiorczego wskaźnika widać
koncentracje gmin wokół Poznania – niemal wszystkie gminy leżą w powiecie poznańskim. Wyjątkiem
jest gmina Włoszakowice.
Tabela 12 Zestawienie gmin o zbiorczym wskaźniku ubóstwa powyżej 0,84

LP.

POWIAT

GMINA

WARTOŚĆ WSKAŹNIKA
2012 r.

1
2
3
4
5
6

poznański
poznański
poznański
poznański
poznański
poznański

Suchy Las
Tarnowo Podgórne
Komorniki
Dopiewo
Rokietnica
Puszczykowo

2,457
2,186
1,696
1,692
1,550
1,508
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7
m. Poznań
8
poznański
9
poznański
10
poznański
11
poznański
12
poznański
13
poznański
14
poznański
15
poznański
16
poznański
17
leszczyński
Źródło: opracowanie własne

M. Poznań
Kórnik
Kleszczewo
Swarzędz
Buk
Mosina
Kostrzyn
Pobiedziska
Stęszew
Luboń
Włoszakowice
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1,489
1,488
1,411
1,264
1,109
1,019
0,999
0,946
0,893
0,864
0,852

Koncentrację gmin w najmniejszym stopniu zagrożonych ubóstwem wokół centralnego ośrodka
województwa wielkopolskiego widać na poniższym rysunku.
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Rysunek 18 Rozkład przestrzenny wartości zbiorczego wskaźnika ubóstwa 2012 r.

Źródło: opracowanie własne

Poszczególne wartości zbiorczego wskaźnika ubóstwa dla każdej z gmin przedstawia Tabela 4
w Aneksie do niniejszego raportu.
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6. Ubóstwo jako problem społeczny w wielkopolskich gminach
W tym podrozdziale Raportu zaprezentowane zostaną wyniki badań jakościowych dotyczące
postrzegania ubóstwa w kontekście innych problemów społecznych identyfikowanych w
wielkopolskich gminach.
W pierwszej części wywiadów pogłębionych respondenci reprezentujący poszczególne, wybrane do
badania gminy zostali proszeni o umiejscowienie problemu biedy w hierarchii istotnych kwestii
społecznych.

Zdecydowana

większość

rozmówców,

zarówno

pracownicy

socjalni,

jak

i przedstawiciele organizacji pozarządowych uznali, iż najistotniejszym problemem społecznym w ich
gminie jest właśnie problem ubóstwa. W tym miejscu możemy odwołać się do dwóch cytatów, które
można uznać za reprezentatywne dla większości badanych. Obie wypowiedzi nie odnoszą do
dotkliwości niniejszego problemu, ale zwracają uwagę na jego dużą skalę:

Ubóstwo (z perspektywy mojej bo inaczej wyglądałoby ono z perspektywy mieszkańca) mogę
uznać, że jest to problemem istotnym ze względu na zakres jego występowania, zakres może
wyrażany nie tylko ilością dotkniętych ubóstwem, ale zakres wskazujący na utrzymywanie się
tego stanu u określonego odsetka mieszkańców miasta. [PS06]

Biorąc pod uwagę dane statystyczne ten problem jest problemem znaczącym i najbardziej
wyróżniającym się spośród problemów społecznych, które dotykają te osoby. [PS06]

Respondenci zajmując kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
mają szeroką wiedzę na temat skali występowania ubóstwa, dokonując zatem ilościowej analizy
zjawiska – odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej – uznają w większości, iż jest to
kwestia istotna w hierarchii problemów społecznych.
Mimo, iż opinia o ubóstwie jako problemie istotnym, z którym zmaga się duża liczba mieszkańców
była opinią dominującą, to jednak w dwóch przypadkach mieliśmy do czynienia z innym rodzajem
obserwacji. Otóż, dwóch pracowników socjalnych stwierdziło, iż bieda nie jest głównym wyzwaniem
dla polityki społecznej w ich regionie. Pierwszy z respondentów porównując sytuację społeczno-
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ekonomiczną swojej gminy do gmin ościennych województwa wielkopolskiego dochodzi
do następujących wniosków:

No na pewno nie jesteśmy gminą, gdzie skala bezrobocia jest duża, gdzie upadły jakieś firmy.
Wręcz przeciwnie, myślę, że bliskość miasta Poznania sprawia, że ta skala ubóstwa jest
znacznie niższa niż w gminach, które nie są blisko jakieś aglomeracji miejskiej. Ta bliskość
Poznania powoduje, że pracę jest znaleźć łatwiej i tych klientów jest mniej niż na granicach
Wielkopolski. [PS04]

Z powyższej wypowiedzi wynika, iż istotnym czynnikiem hamującym rozwój negatywnych zjawisk
społecznych, takich jak bezrobocie i ubóstwo, jest bliskość dużej aglomeracji miejskiej. Inny
z rozmówców stwierdził, iż czynnikiem ograniczającym ubóstwo w gminach wiejskich jest rozwinięty
przemysł rolniczy:

Teren gminy jest rolniczo-przemysłowy w tej chwili. Kiedyś był rolniczy. Ogrodniczoprzemysłowy można by powiedzieć jest teraz, bo rozwija się bardzo dużo przemysłu takiego
prywatnego, gdzie są naprawdę duże zakłady zatrudniające po 500-600 osób. Na terenie
wiejskim jest to duże osiągnięcie. Jest tych zakładów kilka, bardzo dużo kompleksów
szklarniowych, uprawy pomidorów warzyw pod szkłem pod foliami i uprawy pieczarek w
tunelach foliowych. Tak, że indywidualnych gospodarstw tak na dzień dzisiejszy za wiele już nie
ma. Przy uprawie warzyw zatrudniani są mieszkańcy, ale nie tyko z ościennych gmin również.
[PS07]

Zdecydowana większość badanych podzieliła się obserwacją na temat korelacji między ubóstwem
a innymi zjawiskami społecznymi. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z
konglomeratem pewnych czynników, które odpowiedzialne są za trudną sytuację socjalną
mieszkańców poszczególnych gmin. Jeden z respondentów przedstawia szeroki katalog problemów
związanych z ubóstwem:
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Jeśli chodzi o ubóstwo to ja od razu mogę powiedzieć. U nas jest, że sam problem ubóstwa jest
łączony z innymi problemami. Nie ma samego ubóstwa, tylko są problemy, które prowadzą do
tego. Ubóstwo jest powiązane przede wszystkim z bezrobociem, niepełnosprawnością,
długotrwałą chorobą, uzależnieniami i to wszystko jest razem łączone, bo tam gdzie ubóstwo
pojawiają się też inne problemy. [PS05]

W trakcie prowadzonych wywiadów zarówno pracownicy socjalni jak i przedstawiciele organizacji
pozarządowych dzielili się swoimi doświadczeniami, które pozwalają uchwycić główne przyczyny
odpowiedzialne za ubóstwo. Jednym z podstawowych czynników jest czynnik o charakterze
przestrzennym. Zwracali na niego uwagę głównie mieszkańcy gmin wiejskich, szczególnie tych
oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. Specyfika ubóstwa na tych terenach związana jest
z niską efektywnością małych gospodarstw rolnych oraz niewielkim potencjałem gospodarczym
w związku z brakiem odziaływania rozwiniętych ośrodków miejskich. Jeden z respondentów opisuje
tę sytuację w następujący sposób:

Ponieważ nasza gmina jest no właściwie trzydzieści trzy kilometry od Kalisza, od Poznania
dziewięćdziesiąt kilometrów, no ponieważ nasza gmina to typowo gmina dwuzawodowców,
część tych ludzi miała dwa, trzy hektary ziemi i dodatkowo jeszcze pracowała w okolicznych
miejscowościach np. Kaliszu. Ponieważ te miejsca pracy zaczęły się tak radykalnie kurczyć, więc
te źródła dochodu zaczęli tracić, a te trzy, cztery hektary, które kiedyś były takim dodatkiem,
teraz jest to niewielki procent, który osiągają do budżetu swojego. Więc doszło do zubożenia
mieszkańców z tego względu, że albo utracili miejsca pracy, niewielkie dochody, no bo jak ktoś
ma trzy hektary to z reguły nie ma tego sprzętu rolnego, bo często nakłady są większe niż zysk,
który osiągają. [PS01]

Podobną obserwacją na temat czynnika, który można określić mianem przestrzennego, dzieli się
również inny mieszkaniec gminy o charakterze wiejskim. W tym przypadku problemem jest
ograniczony dostęp mieszkańców gminy do urzędów, instytucji kultury, czy ośrodków zdrowia
znajdujących się w miastach powiatowych, często znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania.
Dostęp do nich utrudnia brak własnych środków transportu przy jednocześnie słabo rozwiniętej sieci
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transportu publicznego. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której lokalne centrum życia
społecznego i gospodarczego często mające potencjał prorozwojowy jest przestrzenią niedostępną
dla mieszkańców wsi ze względu na wyraźne deficyty w infrastrukturze transportowej. W tej samej
wypowiedzi po raz kolejny pojawia się również wskazywana wcześniej kwestia nisko dochodowych
małych gospodarstw rolnych:

Gmina Chodzież jest specyficzną gminą w mojej ocenie. Zamieszkuje ją niecałe sześć tysięcy
mieszkańców, jest położona wokół miasta powiatowego, więc sam dojazd do miasta do
ośrodków kultury, lekarza, instytucji jest pewną trudnością. Nie wszystkie osoby mają swoje
środki transportu, do niektórych rzadko dociera autobus bądź wcale nie dociera, są miejsca
pozbawione komunikacji publicznej. Znaczna część gminy jest rolnicza, duża część gospodarstw
to są małe gospodarstwa, które no tak z założenia nie są w stanie utrzymać wieloosobowych
rodzin. I tutaj pojawia się ten problem niskiego dochodu, osoby prowadzące gospodarstwa od
pokoleń są przywiązane do ziemi i jakby i nie chcą pracować dodatkowo, bo uważają, że ta
ziemia powinna ich utrzymać. A to jest niemożliwe już nie mówiąc o technice, ziemi w tych
gospodarstwach rolnych. Stąd też dzieci rolników często korzystają z pomocy w formie posiłków
w szkole, bo u rolników też jest problem w zabezpieczeniu takiej podstawowej potrzeby jaką
jest żywność. Druga strona ubóstwa to jak rozwiązywali PGR, to część tych osób ruszyła na
przód, odnalazła się w nowej strukturze, a część ogarnęła stagnacja i nie rozwijają się, no ale
to pokolenie się wymienia i osób z byłych PGR jest coraz mniej. Dlatego też tak nie można
mówić, że osoby z PGR są związane z ubóstwem, ponieważ te role przejęli młodzi. [PS02]

Pojawiły się również opinie, w których specyfika terenów wiejskich przedstawiona była w innym
świetle. Mianowicie zdaniem niektórych rozmówców mieszkańcy wsi są mniejszym stopniu zagrożeni
ubóstwem z uwagi na silne więzi sąsiedzkie, a także większą możliwość dotarcia z pomocą przez
pracowników socjalnych:

No i mniejsze miejscowości mają to do siebie, że jest mniejsza anonimowość i życzliwość. I ja na
przykład zwracając się do sołtysów, do radnych z apelem, żeby w okresie zwłaszcza zimowym
mieli oczy i uszy szczególnie otwarte, prosimy o uwagę, czy się sąsiadowi krzywda nie dzieje,
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czy wychodzi z domu, czy nie potrzebuje jednak naszego dojechania. My też staramy się
objeżdżać w tym okresie zimowym, u nas nie ma sytuacji bezdomności na tę chwilę, no ale
zawsze się ktoś może pojawić. Mamy porozumienie z Monarem, tam jest hostel i możemy z
takiej pomocy skorzystać, ponieważ wiadomo, że w takim okresie wszelkie schroniska są
przepełnione. [PS01]

Również inna z badanych zwróciła uwagę, iż ubóstwo to nie jest domena wsi, ale procesy
pauperyzacji szczególnie widoczne są w małych miastach, w których nie ma dużych zakładów pracy:

Ja myślę że ubóstwo dotyka małych miasteczek, gdzie się nic nie dzieje, gdzie nie ma przemysłu,
nie ma zakładów pracy, a nie dotyczy to dużych miast i wsi. To znaczy dotyczy to również wsi,
ale innych ja nie mam takiego porównania, ponieważ naprawdę u nas na wsi dzieje się
no...dobrze. Nie mogę powiedzieć, że cos jest nie tak. Jest przemysł, ludzie mają gdzie
pracować, rozwija się sieć sklepów, i....no przejdzie Pani przez nasza wioskę to zobaczy Pani po
prostu.. [PS07]

Nie tylko małe miejscowości i wsie zagrożone są ubóstwem. Odwołując się do wypowiedzi
respondentów można powiedzieć, że w województwie istnieje również problem biedy
wielkomiejskiej, która w skrajnych przypadkach przejawia się niedożywieniem. Problem biedy
w większych miastach opisuje jeden z respondentów działający w ramach trzeciego sektora:

Powiem tak: z roku na rok widzimy, że ten problem coraz bardziej się pogłębia nawet jeżeli
chodzi o stołówkę kiedyś wydawaliśmy dużo, dużo mniej posiłków. Teraz w okresie zimowym
miastu podajemy, że wydajemy ok. 300 posiłków, ale tak naprawdę gotujemy 400-450 litrów
zupy dziennie i ta zupa schodzi do zera nieraz jej brakuje plus chleb, plus innego rodzaju
produkty, które otrzymujemy bądź kupujemy takie jak: warzywa, mleczarnia, chleb i to jest tak,
że ludzie nie tylko przychodzą się najeść, ale przynoszą również naczynia, żeby tę zupę zanieść
do domu, bo są dzieciaki głodne, bo ktoś tam w domu nie może chodzić, oni też są
zarejestrowani i posiadają nasze legitymacje. Nikt tych ludzi jednak nie sprawdza i właściwie
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każdy może przyjść i zjeść i nikt nikogo ze stołówki nie wygoni. Tak, że tak to wygląda…
[ORG03]

Zdecydowana większość respondentów jest przekonana, iż kwestia ubóstwa jest jednym
z podstawowych problemów społecznych. Przy czym kategorii tej nie należy wiązać jedynie
z deprywacją materialną, ale jest to konglomerat negatywnych zjawisk społecznych, które wymagają
podjęcia wielopłaszczyznowych działań. Specyfika ubóstwa w dużej mierze kształtowana jest przez
czynnik przestrzenny. Zdaniem większości badanych mniejsze miejscowości, oddalone od większych
miast, z nierozwiniętą siecią komunikacyjną są w większym stopniu narażone na procesy ubożenia.

a.

Status gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych

Pytanie o znajomość gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych było istotnym
elementem procedury diagnostycznej. Wiedza o zapisach zawartych w strategiach i umiejętność
praktycznego odwołania się do nich jest koniecznym czynnikiem warunkującym zarówno racjonalną
ocenę sytuacji gminy, jak również umożliwia realizację założeń strategii, a tym samym przyczynia się
do niwelowania problemów aktualnie występujących problemów i przewidywania tych, które mogą
się pojawić w przyszłości.
W większości przypadków pracownicy socjalni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mają
wiedzę na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych funkcjonującej na terenie ich
gminy. Zadając pytanie na temat strategii chcieliśmy uchwycić poziom identyfikacji jej głównych
zapisów oraz zrekonstruować jej znaczenie w działaniach na rzecz przeciwdziałania ubóstwu.
Jedynie jeden z respondentów będący przedstawicielem organizacji pozarządowej przyznał, iż nie zna
zapisów gminnej strategii, a jednocześnie podkreślał istotę tego typu dokumentów w inicjowaniu
współpracy międzysektorowej:

Nie orientuję się. Jest mi wstyd się przyznać, ale nie orientuję się. No na pewnie jest to bardzo
potrzebne, żeby podjąć też jakieś wspólne działania, że nie każdy sobie, tylko działać razem. Bo
potem też tak naprawdę nie wiemy, gdzie leży problem i staramy się współpracować z innymi
organizacjami. Myślę, że taka strategia wspólne opieranie się na niej, byłoby bardzo fajną
rzeczą. [ORG05]
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Mimo, iż rozmówcy wykazywali znajomość głównych zapisów strategii to jednak część z nich wyrażała
swoją wątpliwość w kwestii jej praktycznego zastosowania w pracy socjalnej. Zdaniem jednego z
respondentów – pracownika socjalnego, to doświadczenia w pracy z osobą potrzebującą weryfikują
założenia każdego dokumentu strategicznego:

No wie Pani czy ma się… zapisane czy niezapisane, bo my tak czy inaczej te problemy
rozwiązujemy i to nie jest tak, że jak mam strategię to już mam wszystko, bo ja mogę mieć
strategię pięknie opracowaną natomiast życie wskazuje coś innego, także tutaj to nie jest do
końca takim potwierdzeniem, że jak strategia to my robimy już fajnie. [PS15]

Przedstawiciel organizacji pozarządowej wspierającej najuboższych mówi wręcz o nieadekwatności
dokumentów kierunkujących politykę społeczną w stosunku do praktyki życia codziennego:

To znaczy zależy jaka jest pomoc naprawdę. Trzeba by spojrzeć na to z praktycznego punktu
widzenia. Zawsze mówię, że Ustawy swoją drogą, a my tu żyjemy swoimi prawami. Poza tym
Ustawy nigdy nie wiedzą jak to wygląda od dołu tutaj u nas. [ORG03]

W podobnym duchu wypowiadał się doświadczony pracownik socjalny, który zwrócił uwagę, iż
działania względem klienta powinny być zawsze w pierwszej kolejności programowane na podstawie
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, a nie wytycznych strategii:

Powiem Pani tak - żaden dokument na całym świecie nie jest dokumentem, który mógłby
zaspokoić katalog potrzeb danej osoby, tak, bo każda osoba jest indywidualnością. Do
postawienia prawidłowej diagnozy, bo należałoby tu oczywiście powiedzieć o tym, że każda
osoba, która ubiega się o pomoc, w którym działamy, tworzymy pracę socjalną musi być
prawidłowo zdiagnozowane. Do prawidłowej diagnozy musimy sięgnąć do głębi, do
pochodzenia każdego z problemów, które są wymienione. [PS11]
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Dla większości pracowników socjalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych podejmowana
praca w zakresie przeciwdziałania ubóstwu jest w większej mierze wypadkową wcześniejszych
doświadczeń zawodowych oraz rezerwuaru dostępnych i skutecznych narzędzi aktywizacji. Natomiast
w mniejszym zakresie wyznaczają ją zapisy strategii, co jedna z respondentek potwierdza następującą
obserwacją:

W strategii są zawarte działania jakie powinniśmy podejmować wobec tych rodzin, które są
zagrożone ubóstwem. Ja nie mam na co dzień otwartej strategii i nie jadę… bo jak ktoś mi
przyjdzie, bo ma ubóstwo a ja patrzę co mogę Panu zaproponować, czego nie mogę
zaproponować, to bym sfiksowała tak naprawdę. [PS12]

Zapisy strategii rozwiązywania problemów społecznych często tworzone są w odniesieniu do innych
dokumentów lokalnych o charakterze strategicznym. Sytuacja ta pozwala na lepszą koordynację
działań w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców uwzględniając również tych znajdujących
się w trudnej sytuacji socjalnej. Tę dobra praktykę zintensyfikowanych działań będących skutkiem
uwzględniania zapisów różnych strategicznych dokumentów powstałych na poziomie gminy dobrze
opisuje fragment wypowiedzi jednej z rozmówczyń:

Na pewno gmina Chodzież jest członkiem stowarzyszenia, które działa na rzecz rozwoju gminy
Chodzież i w ramach tego często są realizowane projekty, które często są wsparciem narzędzi
pracy socjalnej. Na pewno jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
ramach, którego często w partnerstwie jest realizowane wsparcie psychologicznie dla klientów
gminy, szeroko powiem, bo to są i klienci pomocy społecznej i klienci gminy, tak że mamy taką
możliwość, że z reguły przez jedenaście miesięcy jest to wsparcie psychologiczne. W ramach
współpracy z gminą też jest realizowane wsparcie prawne dla mieszkańców i klientów Pomocy
Społecznej.

Warto przytoczyć obserwacje pracownika socjalnego z Poznania, który zwraca uwagę na mnogość
dokumentów strategicznych, gdzie pewne zapisy często są dublowane. Z drugiej jednak strony
o ważności polityki społecznej świadczy uwzględnienie jej w strategii rozwoju miasta:
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Ta strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Poznaniu została opracowana i
uchwalona. Już nie pamiętam , w którym roku została Ustawą uchwalona, ale chyba gdzieś
około 10 lat temu. Ustawa ta jest bardzo ważnym dokumentem w systemie polityki miasta, ale
nie jedynym. Tutaj to jest pewnym mankamentem, który wychodzi po za ramy tego obszaru,
jest to że wiele dokumentów strategicznych nakłada się na siebie. Większy nacisk kładzie się na
tą ogólną strategię, która wynika z przepisów Samorządowych, czyli strategii rozwoju miasta.
No i w tej strategii oczywiście są odpowiednie zapisy odnoszące się do problemów społecznych
miasta. O sile, czy o tym w jaki sposób miasto angażuje się w rozwiązywanie problemów
społecznych świadczy nie sam fakt utworzenia strategii, ale miejsce tych problemów w ogólnej
strategii miasta. Dlatego wydaje się, że w Poznaniu ma on swój silny wymiar dlatego, że
właściwie wszystkie te zapisy, które są w strategii rozwiązywania problemów społecznych są
również zapisane w strategii rozwoju miasta. [PS06]

Inny z respondentów twierdził, iż wielość dokumentów o charakterze programowym jest ich silną
stroną z uwagi na możliwość bardziej skutecznego fokusowania działań w różnych obszarach
wymagających interwencji:

No tych programów, no mamy rozmaite. Mamy program wspierania rodziny, on już jest tak nie
jest stricte nie mam mowy o ubóstwie. To są dokumenty, które są związane ze ściśle
określonymi zjawiskami, gdzie to ubóstwo może występować, ale nie musi. Jeśli chodzi o
politykę prorodzinną to jest taka świeża sprawa… pomoc dla osób wielodzietnych, to jest
sprawa z dwudziestego ósmego listopada, więc bardzo świeża i tam jest karta dużej rodziny,
gdzie osoby mogą korzystać w zakresie obniżania kosztów w szeroko rozumianym życiu
społecznym. [PS04]

Zdaniem wielu pracowników socjalnych wartością dodaną strategii rozwiązywania problemów
społecznych projektowanych na poziomie lokalnym jest tworzenie płaszczyzn współpracy w zakresie
ich przeciwdziałania. W tym kontekście jedna z respondentek tłumaczy harmonijną współpracę
instytucji publicznych wyznaczonymi celami strategicznymi:
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Tam są cele strategiczne, między innymi profilaktyka i działania podejmowana głównie przez
Ośrodek Pomocy Społecznej, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych też nam
pomaga dużo, Policja nam pomaga, Gminna Straż nam pomaga. Ważną rolę też ogrywa szkoła,
bo nauczyciele najszybciej zauważą, że dziecko jest jakieś smutne, stoi w kącie, coś musi się
dziać, czy jest ubrane schludnie i to widać i oni to zauważają i zgłaszają i staramy się wkroczyć
do tych rodzin i pomagać. [PS13]

Również inna respondentka, mówiąc o praktycznej realizacji strategii rozwiązywania problemów
społecznych, podkreśla fakt międzysektorowej współpracy:

No z bezrobociem, uzależnieniami wszelkimi, współpracujemy ze stowarzyszeniem KARAN z
Ośrodkiem leczenia uzależnień, realizujemy też taki program wieloletnie „Być albo nie być na
rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską tak, że aktywizacja tutaj osób
bezrobotnych, organizowane są kursy, florystyka dla kobiet, dla mężczyzn kurs wykańczania
wnętrz tak, że tutaj też takie… [PS08]

Warto również zaznaczyć, iż realizacja działań gmin w zakresie aktywnej integracji wynika z celów
operacyjnych przyjętych strategii, czego dobrym przykładem jest poniższa wypowiedź jednej
z respondentek:

Tak została opracowana i jest realizowana. Jest gminny program rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomani, dotyczący przemocy, współpraca ze stowarzyszeniami. Byliśmy
realizatorami takiego programu dotyczącego wspierania obszarów wiejskich, podpisaliśmy go
w 2007 roku. Ja byłam koordynatorem tych działań w ramach miękkich działań aktywizacji
społeczności lokalnej bardzo się dobry rozruch z tego u nas zrobił. Stowarzyszenia zawsze były
tak, że… ale uaktywniło się koło gospodyń. W tym brało chyba udział szesnaście gmin z
województwa Wielkopolskiego, realizowaliśmy działania w zakresie kultury, sportu,
rehabilitacji, usług opiekuńczych tak że to były bardzo dobre działania, robiliśmy szkolenia w
zakresie wolontariatu. Skończyliśmy we wrześniu dwa tysiące dziesięć. Przyniosło nam to
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dużo: rozruszało społeczność lokalną bardzo, była obawa, że się skończą pieniądze, to się
skończy aktywność tych osób, ale się wytworzyła taka rywalizacja w sołectwach, że nadal są
imprezy typu letnie, kulturalne działania czy działalność na rzecz dziecka czy rodziny, te
osoby ponieważ korzystały u nas również z tych szkoleń dotyczących tworzenia i
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, więc korzystają we własnym zakresie w danych
sołectwach, szkolili się i w zakresie florystyki i obsługi komputera już we własnych zakresie po
zakończeniu programu. No ja zawsze mówię, że te działania były może nie w takim zakresie,
ale koła gospodyń na wsiach działały, odpowiedzi w miastach nie widzę w takim zakresie.
[PS01]

O działaniach wynikających z przyjętej przez gminę strategii mówiła również inna z respondentek,
powołując się w tym przypadku na Klub Integracji Społecznej:

Znaczy ja myślę, że wszystko w tej strategii, każda z nich zajmuje się tym problemem
społecznym, który prowadzi do ubóstwa, czyli ma bardzo duże znaczenie. Myślę, że strategia,
wszystkie programy, które tworzymy w klubie integracji społecznej, to głównie opieramy się na
strategii, żeby stworzyć coś dla tych ludzi, te warsztaty, czy programy unijne. Każde miasto
musi mieć strategię. [PS05]

Respondenci, z którymi przeprowadzone były wywiady wykazali znajomość zapisów gminnych
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Przy czym nie była to wiedza stricte teoretyczna, ale
większość potrafiła ją odnieść do praktycznie realizowanych zadań w zakresie pomocy społecznej.
Warto podkreślić, iż strategia rozwiązywania problemów społecznych często jest realizowana w
odniesieniu do innych dokumentów strategicznych. Większość rozmówców twierdziła, iż
podejmowane działania w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym bezpośrednio wynikają
z zapisów strategii .

b.

Czynniki determinujące ubóstwo

W niniejszej części przedstawiono wyniki analizy badań jakościowych dotyczących czynników
determinujących ubóstwo. Przytaczane wypowiedzi respondentów wskazują na występowanie
90

www.kibs.pl

biuro@kibs.pl

podobnych czynników ubóstwa jak w Polsce (opracowanych w części Ustalenia definicyjne), jednakże
badanie poszerzyło zdecydowanie katalog czynników uznawanych za determinanty ubóstwa
w Wielkopolsce.
Głównym problemem, o jakim wspominali respondenci podczas badań jakościowych jest problem
niemożności oddzielenia ubóstwa od innych problemów społecznych:

Jeżeli chodzi o ubóstwo, takie są moje odczucia i ze ubóstwo trzeba wiązać z innym
problemami, to jak gdyby nieodłączne, jak tutaj np. bezrobocie, długotrwała choroba,
niepełnosprawność. To wszystko jest powiązane razem i myślę, że te problemy prowadzą
głównie do ubóstwa.[…] Nie ma tak, że np. samo ubóstwo, tylko że zawsze jest to albo
bezrobocie, albo niepełnosprawność, długotrwała choroba, rodzina niepełna, czy rodzina
wielodzietna /FGI Konin/.

Problemy społeczne występują zwykle jednocześnie, co utrudnia także wskazanie przyczyn danych
zjawisk. Występują ogromne trudności np. we wskazaniu czy bezdomność jest skutkiem czy
przyczyną ubóstwa. Każdy przypadek powinno się więc rozpatrywać indywidualnie:

[…]poszczególne przyczyny przyznawania pomocy się wiążą […], bezdomności będzie
towarzyszyło ubóstwo, ubóstwu będą towarzyszyły problemy związane z bezradnością
opiekuńczą i właściwie nie da się udzielić takiej odpowiedzi generalnej która z tych przyczyn jest
pierwsza, co jest następstwem, co jest skutkiem, to wszystko zależy od przypadków
indywidualnych/FGI Poznań/.

Respondenci mimo problemów definicyjnych w oddzieleniu problemów społecznych, wskazali
czynniki, które sprzyjają występowaniu ubóstwa, a także te, które z nim często współwystępują.

Najważniejszym czynnikiem zarówno determinującym ubóstwo, jak i współwystępującym
z ubóstwem jest bezrobocie:
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Główną przyczyną ubóstwa to jest bezrobocie, gdzie systematycznie więcej ubywa stanowisk
miejsc pracy niż przybywa nowych. /FGI Konin/

W klubie integracji społecznej zajmujemy się osobami, znaczy wieloma problemami
społecznymi, ale myślę, że tak najbardziej jest to bezrobocie, czyli brak pracy. /FGI Konin/

Duże zakłady no to redukcja miejsc, zmniejszenie zatrudnienia. /FGI Konin/

Najbardziej liczną grupą, która korzysta z różnych form pomocy społecznej, a między innymi
dotknięta ubóstwa, no bo tylko o takich w szczególności powinnam się wypowiadać, to osoby
przede wszystkim dotknięte problemem bezrobocia. /FGI Środa Wielkopolska/

Na pewno osoby, które nie są mobilne, osoby które są w podeszłym wieku. Powiem tak,
większość mieszkańców w naszej gminie jest zagrożonych ubóstwem z prostej przyczyny, po
prostu nie ma pracy. Nie ma tej pracy fizycznie. Nie ma jej na terenie naszej gminy, nie ma
zakładów produkcyjnych, usługowych, nie ma tak rozwiniętego przemysłu, który umożliwiałby
napędzał infrastrukturę, która dawałaby zatrudnienie. /IDI/

Bezrobocie i wynikające z niego problemy finansowe w rodzinie wskazywane są jako jeden
z ważniejszych czynników determinujących inne problemy społeczne takie jak: kryzys w rodzinie,
uzależnienia, bezdomność, bezradność opiekuńczo-wychowawcza, itd.

Pojawiają się tez uzależnienia w tym momencie, bo jeżeli sobie człowiek nie radzi z problemami
finansowymi, to wszystko się sypie. To jest jeden z głównych powodów konfliktów rodzinnych,
ten brak pieniędzy. /FGI Konin/

Drugim, ważnym czynnikiem wskazywanym przez badanych jako determinant ubóstwa jest
samotność:
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Następna kwestia powodująca ubóstwo to jest samotność. Jest to zjawisko, które z biegiem lat
coraz bardziej się nasila z uwagi na to, że jakby ubywa, zanikają rodziny wielopokoleniowe
często osoby prowadzą gospodarstwo jednoosobowe bądź dwuosobowe, a samotność
powoduje jakby kolejne kwestie pogłębiające ubóstwo i nawet łącznie z depresją, innym
schorzeniem psychicznym. /FGI Konin/

Samotność w moim odczuciu jest bardzo ważna, ale w takim rozumieniu samotności
subiektywnej, ponieważ rzeczywiście niektóre osoby jak gdyby nie umieją wchodzić w
środowiska, nawet w środowisku zawodowym bardzo źle się czują i czasami gdzieś w grupach
ludzi, bardziej może ich predyspozycje zawodowe są nastawione na jakąś taką pracę
indywidualną i gdzieś tam te problemy występują i czasami również samotni nie potrafią prosić
o pomoc, więc to na pewno jest problem. /FGI Konin/

Z doświadczeń poprzednich, jakie miałem czyli jak mieliśmy tutaj siostry z pogotowia
Czerwonego Krzyża to kompletnie brak jest wsparcia dla osób żyjących samotnie to czym
dawniej zajmowaliśmy się na terenie Leszna. Siostry poświęcały na to od dwóch do sześciu
godzin tygodniowo. Kiedyś to było finansowane z budżetu Państwa i można było być bardziej
elastycznym. Obecnie przepisy dokładnie regulują kto kwalifikuje się do pomocy, a kto nie. /IDI/

Pojawia się jakby taka nowa kategoria problemu, osamotnienie osób, czyli np. zostają matki
czy starsi, czy ojcowie którzy wyjeżdżają, młodsze pokolenie jest w jakimś kontakcie i te
osamotnienie powoduje dyskomfort, ale to tez jest cecha ryzyka związanego właśnie z i z
ubóstwem, i z kwestiami zdrowotnymi i jakby człowiek w grupie, wspólnocie rodzinnej czy
przyjacielskiej lepiej funkcjonuje, jest mniej narażona niż samotni. /FGI Poznań/

Osoby samotne często potrzebują pomocy opieki społecznej, ponieważ bez wsparcia rodziny nie
potrafią sobie poradzić czasem z najprostszymi czynnościami. Dodatkowo samotność powiązana jest
często z depresją, która może przerodzić się w długotrwałą chorobę.
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Samotność powiązana jest także z kolejnym czynnikiem wskazywanym przez ekspertów, mianowicie
z rozłamem więzi rodzinnych i kryzysem w rodzinie. Respondenci wskazują na wiele różnych zjawisk
składających się na to zjawisko:

Przemoc w rodzinie
Coraz bardziej w rodzinach dostrzegalny jest taki rozłam więzi rodzinnych. Pojawia się przemoc,
coraz więcej mamy tych niebieskich kart. /FGI Konin/

Euro-sieroctwo
[…] ten popęd za pieniądzem, za tym żeby mieć jakieś mieszkania powoduje to, że ludzie
wyjeżdżają zagranicę, nie poświęcają tyle czasu swoim dzieciom […] Dzieci, które nie mają
poświęconego czasu też uczą się od innych, od młodzieży z ulicy, nie mają wzorów
prawidłowych od rodziny, no to różnie tak bywa w tym momencie. /FGI Konin/

Jest zjawisko bardzo często teraz występujące, bardzo często nawet samotne matki, których
dzieci się wychowują tylko przy matce również wyjeżdżają za chlebem. Dzieci są najczęściej pod
opieką babci czy dziadków jak również ojcowie, a matki zostają tutaj same i tez nie do końca
sobie radzą z problemem rodzinnym, więc jest problem na pewno. /FGI Konin/

Problemy wychowawcze
Zaczyna od konfliktów, od takich rzeczy, te dzieci w jakiś sposób zostają w pewnym czasie
zaniedbywane tak, to się dzieje naprawdę straszne później rzeczy z tym wszystkim, ze pojawia
się także, czy rodzice, czy jeden rodzić są skoncentrowani na pozyskiwaniu tych środków
finansowych, […] w trudnościach wychowawczych, żeby móc, ze tak powiem być tym rodzicem
w tej roli właściwej itd., no to trzeba mieć czas żeby poświęcić, tu jest cały czas ten pogoń za
pieniądzem, więc nie ma. Rodzice coraz bardziej i to naprawdę z wykształceniem nawet,
zgłaszają te trudności wychowawcze itd., więc to są później problemy /FGI Konin/

Samotne rodzicielstwo i wielodzietność
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Samotne rodzicielstwo i wielodzietność. Bo to jest rzeczywiście taka sytuacja, która z jednej
strony utrudnia powrót, a z drugiej strony tak jak mówimy o tym osuwaniu, to rzeczywiście
każde kolejne dziecko w rodzinie sprzyja/FGI Poznań/

No wie Pani rodziny wielodzietne, ogólnie tak się mówi. Dziecko dzisiaj faktycznie kosztuje. My
dzisiaj jak tu analizujemy, w zasadzie my już uważamy, że rodzina z trójką dzieci, to już jest
rodzina wielodzietna. Jeśli nie ma żadnych innych dochodów, względnie pracuje jeden, gdzie
wynagrodzenie za pracę, na naszym terenie no nie ukrywajmy, ale nie jest wysokie. […] Gdzie
jeszcze osoba musi dojechać do tej pracy, jeżdżą poza gminę, bo wiadomo, że na terenie gminy
tej pracy nie ma. No i tutaj bym powiedziała, że te rodziny są zagrożone. No w ostatnich latach
widzę, że mamy coraz mniej tych rodzin wielodzietnych. /IDI/

Wskazywane aspekty rozłamu więzi rodzinnych sprowadzają się głównie do dwóch elementów: braku
ciągłości i wzorców wychowawczych oraz migracji zarobkowej. Według respondentów problemy te
wynikają ze zmniejszenia się na przestrzeni lat roli wielopokoleniowej rodziny, w której dzieci miały
możliwość obserwowania różnych wzorców. Kolejnym wskazywanym przez badanych problemem
jest nieustanna konieczność zdobywania środków finansowych, presja społeczna i presja otoczenia by
posiadać więcej i lepiej. Dotyczy to nie tylko rodzin ubogich, ale także zamożnych. Jedną
z konsekwencji podążania za pieniędzmi jest migracja zarobkowa, która sprawia, że dzieci często nie
są wychowywane w pełnych rodzinach.

Badani wskazywali także, że jednym z odwiecznych problemów społecznych, który bardzo często
wiązany jest z ubóstwem jest uzależnienie od alkoholu. Alkoholizm wskazywany jest jako przyczyna
ubóstwa, szczególnie rodzin. Jednakże coraz większym problemem okazują się uzależnienia
od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, takich jak np. dopalacze.

Mamy ogromny problem np. jeżeli chodzi o narkotyki i dopalacze. No my to doświadczamy
jeżeli chodzi o to, to przemoc nie tylko jest mąż żonę itd., ale właśnie jest dziecko rodzic. Kiedy
rodzic, szczególnie jak samotny np., pochłonięty jest tą pracą, a dziecko sobie znajduje grupę
odniesienia tak, zapomnienia tak, w dopalaczach np. /FGI Konin/
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Ja tu uzależnienie biorę jako konsekwencję tego rozłamu więzi, bo ten alkoholizm o którym
rozmawiam itd., to on tez mi powie, że on nie ma wsparcia u siebie u matki, dlatego teraz nie
jest silny w radzeniu sobie z problemami tak. Alkoholizm no już nie da też, żeby nie wyposaży w
umiejętności swojego dziecka w umiejętności społeczne i w radzeniu sobie z tym wszystkim, ale
mówię, u nas alkoholizm jest widoczny i to bardzo. /FGI Konin/

Jako czynnik ubóstwa wskazywane jest więc uzależnienie jako takie, a nie alkoholizm. Respondenci
wskazują bowiem, iż w młodszym pokoleniu, szczególnie w rodzinach, które mają problem
z uzależnieniem np. od alkoholu, coraz częściej pojawia się problem uzależnienia od narkotyków,
dopalaczy czy też sterydów. Spirala uzależnienia powoduje brak możności wyjścia z ubóstwa
kolejnemu pokoleniu w rodzinie.

Innym, podkreślanym przez badanych czynnikiem determinującym ubóstwo jest długotrwała
choroba. Problem ten może dotyczyć zarówno osób samotnych, jak i jednego członka rodziny.
Długotrwała choroba jednego członka rodziny może spowodować, w krótkim czasie, że cała rodzina
stanie na skraju ubóstwa.

Długotrwała choroba, bo teraz, w moim odczuciu, jest coraz więcej osób, które naprawdę
chorują, to są te wszystkie nowotwory i także myślę, ze to też jest ważnym czynnikiem. /FGI
Konin/

Dodatkowym problemem, który należy podkreślić w przypadku tego czynnika jest fakt, iż rodziny,
w których dochodzi do długotrwałej choroby często nie kwalifikują się do wsparcia z pomocy
społecznej, ze względu na niespełnianie kryterium dochodowego. Jednakże ich faktyczna sytuacja
finansowa może być o wiele gorsza niż rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Jednym z korelatów ubóstwa, opisanym w części Ustalenia definicyjne, jest niepełnosprawność.
Respondenci podczas badań także podkreślali, że jest to czynnik sprzyjający ubóstwu, choć nie należy
go uogólniać na wszystkie rodziny.
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Tzn. tak naprawdę nasi podopieczni są z różnych rodzin i to ubóstwo widać z jednej strony
bardziej z drugiej strony mniej. Natomiast tez korzystają z różnych form pomocy, […] na pewno
są to ograniczenia, które powodują, że nie mogą pracować, że nie mogą, ewentualnie mieszkać
[…] ta niepełnosprawność też jest w swoim rodzaju sposobem ubóstwa, nie powinnam może
tak mówić, ale tak jest niestety, bo chociaż kwestia mieszkań, mówiliśmy tutaj o młodych ludzi i
możliwościach zamieszkania, tak samo jest z osobami niepełnosprawnymi, tych mieszkań nie
ma, tzn. mieszkania są może, natomiast nie są one dostosowane na tyle, żeby te osoby na
wózkach, czy osoby poruszające się na kulach, czy o balkonikach mogły w pełni z nich korzystać,
więc jest to też na swój sposób rodzaj ubóstwa, jeśli chodzi o niepełnosprawność. /FGI Konin/

Problemu niepełnosprawności, podobnie jak problemu ubóstwa, nie można rozpatrywać
jednostkowo. Niepełnosprawność jest problemem społecznym, który jest powiązany z wieloma
innymi problemami, takimi jak bezrobocie, samotność czy długotrwała choroba. Trudno jest go
rozpatrywać oddzielnie lub tylko jako determinant ubóstwa.

Jednym z czynników ubóstwa, który pojawił się na przestrzeni ostatnich lat jest problem rosnącego
zadłużenia osób zarówno zamożnych jak i ubogich, wynika on z problemu utrzymania płynności
finansowej dla wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego.

Do nas bardzo często trafiają osoby ubogie i one też nie mają, nie mają pewnego rodzaju
wiedzy, zadłużają się, przychodzą do nas zazwyczaj w sytuacji kiedy już niewiele da się zrobić,
bo jeżeli już umowę podpisze no to później przychodzi moment kiedy trzeba to spłacić i oni do
nas przychodzą się skonsultować, czy nie da się zmienić. /FGI Poznań/

Rosnąca dostępność kredytów gotówkowych i pożyczek tzw. „chwilówek” powoduje możliwość
zadłużania się także osób o niższych dochodach, jeśli towarzyszy temu brak wiedzy i edukacji
w zakresie faktycznych kosztów obsługi kredytów efektem może być wpadanie w spiralę zadłużenia
(zadłużeni biorą kolejne kredyty na spłaty poprzednich zobowiązań). Rosnące zadłużenie może
powodować wiele innych problemów pozafinansowych, takich jak alkoholizm, konflikty w rodzinie,
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a nawet przemoc. Wzrost obciążeń związanych z zadłużeniami kredytowymi jest obok bezrobocia
drugim istotnym czynnikiem finansowym determinującym ubóstwo.

Kolejnym z czynników ściśle powiązanych z ubóstwem jest bezdomność, o której wspominali głównie
pracownicy gminnych ośrodków podczas wywiadów pogłębionych. Bezdomność może być także
powiązana z innymi czynnikami ubóstwa, takimi jak uzależnienia, bezrobocie, samotność, ale należy
pamiętać, iż nie musi ona być z nimi powiązana.

[…] popaść teraz w bezdomność jest bardzo łatwo wystarczy, że straci się pracę, awantury w
dom, niebieska linia czy coś i człowiek może być poza nawiasem. Tak, że jest w sumie wcale nie,
nie ... czy tam jakaś choroba w rodzinie. […] Nie zawsze jest tak że ci ludzie piją i dlatego
popadają w bezdomność, bo to czasami może być wtórny element tego wszystkiego, tak że,
że....no jest to zagrożenie. Nie ma też tych lokali socjalnych itd. no, ale tutaj znowu wejdziemy
w tryby roszczeniowe itd. że nie dosyć, że dostaną mieszkanie to nie potrafią o nie zadbać itd.
/IDI/

Opisane powyżej czynniki sprzyjające występowaniu ubóstwa można podzielić zgodnie z trzema
opisywanymi wymiarami ubóstwa:
1. Sytuacja finansowa – brak środków finansowych jest bezpośrednią przyczyną ubóstwa,
możne

ona

wynikać

z

braku

pracy

lub

braku

możliwości

zarobkowania

(np. niepełnosprawność, długotrwała choroba).
2. Warunki życia – rosnące zadłużenie rodzin i pogoń za środkami finansowymi powoduje
różne konsekwencje w życiu rodzin, może prowadzić do uzależnień, przemocy w rodzinie
czy też rozpadu więzi rodzinnych, będących często przyczyną np. samotności.
3. Sytuacja na rynku pracy – bezrobocie jest podstawowym czynnikiem wpływającym na
ubóstwo. Brak pracy powoduje brak środków finansowych, który prowadzi do kolejnych
konsekwencji w postaci innych problemów społecznych.
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Deficyty w zakresie przeciwdziałania ubóstwu

Istotnym problemem badawczym, jakie stawiano w trakcie realizacji indywidualnych wywiadów
pogłębionych, była kwestia zagrożeń w realizacji działań na rzecz osób starszych. Respondenci zostali
zatem poproszeni o ocenę zasobów (finansowych, infrastrukturalnych, itp.) i zastanowienie się nad
deficytami, z jakimi zmagają się w zakresie przeciwdziałania biedzie i ubóstwu.
Powszechna w środowisku pracowników socjalnych jest opinia o niewystarczających środkach
finansowych na realizację działań w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Jedna z respondentek
stwierdza, iż mimo absorpcji przez gminę środków z budżetu Unii Europejskiej ograniczone finanse
wciąż są przeszkodą w realizacji niektórych przedsięwzięć:

No tu bym powiedziała środki, bo na wszystko potrzebne są środki. Ja tu mam wiele pomysłów
tylko za tym też idą środki. Nie każde są też możliwe do ściągnięcia, no nawet unijne, bo nawet
gmina ściągnęła sporo środków, wiemy gdzie sięgać, ale znamy też zasady przyznawania.
[PS15]

Poniżej zacytowane są kolejne wypowiedzi, które stanowią dobrą egzemplifikację problemu
ograniczonych środków finansowych:

No wie Pani potrzeby mi się wydaje finansowe o zwiększenie budżetu, żeby… bo wiele rzeczy
można zrobić tylko brakuje środków finansowych. To tak ogólnie. [PS05]

Wracamy znowu do podstawowej kwestii - zbyt mała ilość środków finansowych. To jest
zasadnicza kwestia. Jeśli są zasoby, które są w zasięgu mojej dyspozycji, jeśli znowu nie
nakłada się dodatkowych zadań w ramach obowiązków służbowych, jeśli praca pracownika
socjalnego ma być służbą to on ma wykonywać pracę socjalną a nie administracyjną. [PS11]

Kolejnym ograniczeniem w działaniach na rzecz przeciwdziałaniu ubóstwu jest niewłaściwa
organizacja pracy pracowników socjalnych. Jest to kwestia pojawiająca się w wielu badaniach,
a dotyczy postulatu rozdzielenia pracy socjalnej od administracyjnej, co zwiększyłoby efektywność
podejmowanych działań skierowanych do potrzebujących. Respondent zwraca również uwagę
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specjalistów z zakresu psychologii, czy doradztwa zawodowego, co w opinii rozmówców aktualnie
jest realizowane w niewystarczającym stopniu:

[…] pracownicy socjalni oprócz tych świadczeń finansowych wykonują szeroko rumianą pracę
socjalną w formie poradnictwa, informacji czy też interwencji. I my już dawno dostrzegłyśmy, że
jest za mało pracowników, którzy robią czystą pracę socjalną i nam to się marzyło takie
utworzenie punktu pracy socjalnej, ale ustawa teraz to wprowadza. Tylko też nie wiadomo jak
to będzie z realizacją, bo różnie na to samorządy patrzą, bo co oni robią no nic nie robią, a nikt
nie widzi naszych efektów, jeśli się ktoś usamodzielni, zacznie samodzielnie funkcjonować, nie
ma danych statystycznych z czym my się zawsze tak bardzo buntowały, nie ma tabelki w
sprawozdaniach ile żeśmy osób usamodzielniły, tego nam brakuje. Chociaż ja uważam, że nie
powinny być takie samie mierniki do wsi i do miasta, a w Ustawie nie ma tej odrębności ani w
tej nowej, co jest przygotowywana. Bo pracownik na wsi potrzebuje naprawdę więcej czasu na
dojazd niż w mieście. Ja się zawsze śmieje, że ma trzy bloki i co? Ile może wywiadów
przeprowadzić a ile pracownik, który jedzie dwadzieścia kilometrów w teren i jeszcze ma pół
kilometra dom od domu oddalony. I wie Pani co, praca socjalna może być udzielana nie tylko ze
względu na dochód, do wszystkich i to jest taki plus, że możemy udzielać pomocy nie tylko
klientom, którzy się kwalifikują do pomocy, do kryterium dochodowego. I wie Pani mi się marzy,
żeby był psychoterapeuta, psycholog, ale nie że jest tu na miejscu, tylko jedzie do rodziny tak
samo jak pracownik socjalny tego mi brakuje. [PS13]

Wielu badanych negatywnie oceniło zasoby infrastrukturalne gminy przeznaczone dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Zgłaszano braki w zakresie mieszkań treningowych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi i mieszkań socjalnych dla osób w podeszłym wieku. Niewątpliwie
większa dostępność tego typu usług mogłaby się przyczynić do podjęcia bardziej skutecznej pracy
socjalnej względem wyżej wymienionych kategorii mieszkańców gminy:

Tak najbardziej potrzebne są mieszkania chronione dla osób psychicznie chorych i dla osób
starszych. Nie mówimy tu o domu pomocy społecznej, bo my nie potrzebujemy takiej placówki
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instytucji, tylko mieszkania chronione dla seniorów. Gdzie byłoby ileś pokoików dla seniorów i
jedna Pani Kasia, która by to nadzorowała. Coraz częściej zaczyna nas dotykać problem
psychicznie chorych, którzy nie są w takim stanie psychicznym, żeby mieszkać w DPŚ, a
wymagałyby na co dzień wsparcia, kierowania. Nie wiem czy usługi specjalistyczne
rozwiązałyby ten problem, pewnie nie, bo to jest godzina, dwie. Brakuje takich domów
rodzinnych, gdzie by osoby zamieszkiwały w swoich mieszkaniach, a wiedziały, że na korytarzu
siedzi Pani Krysia, która coś o każdej porze dnia czy nocy zrobi. Myślę, że to jest taka największa
potrzeba. No i nie chce już mówić o starzejącym się społeczeństwie, gdzie taniej będzie
stworzyć dla gminy taką formę lokalną, niż DPS, gdzie nie ma tak naprawdę powodu, żeby
zabierać tych ludzi ze swojego środowiska. Jeszcze inna potrzeba… znaczy fajnie się zadziało,
bo od dwóch lat rozwija się bardzo ładnie budownictwo socjalne, więc ten problem jest
stopniowo rozwiązywany. No właśnie jutro mamy posiedzenie, bo mam cztery mieszkania do
przydzielenia… piękne… były robione w ramach jakieś projektu, nie wiem jakiego, bo to gmina
adoptowała. No z potrzeb jeszcze to w każdej miejscowości klub aktywności dla seniora. [PS02]

Inna z respondentek będąca długoletnim pracownikiem socjalnym podkreśliła, iż mimo kosztowności
inwestycji infrastrukturalnych są one niezbędne w skutecznej walce z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym:

Ta infrastruktura jest kosztowna nie mniej opłacalna z tego względu, że nasze doświadczenia
wskazują, że jedyna droga do powstrzymania dalszego wykluczania się poprzez ubóstwo i
pozostawania w strefie biedy jest podejmowanie jakiejkolwiek aktywności czyli
zagospodarowanie w ciągu dnia. [PS06]

W niektórych ośrodkach pomocy społecznej deficyty infrastrukturalne odnoszą się nie tylko do
braków w zakresie zaplecza dla usług społecznych, ale również sprowadzają się do barier
architektonicznych w budynkach jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, co znacznie
ogranicza dostępność świadczonych usług wśród osób niepełnosprawnych. Sytuację tę jedna
z rozmówczyń opisuje w następujący sposób:
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Znaczy tak, no mamy tu siedzibę, na warunki nie mogę narzekać, no na pewno barierą jest
dojście do nas, nie mamy tutaj windy dla osób niepełnosprawnych i to też jest bariera do
pokonania, no staramy się jakoś radzić mamy dzwonek na dole. [PS01]

Osobną kwestią, którą badani identyfikowali jako przeszkodę w realizacji działań na rzecz
przeciwdziałania ubóstwu są motywacje i postawy niektórych osób znajdujących się w trudnej
sytuacji socjalnej. Jedna z respondentek podzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie działań
skierowanych do najuboższych, które nie cieszą się zainteresowaniem ze względu na trudną sytuację
ekonomiczną potencjalnych beneficjentów:

Więc właśnie z dotarciem do tych osób. Proponujemy różne formy pomocy i często nawet jeśli
organizujemy szkolenia, ciężko jest czasem pozyskać, zapraszamy na spotkania, namawiamy na
zmiany, do uczestniczenia. No często się te osoby wycofują, często jest to sytuacja
ekonomiczna. Bo jeśli te trzy miesiące pracują tutaj, gdzieś tam jeżdżą do tej pracy dorywczej. I
ja ich też muszę zrozumieć. Ale fakt, że one nie zdobywają, albo wykazują niewielkie dochody
jeżeli pracują, ale jeśli one nie chcą wyjść z domu, tylko dlatego że są nastawione na nie, to już
jest problem. [PS01]

W kontekście postaw klientów pomocy społecznej inna z rozmówczyń wskazuje na ujawniająca się
postawę roszczeniową niektórych ewentualnych beneficjentów, którzy nie są zainteresowani
działaniami w zakresie aktywizacji realizowanymi w zakresie środków unijnych, a jedynie uzyskaniem
wsparcia finansowego:

Może bierność naszych podopiecznych. Nawet trudno nam do tego projektu, o którym przed
chwilą mówiłam „Być albo nie być na rynku pracy” tej aktywizacji osób bezrobotnych, gdzie
uczestniczą przede wszystkim osoby, które nie posiadają kwalifikacji, czy też osoby
niepełnosprawne, które też chcemy zaktywizować w jakiś sposób i coraz trudniej nam znaleźć
osoby. No zachęcamy, są wyjazdy, turnusy, pieniążki dostają na możliwość zaprezentowania się
przed pracodawcą, czyli żeby jakąś garsonkę sobie kupić, panowie garnitur i coraz trudniej nam
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znaleźć, rezygnują, zniechęcają się. Taka bierność: dajcie mi co moje i nie chciejcie nic ode
mnie. [PS08]

W tym kontekście jedna z respondentek podzieliła się opinią, iż konieczne jest motywowanie osób
znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej poprzez wypłacanie zasiłków motywacyjnych, co
z pewnością zwiększyłoby zainteresowanie inicjatywami w zakresie aktywnej integracji:

No na pewno finanse, zabezpieczenie usług, realizacja projektów, ta aktywizacja osób, jakiegoś
uzbrajania je w kwalifikacje, bo ten projekt unijny, o którym mówiłam, trwa pięć lat i przez ten
czas dużo osób podjęło pracę, usamodzielniło się i widzimy efekty tego. No i największą
potrzebą jest zmotywowanie. Czytałam projekt zmian do Ustawy o pomocy społecznej i taki ten
zasiłek motywacyjny, który ma się pojawić będzie świetnym rozwiązaniem. [PS08]

Mimo wielości podejmowanych działań w zakresie przeciwdziałania biedzie i ubóstwu respondenci
przedstawili szereg deficytów ograniczających skuteczną pracę socjalną. Do głównych czynników
zaliczyć można kwestię ograniczonego budżetu, który często nie pozwala na podejmowanie
kompleksowych działań. Problemem jest również ograniczona baza infrastrukturalna służąca do
realizacji usług społecznych wobec najbardziej potrzebujących. Inną kategorią czynników
ograniczających są postawy i motywacje ewentualnych beneficjentów programów z zakresu aktywnej
integracji.
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d. Grupy aktualnie najbardziej zagrożone ubóstwem w opinii badanych (wywiady
indywidualne – IDI , wywiady grupowe – FGI)
Poza określeniem specyfiki ubóstwa z uwagi na uwarunkowania lokalne istotnym problemem
badawczym było pytanie o grupy szczególnie zagrożone deprywacją materialną. Istotne jest zatem
uchwycenie tych kategorii mieszkańców, którzy w największym stopniu mogą być zagrożeni tymi
negatywnymi procesami, tak aby projektować skuteczne działania naprawcze.
Na wstępie jedna z respondentek na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń podzieliła się
obserwacją na temat zachodzących zmian w zakresie kategorii osób, które objęte są pomocą
społeczną:

Ja myślę, że nie tylko tych mieszkańców, tylko takie, które będą w każdym regionie. Takich osób
kilka jest i one są w każdym regionie. Patrząc globalnie zmienia się klient, kategoria klienta
pomocy społecznej. Kiedyś była patologia i dużo z patologią pracowaliśmy, którzy nie radzili
sobie ze względu na swoją postawę i niechęć, a dziś są to ludzie, którzy normalnie chcą,
pracują, tylko sytuacja ich zmusza do korzystania z pomocy. Moim zdaniem rośnie liczba osób
długotrwale chorych różnego rodzaju niepełnosprawności, nowotwory i przez to są koszty.
Dlatego sytuacja życiowa zmusza ich do korzystania z pomocy, żeby zabezpieczyć leczenie, leki.
Lub najzwyczajniej zarabiają najniższe wynagrodzenia i wydatki mieszkaniowe wymuszają na
nich, że muszą korzystać z pomocy społecznej. No więc pewnie to wynagrodzenie jest tym
problemem to od lat najniższe jest chyba tysiąc sto na rękę. Biorąc pod uwagę dwóch
pracujących, trójka dzieci, tysiąc opłat to… to jest trudno wyżyć. Więc nie można powiedzieć, że
pomoc społeczna u nas pracuje z patologią, bo to są normalne rodziny, które sytuacja
ekonomiczna zmusza do tego by korzystać z pomocy. [PS02]

Wielu respondentów zwróciło uwagę, iż najbardziej zagrożone ubóstwem są osoby znajdujące się
w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Trudna sytuacja zawodowa była definiowana w różny
sposób. Część rozmówców wskazywała na brak stabilności zatrudnienia związany z pracą
wykonywaną w tzw. szarej strefie. Jeden z rozmówców w tym kontekście zwrócił uwagę na brak
stabilności dochodowej:
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Szara strefa niesie ze sobą nie tylko brak stabilności dochodowej, ale brak ochrony
związanej z zabezpieczeniem zdrowia i życia oraz nieuczciwością pracodawcy, czyli
nigdy nie mają pewności, po mimo wykonanej pracy czy otrzymają wynagrodzenie no
i w związku z tym nigdy nie wiadomo czy te środki na utrzymanie będą. [PS06]

Konsekwencją podejmowania pracy nierejestrowanej, a więc wolnej od składek na ubezpieczenie
społeczne, jest brak możliwości ubiegania się o emeryturę, na problem ten wskazują pracownicy
socjalni, jako na jedną z głównych przyczyn ubóstwa:

Przepraszam, pod koniec wieku produkcyjnego, które przez wiele lat pracowały w
szarej strefie, nie są w stanie udokumentować tych dochodów i z jakichś przyczyn
pracę utraciły. I wtedy trafiają do nas, bo system ZUS-owski ich nie obejmuje i te
osoby trafiają do nas, bo nie wypracowały sobie na te gorsze lata żadnych świadczeń i
takie osoby do nas trafiają. [PS04]

Odnosząc się do kategorii respondentów zagrożonych ubóstwem większość rozmówców podkreślała,
iż grupą szczególnie zagrożoną są osoby bezrobotne, które często tracą pracę w wyniku
restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Jedna z pracownic socjalnych wskazuje, iż często są to „rodziny
normalne” nie korzystające wcześniej z pomocy społecznej:

Szczególnie zagrożone to bym powiedziała, że normalne rodziny, których oboje małżonkowie
tracą pracę. To są normalne rodziny, gdzie nie było potrzeby korzystania z pomocy, tam gdzie
dostawali jakieś odprawy po zwolnieniu, to im pozwalało funkcjonować, żyć. Mieli nadzieję, że
znajdą pracę w innym miejscu bądź wyjadą za granicę, no ale nic nie wyszło. I te rodziny
zaczynają mieć poważny problem i w grę wchodzi nawet, że nie mają za co zapłacić czynszu.
[ORG02]

Do kategorii zagrożonych ubóstwem zaliczyć można również osoby aktywne zawodowo, których
dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów życia. Zjawisko określone w literaturze przedmiotu jako
working poor – pracujący ubodzy, coraz częściej znajduje empiryczne potwierdzenie w gminach
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województwa wielkopolskiego. Jedna z badanych zwraca uwagę, iż wynagrodzenie za pracę nie
starcza nie tylko na zaspokojeni potrzeb edukacyjnych, czy kulturalnych, ale też podstawowych
potrzeb bytowych:

Sama satysfakcja z zatrudnienia nie pozwala zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych.
Mówi się, że finanse nie są najważniejszą kwestią, ja myślę inaczej- najważniejszą kwestią są
finanse. Nie można nakarmić dzieci, żony i zaspokoić wszystkich innych potrzeb. Ja pomijam tu
potrzeby kulturalne, ponieważ jedyną potrzebą zaspokojenia potrzeb tych wyższego rzędu jest
szkoła, ośrodek kultury, bo na inne rzeczy nie stać ludzi. [PS11]

Podobną opinię na temat ujawniającej się coraz częściej kategorii pracujących ubogich wyraził inny
z respondentów, tłumacząc, iż jest to skutek zachodzących procesów globalizacyjnych:

No mówię jeżeli to jest tak, że pracujący zarabia 1000 zł jest tam rodzina i nagle za mieszkanie
trzeba zapłacić 600 zł miesięcznie plus opłaty już się zaczynają...schody. Zresztą sama Pani wie,
że ci którzy zlecają wyliczanie średniej krajowej te 3800zł w Lesznie jest nierealne tak to
niestety wygląda. W gminach gdzie największym pracodawcą jest Urząd Gminy, bo te małe
zakłady wszystkie poupadały. Ja pochodzę z małego miasteczka konkretnie z Bojanowa
wszystkie te małe firmy zatrudniające po 50-60 pracowników poupadały no tak , ale to jest
cena globalizacji, za która wszyscy musimy płacić. [PS01]

Kategorią osób szczególnie zagrożonych ubóstwem są również młodzi ludzie o niskich kwalifikacjach
i niewielkim doświadczeniu zawodowym:

No ale jak to się nawarstwia, to wtedy młody człowiek szybko kończy swoją edukację, więc nie
ma wykształcenia jak nie ma wykształcenia to nie może znaleźć pracy, która by mu przynosiła
zadowolenie i jakieś oczekiwane środki finansowe. Bo niestety jest grupa osób, która mówi, że
za najniższą krajową nie chce pracować, a z kolei kwalifikacje, doświadczenie życiowe są tak
niskie, że właściwie nic innego nie otrzymają w zamian. [ORG04]
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Również wiek jest tym czynnikiem, na podstawie którego wyróżnić można osoby szczególnie
zagrożone ubóstwem. Z jednej strony w trudnej sytuacji materialnej mogą znaleźć się osoby młode,
głownie z uwagi na brak doświadczenia zawodowego – co wskazane zostało we wcześniejszej
wypowiedzi. Z kolei inny pracownik socjalny podkreślił znaczenie problemu dziedziczenia ubóstwa
jako procesu zagrażającego przede wszystkim młodemu pokoleniu:

Zagrożenie jest takie, że nie widać perspektyw na pracę i to wie Pani, co ja to tak zauważam
kiedy rozmawiam z innymi księżmi i pracownikami, że ci ludzie którzy wychowują się w takich
domach, oni już mają takie założenie: po co pójdę do pracy, mama i tata nie pracują
przyjdziemy najeść się tutaj . Coś się wykombinuje, coś się ukradnie...oni z góry mają takie
założenie, że po co? W MOPS-ie się zarejestrujemy itd. po prostu migają się od pracy unikając
pracy. [ORG03]

Zdecydowana większość respondentów na co dzień zajmujących się pracą socjalną podkreślała fakt,
iż również osoby starsze zagrożone są ubóstwem. Szczególnie problem ten dotyczy tych osób, które
pobierają emerytury rolnicze ze względu niską wartość tych świadczeń:

Wie Pani to jest trudno tak powiedzieć, czy w przedziale wiekowym… Na pewno osoby starsze,
pomimo tych świadczeń, bo jak Pani powiedziałam przeważnie są to osoby z rolnictwa. Te
świadczenia krusowskie są niewielkie, więc jeśli są to osoby zamieszkała z dziećmi no to w jakiś
sposób sobie radzą, jednak jeśli pozostają sami na tych swoich świadczeniach to łatwo im się
nie żyje. [PS15]

Problem ubóstwa może również dotyczyć osób starszych pozostających w wieku produkcyjnym.
Głównie z powodu większych trudności w dostosowaniu się do uwarunkowań współczesnego rynku
pracy, co najlepiej obrazują dwie zacytowane poniżej wypowiedzi pracowników socjalnych na co
dzień pracujących z osobami zagrożonymi ubóstwem:

Na pewno osoby, które nie są mobilne, osoby które są w podeszłym wieku. Powiem tak,
większość mieszkańców w naszej gminie jest zagrożonych ubóstwem z prostej przyczyny, po
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prostu nie ma pracy. Nie ma tej pracy fizycznie. Nie ma jej na terenie naszej gminy, nie ma
zakładów produkcyjnych, usługowych, nie ma tak rozwiniętego przemysłu, który umożliwiałby
napędzał infrastrukturę, która dawałaby zatrudnienie. [PS11]

No myślę, że w takim wieku po czterdziestym roku życia jest najtrudniej tę pracę znaleźć.
Młodzi mają większe szanse, gdyż wymagania pracodawców, co do wieku są określone: młody,
dyspozycyjny, nieposiadający rodziny, więc to jest tak. [PS08]

Do osobnej kategorii, która może być w szczególny sposób dotknięta problemem ubóstwa są osoby
borykające się z deficytami w zakresie wsparcia rodzinnej funkcji opiekuńczej. Zdecydowana
większość rozmówców wskazała w tym kontekście rodziny wielodzietne, gdzie duże gospodarstwa
domowe o niskich dochodach rodziców nie mogą liczyć na wystarczające wparcie z zakresu polityki
prorodzinnej. Jedna z respondentek problem ten charakteryzuje w następujący sposób:

No wie Pani rodziny wielodzietne, ogólnie tak się mówi. Dziecko dzisiaj faktycznie kosztuje. My
dzisiaj jak tu analizujemy, w zasadzie my już uważamy, że rodzina z trójką dzieci, to już jest
rodzina wielodzietna. Jeśli nie ma żadnych innych dochodów, względnie pracuje jeden, gdzie
wynagrodzenie za pracę, na naszym terenie no nie ukrywajmy, ale nie jest wysokie. No ten
tysiąc każdy z pracodawców, prywatnych, no to powinni to minimalne dać zgodnie z prawem.
Przecież widzę na różnych zaświadczeniach widzę, że tak nie jest. No wiem w jaki jeszcze
sposób oni sobie te wynagrodzenia regulują? Bo to też można domniemywać, ale ja widzę to co
jest na zaświadczeniu i to jest tysiąc dwieście, tysiąc trzysta, czterysta. Gdzie jeszcze osoba musi
dojechać do tej pracy, jeżdżą poza gminę, bo wiadomo, że na terenie gminy tej pracy nie ma.
No i tutaj bym powiedziała, że te rodziny są zagrożone. No w ostatnich latach widzę, że mamy
coraz mniej tych rodzin wielodzietnych. [PS15]

Szczególnie zagrożone są te rodziny wielodzietne, które są stałymi beneficjentami pomocy
społecznej, gdzie kolejne pokolenia nie podejmują aktywności w celu wyjścia z kręgu ubóstwa:
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To są właśnie te, gdzie wzorzec przechodzi z pokolenia na pokolenie. Babcia miała sześcioro,
mama miała sześcioro, to ja też będę miała sześcioro. I to już pojawia się ta grupa zagrożenia,
grupa ryzyka, gdzie jest ten wzorzec przekazany od małego, że to tak musi wyglądać i dochód z
Ośrodka nie jest traktowany jako pomoc krótkookresowa, tylko jak dochód. [PS12]

Kolejna grupa, która została przez respondentów zaklasyfikowana jako szczególnie zagrożona
ubóstwem są rodziny niewydolne wychowawczo. Jeden z badanych dzieli się w tym kontekście
następująca obserwacją:

Kolejne grupy, to grupy gdzie występują uzależnienia i patologie społeczne i w tych grupach no
przede wszystkim są trudności w przystosowaniu do życia. Widoczne jest to przede wszystkim w
grupach, gdzie występują rodziny wychowawczo-opiekuńcze i prowadzenie gospodarstwa
domowego. [PS03]

Deficyty w zakresie wsparcia funkcji opiekuńczej są również zauważalne wśród osób młodych
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Niewystarczająca pomoc dedykowana tym
osobom czyni z nich kategorię szczególnie zagrożoną ubóstwem.

To są też osoby, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze, którym oferowana jest
naprawdę szeroka pomoc, natomiast to usamodzielnienie się to są pewne etapy. I nie zawsze
mają na tyle siły wewnętrznej, żeby etap po etapie realizować, ale to też nie jest taka
szczególna grupa, a przynajmniej do nas trafiający to jest trochę takich osób. [ORG04]

Z sytuacją niewystarczającej opieki mamy również do czynienia w przypadku osób samotnych, na co
podczas wywiadu zwrócił uwagę przedstawiciel organizacji charytatywnej:

Z doświadczeń poprzednich, jakie miałem czyli jak mieliśmy tutaj siostry z pogotowia
Czerwonego Krzyża to kompletnie brak jest wsparcia dla osób żyjących samotnie to czym
dawniej zajmowaliśmy się na terenie Leszna. Siostry poświęcały na to od dwóch do sześciu
godzin tygodniowo. Kiedyś to było finansowane z budżetu Państwa i można było być bardziej
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elastycznym. Obecnie przepisy dokładnie regulują kto kwalifikuje się do pomocy, a kto nie.
[ORG01]

Z relacji badanych w wielu gminach wynika, że ubóstwo jest często wiązane z bezdomnością.
Respondentka z wieloletnim stażem w pracy socjalnej zwraca w tym kontekście uwagę na deficyty
programów skierowanych do bezdomnych, które głównie sprowadzają się do niewystarczającej liczby
mieszkań socjalnych, ale również postaw samych bezdomnych nie wykazujących inicjatywy w dążeniu
do rozwiązania problemu:

Natomiast no wie Pani popaść teraz w bezdomność jest bardzo łatwo wystarczy, że straci się
pracę, awantury w dom, niebieska linia czy coś i człowiek może być po za nawiasem. Tak, że
jest w sumie wcale nie, nie ... czy tam jakaś choroba w rodzinie . Tak jak się człowiek ze
spokojem zastanowi to może to szybko dotknąć wiele osób. Nie zawsze jest tak że ci ludzie piją
i dlatego popadają w bezdomność, bo to czasami może być wtórny element tego wszystkiego,
tak że, że....no jest to zagrożenie. Nie ma też tych lokali socjalnych itd. no, ale tutaj znowu
wejdziemy w tryby roszczeniowe itd. że nie dosyć, że dostaną mieszkanie to nie potrafią o nie
zadbać itd. Dawniej jak ktoś dostał socjalne mieszkanie też się zdarzało - mówię to na
podstawie własnych doświadczeń sprzed 30 lat jak pracowałem w Poznaniu no to na 10
mieszkań, jakie dostawaliśmy dla osób bezdomnych no to dwójka nie płaciła za mieszkanie a
teraz? Na sześciu płaci jeden co oni się będą tam przejmować. Tam też były aparaty co na
środku pokoju paliły ognisko no, ale było tego mniej. Patrzą, że im się należy. [ORG01]

Cześć respondentów podzieliła się również niepokojącą obserwacją na temat procesów ubożenia
osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, które często mają problem z aktywnością na rynku
pracy:

U nas takim problemem, który się przewija u korzystających, czyli dotkniętych to jest
niepełnosprawność, która nie pozwala podjąć pracy, bądź jeśli pozwala, to jest mały rynek
pracy. Oraz osoby długotrwale chore i bywa, że czasem trafiają do nas na jakiś czas, a potem

110

www.kibs.pl

biuro@kibs.pl

poprawie wracają na rynek pracy, bądź jeśli to jest choroba, która nie rokuje powrotu do
zdrowia, trafiają do katalogu osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami. [PS04]

Respondenci podkreślali również rolę narzędzi ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu problemowi
ubóstwa wśród osób niepełnosprawnych:

No więc posiłkujemy się tymi usługami opiekuńczymi albo te osoby trafiają na warsztaty terapii
zajęciowej no też zmiana ich postawy następuje radykalnie, bo są między ludźmi i usprawniają
się.

I tam są i młodsze i starsze osoby. No niektóre osoby mają dysfunkcje, no urodziły się tak
i są przed szesnastym rokiem życia i trafiają na terapię warsztatów, ale radzą sobie i mogą
znaleźć miejsce na rynku pracy. W tej chwili będzie tworzona spółdzielnia socjalna, tutaj

korzystamy z tych programów dotyczących ekonomii społecznej i myślę, że kolejnym etapem
będzie zatrudnienie tych osób w tej spółdzielni. [PS01]

Wskazane przez uczestników badania FGI grupy/kategorie osób zagrożonych ubóstwem pokrywają
się z informacjami pozyskanymi podczas wywiadów pogłębionych. Wyniki badania FGI pokazują, iż
wskazania te często wynikają z wcześniej zdiagnozowanych czynników sprzyjających powstawaniu
ubóstwa.
Podsumowując, w kontekście wypowiedzi respondentów biorących udział w wywiadach IDI
i badaniach fokusowych, możliwe stało się określenie następujących grup w chwili obecnej
najbardziej dotkniętych ubóstwem, a zarazem grup, które są aktualnie najbardziej nim zagrożone.
Biorąc pod uwagę cytowane wcześniej wypowiedzi respondentów udzielone podczas wywiadów IDI,
w poniższym zestawieniu przytoczone zostaną głównie fragmenty wypowiedzi pojawiające się
podczas wywiadów grupowych FGI.

Kobiety uznawane są częściej za zagrożone ubóstwem niż mężczyźni. Powodem jest wyższe
bezrobocie u kobiet, a także utrudnienia związane z powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka.
Respondenci wskazywali jednak, że pomimo, iż kobiet korzystających z pomocy społecznej jest
więcej, nie można uogólniać i należy kierować działania pomocy społecznej zarówno do kobiet, jak i
mężczyzn.
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Na pewno jest kobiet więcej, ale problem, to nie można powiedzieć... /FGI Konin/

Kolejną kategorią zagrożoną ubóstwem są osoby długotrwale bezrobotne. Im dłuższe bezrobocie,
tym trudniej jest powrócić na rynek pracy, stąd też osoby długotrwale bezrobotne często są także
zmuszone do długotrwałego korzystania z pomocy społecznej.

Respondenci wskazywali, że kolejną kategorią osób zagrożonych ubóstwem są osoby starsze.

Jeszcze jest wiek ważny, bo jak jest tam osoba po 40 roku życia traci prace, też jest mu trudno i
wrócić jak gdyby następną pracę pozyskać. /FGI Konin/

[…] podkreślić kwestię no pewnej dość sporej grupy seniorów, którzy w sposób zupełnie
oczywisty, ze względu na bardzo słabe doświadczenia i jednocześnie duże koszty utrzymania
wpadają ewidentnie w obszar ubóstwa mimo, że mają stałe świadczenie, oni nawet nie będą
klientami pomocy społecznej, bo nie spełniają nawet kryteriów /FGI Poznań/

Szczególnym problemem w przypadku emerytów i rencistów jest problem kryteriów dochodowych,
jeśli bowiem jest to osoba starsza, na dodatek samotna, a często także długotrwale chora, to mimo
nie spełniania kryteriów dochodowych jest ona szczególnie zagrożona ubóstwem i wymaga pomocy.
Warto zauważyć, iż problem ubóstwa może dotyczyć także osób starszych będących nadal w wieku
produkcyjnym.
Zagrożone ubóstwem są także osoby z niskim wykształceniem.

U nas ta perspektywa tych zwolnień, gdzie osoby pracowały tyle lat na jednym
stanowisku, teraz odnaleźć się, przekwalifikować to już jest konkretny problem /FGI
Konin/

Osoby, które szczególnie matki, żony, które posiadają wykształcenie no niskie, mam na
myśli podstawowe, zdarza się, niepełne podstawowe, może ewentualnie gimnazjalne,
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bo to już jest to pokolenie kolejne w tej chwili i od szeregu lat widnieją w ewidencji osób
bezrobotnych/FGI Środa Wielkopolska/

Ponownie, wykształcenie wskazywane jest jako powiązane z innymi determinantami ubóstwa, np.
płcią czy też sytuacją na rynku pracy. Istotne więc wydaje się kompleksowe rozpatrywanie problemu
ubóstwa.

Kategorią coraz bardziej zagrożoną ubóstwem jest młodzież. Powodem może być wskazywany przez
badanych jako czynnik ubóstwa brak wzorców w rodzinie i rozłam więzi rodzinnych, ale także w dużej
mierze sytuacja na rynku edukacyjnym i rynku pracy.

Dzieci są zaniedbywane emocjonalnie, szkoła, znaczy nie radzą sobie dobrze w szkole. Wtedy ta
grupa odniesienia bardzo często zła jest tym wzorcem i to wszystko opada
/FGI Konin/

Jeszcze ja tak sobie myślę o młodych ludziach, którzy kończą, o młodzieży która kończy szkoły,
a jednak nie ma umiejętności wejścia na rynek pracy. Bo nie ma takiej możliwości, nazwijmy to
po imieniu tak, że po prostu nie ma możliwości, bo po prostu nie miejsc pracy. /FGI Konin/

Spójrzmy także na grupę młodych, absolwentów, nawet wyższych uczelni, czyli tą grupę od 18
do 30 lat i tutaj jest tez wysoka skala bezrobocia mimo wysokich kwalifikacji zawodowych.
Niestety mają problemy z uzyskaniem zatrudnienia, to są członkowie poszczególnych rodzin,
czyli to też wpływa na sytuację tych rodzin
/FGI Środa Wielkopolska/

Brak profesjonalnego systemu doradztwa zawodowego i niedopasowanie oferty kształcenia do
zapotrzebowania rynku pracy powoduje coraz większą grupę bezrobotnych absolwentów, którzy są
zagrożeni ubóstwem.
Kolejną kategorię osób zagrożonych ubóstwem stanowią osoby wychowujące się w rodzinach
ubogich. Powielanie wzorców korzystania z pomocy społecznej, wyrabianie nawyków i założenia „mi
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się należy” powoduje często brak inicjatywy w celu wyjścia z ubóstwa u dzieci wychowywanych
ze środków pomocy społecznej. Respondenci podkreślali jednak, iż należy podchodzić do tej kategorii
bardzo ostrożnie, ponieważ jest także wiele przykładów, gdy dzięki pomocy społecznej rodzinie udało
się pokonać ubóstwo.

Faktycznie mamy takie rodziny, które od lat korzystają z pomocy społecznej, mają np. 3 dzieci,
kobieta je ciąga po różnych instytucjach, ona po prostu najbardziej tutaj ma zdolności
pozyskiwania tych środków nie ze swojej pracy, inwestowania w siebie, tylko z takich, i te dzieci
się temu przyglądają i niestety, ze tak powiem te same nawyki nabierają i to jest trudno żeby to
przełamać, żeby pokazać tym dzieciom itd. /FGI Konin/

Ze względu na fakt, że niepełnosprawność została wymieniona przez badanych jako czynnik
determinujący ubóstwo, osoby niepełnosprawne są również kategorią osób zagrożonych ubóstwem
w większym stopniu niż osoby pełnosprawne.

Osoby z niektórymi niepełnosprawnościami, bo w Wielkopolsce 1/4 to są osoby z
jakimiś niepełnosprawnościami, natomiast to są takie, które eliminują je z rynku pracy,
z dostępności do gospodarki, czasem są tez takie elementy, że nawet jak te osoby, tez
tak psychologicznie nastawiamy się nad taka opieką na tymi osobami, a nie nad
aktywizacją, ale to jednak jest faktem, że jeżeli są osoby niepełnosprawne, to te ryzyko
jest znacznie większe. /FGI Poznań/

Skupiamy się również na niepełnosprawnych, czyli też możemy spojrzeć na dochody
osób niepełnosprawnych, na dochód rodzin, to są tez bardzo niskie świadczenia
rentowe i to też powoduje, że możliwości
/FGI Środa Wielkopolska/

Główną przyczyną ubóstwa osób niepełnosprawnych jest brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej,
co spowodowane jest m.in. nieświadomością pracodawców i wynikającą z niej niechęcią do
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
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Mimo, iż bezrobocie jest ważnym czynnikiem ubóstwa badani wskazywali, że nie należy pomijać
rodzin, w których mimo posiadania pracy, nie ma możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb,
czyli tzw. „pracujących ubogich”.

Pracownikami pracującymi za 6 zł na godzinę to zobaczycie, że oni są zatrudnieni, aktywni, ale
na pewno nie mają warunków do zaspokojenia najbardziej standardowych potrzeb, ale żeby
nie być gołosłownym próbuję wynająć mieszkanie, które się i mam regularnie klientów, którzy
przychodzą, jak słyszą cenę, która wcale nie jest wygórowana, bo są, mówią, sorry, ale za te
pieniądze co zarabiam, nie ma co
/FGI Poznań/

Spójrzmy na wynagrodzenia tak, osoby aktywne zawodowo, pracujące, jakie osiągają
miesięczne dochody czyli niskie dochody niskie wynagrodzenia, a niestety, te dochody nie
wystarczają na zabezpieczenie nawet minimalnych potrzeb rodziny
/FGI Środa Wielkopolska/

Podobne stwierdzenia padały podczas wywiadów indywidualnych IDI:

Sama satysfakcja z zatrudnienia nie pozwala zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych.
Mówi się, że finanse nie są najważniejszą kwestią, ja myślę inaczej- najważniejszą kwestią są
finanse. Nie można nakarmić dzieci, żony i zaspokoić wszystkich innych potrzeb. Ja pomijam tu
potrzeby kulturalne, ponieważ jedyną potrzebą zaspokojenia potrzeb tych wyższego rzędu jest
szkoła, ośrodek kultury, bo na inne rzeczy nie stać ludzi. /IDI/

Pracujące osoby ubogie to według ekspertów zaproszonych do udziału w badaniach fokusowych,
ważna kategoria osób zagrożonych ubóstwem, o której często się zapomina, tymczasem ważne jest
ich wspieranie, gdyż są to rodziny, które mogą szybciej wyjść z ubóstwa (są aktywne i zaangażowane
w wychodzenie z ubóstwa).
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Reasumując, na problem ubóstwa narażone są nie tylko osoby bezrobotne, ale również te, które
ze względu na wiek znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy: głownie osoby młode z uwagi
na brak doświadczenia oraz osoby starsze pozostające wciąż w wieku produkcyjnym. Szczególną
kategorią są również osoby zatrudnione, których dochód nie wystarcza na zaspokojenie
podstawowych potrzeb społecznych. W opinii pracowników socjalnych problem tzw. pracujących
ubogich nasila się w ostatnich latach. Ubóstwo wiąże się również często z niewydolnością
wychowawczą rodziców, z uwagi na brak kompleksowego wsparcia dla rodzin doświadczających
niniejszego problemu. Zagrożone pauperyzacją są również osoby niepełnosprawne, zdaniem zarówno
pracowników socjalnych, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych wynika to głównie z
problemów z reintegracją zawodową oraz niskimi świadczeniami rentowymi.

7. Przewidywana dynamika ubóstwa oraz identyfikowane przez
badanych czynniki potencjału rozwojowego pomocne w jego
ograniczaniu

a.

Grupy zagrożone ubóstwem w przyszłości i nowe problemy identyfikowane przez
badanych

W ramach przeprowadzonych badań istotne było nie tylko poznanie czynników determinujących
ubóstwo oraz czynników potencjału (omówionych w kolejnym podrozdziale), lecz także poznanie
opinii ekspertów na temat tego, z jakimi nowymi problemami, czynnikami czy też kategoriami osób
ubogich możemy mieć do czynienia w najbliższej przyszłości.

Najważniejszym problemem wskazywanym przez ekspertów jest starzenie się społeczeństwa.
Respondenci zauważają rosnącą liczbę seniorów korzystających z pomocy społecznej. Dodatkowym
problemem występującym w większych miastach jest odpływ młodych ludzi na obrzeża, do gmin
ościennych.
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Na pewno coraz większa ilość osób starszych. Starzenie się społeczeństwa, w całym kraju, ale u
nas w koninie też widać, że coraz więcej osób starszych, wymagających pomocy. To jest taki
problem dotyczący całego kraju, ale Konina także. /FGI Konin/

Przyrost naturalny nie jest zbyt wysoki ale tez bardzo dużo osób z Poznania emigruje, raczej ci ,
którzy na ta chwile przynajmniej są zagrożeni, raczej na teren miasta będą przybywać osoby ,
które szukają tutaj lepszego jutra, a więc, jak widać nie maja w tej chwili zbyt dobrej sytuacji.
/FGI Poznań/

Coraz większym problemem staje się rozłam więzi rodzinnych. Brak jest obecnie skutecznych
instrumentów, które pozwalają przeciwdziałać temu zjawisku.

Dla mnie to jest ta nieporadność wychowawcza tak, że tutaj trzeba by było po prostu jakoś
wzmocnić rodzinę w tych kompetencjach takich wychowawczych. np. brakuje mi takich działań,
że np. dzieci są zabezpieczane, albo umieszczane gdzieś w placówkach, to nie ma tutaj
możliwości, albo szerokiego wachlarzu pomocy dla rodziny, żeby ją wzmocnić, żeby odbudować
tą rolę wychowawczą, te zadania, żeby tutaj wspomóc, a to później dalej implikuje. /FGI Konin/

Jednym z najczęściej wymienianych czynników ubóstwa w literaturze przedmiotu jest alkoholizm.
Tymczasem respondenci alarmują, iż coraz większym problemem stają się środki odurzające, takie
jak narkotyki czy dopalacze. Dotyczy to szczególnie młodych ludzi, którzy sięgają nie tylko po alkohol,
ale także po inne substancje, które wywołują m.in. agresję czy stany depresyjne.

A teraz ta dostępność tych dopalaczy, które też z psychiką już robi takie rzeczy, że w ogóle. To
dotyczy tych dzieciaków, ci rodzice tacy zabiegani, nie widzą, a te problemy młodzieży. I później
taki 15-16 latek już jest uzależniony. /FGI Konin/

Ważnym problemem, który może narastać jest brak wsparcia dla młodych osób opuszczających
domy dziecka. Nagły brak wsparcia i pozostawienie samemu sobie może powodować różne
problemy, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim emocjonalne.
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Dzieci, które opuszczają domy dziecka czy domy opiekuńcze, nie mają jakiegoś przygotowania,
wsparcia finansowego tak, ja myślę, że tutaj jest ogromne zagrożenie jeżeli chodzi o tą
młodzież opuszczającą takie placówki. Ja np. patrzę na osoby u siebie, które przebywają u mnie
w schronieniu, to zazwyczaj są te osoby, które nie mają rodziny, tego wsparcia. np. mało
wykształceni, czy nie mieliby pieniędzy, a jak jest rodzina, oni sobie poradzą, oni się obronią, a
jak nie ma po prostu tej rodziny, no to tak właśnie jest. /FGI Konin/

To są też osoby, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze, którym oferowana jest
naprawdę szeroka pomoc, natomiast to usamodzielnienie się to są pewne etapy. I nie zawsze
mają na tyle siły wewnętrznej, żeby etap po etapie realizować, ale to też nie jest taka
szczególna grupa, a przynajmniej do nas trafiający to jest trochę takich osób. /IDI/

Coraz większym problemem jest rosnące zadłużenie osób i rodzin. Brak wiedzy na temat skutków
zaciągania krótkoterminowych, wysoko oprocentowanych kredytów i pożyczek powoduje problemy
ze spłacaniem zobowiązań, co często skutkuje przeniesieniem dochodów do szarej strefy, jako
zabezpieczeniem przed ściąganiem długu.

Rośnie nam autentycznie bomba zegarowa, która wybuchnie za 10-15 lat i ta bomba która
dotyczy w tej chwili kilkuset tysięcy ludzi, mianowicie to jest szara strefa, którzy są zadłużeni.
[…] dwa miliony trzysta tysięcy dłużników, którzy są w tej chwili w rejestrze BIKu. /FGI Poznań/

Bardzo dużym problemem dla miast jest migracja ubóstwa do większych miast. Łatwiej jest tu
uzyskać pomoc społeczną, łatwiej też o pracę (choćby „na czarno”). Jednocześnie obserwujemy
nieustanny odpływ ludności dobrze wykształconej i dobrze zarabiającej do gmin ościennych.
Najlepszym przykładem jest fakt, iż gminy o najniższym wskaźniku ubóstwa w Wielkopolsce są
usytuowane w sąsiedztwie miasta Poznania.

Ubóstwo w Poznaniu związane jest z pewna dynamiką przepływów ludnościowych między
miastem, powiatem i tak dalej, i tutaj Poznań traci mieszkańców, nie tylko dlatego, że nam
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przybędzie, przyrost naturalny nie jest zbyt wysoki ale tez bardzo dużo osób z Poznania
emigruje, raczej ci , którzy na ta chwile przynajmniej są zagrożeni, raczej na teren miasta będą
przybywać osoby , które szukają tutaj lepszego jutra, a więc, jak widać nie maja w tej chwili
zbyt dobrej sytuacji. /FGI Poznań/

Osoby zamożne, budują się na obrzeżach poza miastem, bo to jest jakby tendencja chyba
ogólnopolska od wielu lat. Natomiast osoby dotknięte ubóstwem właśnie odwrotnie, często
wynajmują właśnie mieszkania w blokach, ponieważ właściciele gdzieś tam są wybudowani i
tutaj nie zamieszkują, no i trafiają w system miasta, nie tylko pomocy społecznej, ale oświaty,
ponieważ mają prawo, nawet obowiązek żeby dzieci uczęszczały do szkół na terenie Konina, jak
również istnieją duże szansę, żeby dziecko miało miejsce w przedszkolu, a nawet w Koninie w
żłobku, są wolne miejsca, czyli jakby ta infrastruktura jest tutaj na tyle przyjazna, że migracja
jest w tą stronę. /FGI Konin/

Kolejnym problemem, który zaobserwowali od niedawna respondenci jest zwiększająca się liczba
osób pracujących w tzw. „szarej strefie”. Osoby te nie odprowadzają składek ani nie płacą podatków,
istnieje więc obawa, że zabraknie środków na pomoc społeczną dla nich, gdy będzie im potrzebna.

Przepraszam, pod koniec wieku produkcyjnego, które przez wiele lat pracowały w szarej strefie,
nie są w stanie udokumentować tych dochodów i z jakichś przyczyn pracę utraciły. I wtedy
trafiają do nas, bo system ZUS-owski ich nie obejmuje i te osoby trafiają do nas, bo nie
wypracowały sobie na te gorsze lata żadnych świadczeń i takie osoby do nas trafiają. /IDI/

[…] sytuacji szarej strefy, która powoduje, że my dzisiaj nie dostajemy dochodów budżetowych,
te osoby nie odprowadzają składek, a w pewnym momencie będą mieli 60 czy 70 lat i przyjdą
do kogoś po pomoc społeczną, bo dzieci i tak Pana premiera Pawlaka ich nie utrzymają i dziś
nam rośnie bomba, która polega na tym, że w pewnym momencie Ci ludzie przyjdą po pomoc
społeczną, bo nie będziemy pozwalali na to, bo oni z głodu umrą, a to są w skali liczbowej
ogromne rzesze ludzi. /FGI Poznań/
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Szara strefa niesie ze sobą nie tylko brak stabilności dochodowej, ale brak ochrony związanej z
zabezpieczeniem zdrowia i życia oraz nieuczciwością pracodawcy, czyli nigdy nie mają
pewności, pomimo wykonanej pracy czy otrzymają wynagrodzenie no i w związku z tym nigdy
nie wiadomo czy te środki na utrzymanie będą. /IDI/

Jeden z nowych problemów wynika ze zmiany w zakresie emerytur dla osób opiekujących się
niepełnoprawnym dzieckiem, które nie mogą już ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.

Następna kwestia, którą chciałam poruszyć, ponieważ przed paroma laty zostały zawieszone
tzw. emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, po 20 latach
przepracowanych, te mamy, które mogły miały możliwość wypracowały te 20 lat, miały szansę
przejścia na emeryturę. Natomiast w tej chwili czegoś takiego nie ma i są już przypadki i
niestety będzie ich przybywało, bo na dzień dzisiejszy pomoc społeczna [..] 800 parę złotych
miesięcznie mama dostaje na wychowanie dziecka, tylko jest wszystko ładnie pięknie dopóki to
dziecko żyje, proszę sobie wyobrazić, mamy przypadki, już coraz więcej, gdzie dziecko umiera i
matka zostaje bez środków do życia, matka, która 27 lat sprawowała opiekę nad dzieckiem, w
tej chwili zostaje bez środków do życia i praktycznie no nie łapie się na żadną pomoc i takich
przypadków jest coraz więcej. /FGI Środa Wielkopolska/

Ostatnim problemem, o którym wspomnieli respondenci jest możliwość wzrostu problemów osób
niepełnosprawnych z uzyskaniem zatrudnienia w wyniku zmian w przepisach prawnych. Mimo
obecnych kłopotów z pracą dla osób niepełnosprawnych nowe przepisy mogą jeszcze zmniejszyć
szansę na ich zatrudnienie.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych spowodowały, że zakłady pracy zlikwidowano, pracodawcy zmienili swój
staż.
/FGI Środa Wielkopolska/
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Przeprowadzona analiza czynników, które są odpowiedzialne za ubóstwo pozwala na wyprowadzenie
wniosków, iż istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy statystykami ubóstwa a sytuacją na rynku pracy.
Również wszyscy badani podkreślali, że brak pracy lub nisko płatna praca to główne przyczyny
korzystania z pomocy społecznej. Przeciwwagą dla tego czynnika jest konieczność zwiększania
inwestycji oraz pobudzanie rynku pracy, które jest jednym z ważniejszych czynników potencjału. Dla
realizacji tego celu niezbędna wydaje się większa współpraca międzyinstytucjonalna.
Drugą grupę czynników determinujących ubóstwo można nazwać czynnikami wewnętrznymi.
Czynniki te dotyczą zarówno zdolności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny, ale
także skłonności do uzależnień. Kolejną grupą czynników zwiększających ryzyko wystąpienia ubóstwa
są czynniki związane z chorobą lub niepełnosprawnością. Należy zauważyć, że jako chorobę można
uznać także uzależnienia czy też choroby psychiczne, które występują coraz częściej. Niestety w części
badawczej brak jest bezpośrednich wskazań badanych, w jaki sposób można by zapobiegać tym
czynnikom. Respondenci wskazywali jedynie na rozwiązania wspierające i łagodzące skutki tych
czynników, natomiast brak jest wskazań dotyczących możliwych sposobów ich zapobiegania.

b.

Czynniki potencjału rozwojowego (wywiady indywidualne – IDI , wywiady
grupowe – FGI)

Kolejnym ważnym aspektem badań jakościowych była ocena badanych dotycząca czynników
potencjału, czyli takich, których zaistnienie lub wzmocnienie może pozytywnie wpłynąć
na zmniejszenie się ubóstwa w Wielkopolsce. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów
pogłębionych wyróżniono główne czynniki potencjału rozwojowego, które można zidentyfikować
w obszarze gminy.
Zdecydowana większość respondentów podkreślała, iż najważniejszym bodźcem rozwojowym są
inwestycje realizowane na terenie gminy. Jeden z respondentów opisuje w tym kontekście
pozytywne konsekwencje powołania strefy ekonomicznej, w której powstały przedsiębiorstwa
dające nowe miejsca pracy:
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No pierwsze, które mi się nasuwa to to, że od ubiegłego roku na terenie gminy pojawiły się
dwa, w tym jeden duży zakłady pracy, więc jest to czynnik, jest ta cała sfera ekonomiczna, gdzie
już są dwa zakłady pracy. To nie jest tak, że sto procent mieszkańców Chodzieży zatrudniają,
ale jakąś część zatrudniają. Z drugiej strony też powstaje nowy zakład pracy, więc rozwój gminy
ma tutaj ma duże znaczenie w kontekście zadanego przez Panią pytania. Też myślę, że tutaj
takie globalne, horyzontalne myślenie włodarza gminy, który wyprzedza trendy ekonomiczne,
które się pojawiają, gmina nie funkcjonuje co teraz, tylko co kiedyś, co przyniesie jej stabilność.
[PS02]

Jednym z ważnych czynników pozwalających na zniwelowanie ubóstwa jest właśnie konieczność
pobudzenia rynku pracy. Respondenci podczas badania wykazywali jednakże, iż nie jest to zadanie,
które mogą realizować podmioty pomocy społecznej, w związku z tym trudno wskazywać
na konkretne rozwiązania i pomysły w jaki sposób to pobudzenie powinno nastąpić. W tym
kontekście warto jednakże wspomnieć o Centrach Aktywizacji Zawodowej funkcjonujących przy
Powiatowych Urzędach Pracy – których celem jest właśnie pobudzanie rynku pracy, czyli aktywne
działania adresowane zarówno do osób poszukujących pracy, jak i do pracodawców. Działania
podejmowane przez wspomniane instytucje działające na rynku pracy i w otoczeniu rynku pracy
budują wprawdzie potencjał gmin i powiatów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, a co za tym
idzie pomagają niwelować zjawisko ubóstwa w przyszłości. Wydaje się jednak, że są to konieczne
działania prozatrudnieniowe, które nie rozwiązują istotnego – wskazywanego przez badanych –
problemu związanego z wysokimi kosztami prowadzenia działalności w Polsce. Podczas FGI w Środzie
Wielkopolskiej zaproszeni eksperci zgodzili się z propozycją jednej z respondentek, że czynnikiem
zwiększającym potencjał, a powiązanym z koniecznością pobudzenia rynku pracy, mogą być działania
zmierzające do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ponoszonych przez
pracodawców dających zatrudnienie i mogących w przyszłości generować nowe miejsca pracy. Brak
tego typu rozwiązań może zwiększać liczbę osób działających w szarej strefie, jednocześnie
korzystających ze środków pomocy społecznej.

[…] zatrudnienie, ale tez żeby się opłacało pracodawcy zatrudnianie, czyli spójrzmy na fiskusa,
bo mówimy o szarej strefie, jeżeli mamy tak wysokie koszty zatrudnienia pracownika. Niższe
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koszty związane z ZUSami, z opłatami skarbowymi, koszty zatrudnienia, […] każdy pracodawca
chce działać zgodnie z prawem, ale jeżeli on dając 2tys zł musi 1500 jeszcze wypracować, to mu
się nie opłaca i stąd mamy tą szarą strefę czyli obniżyć koszty pracownika. /FGI Środa
Wielkopolska/

W kontekście cytowanej powyżej wypowiedzi, szczególnie, że dotyczy ona również kosztów pracy,
warto zwrócić uwagę na istniejącą rozbieżność pomiędzy realnymi kosztami pracy w Polsce, a
poczuciem dot. wysokości kosztów pracy – poczuciem wynikającym z kontekstowego postrzegania
tego problemu. Jak wynika ze statystyk EUROSTATU koszty pracy w Polsce należą do najniższych w
UE, jednocześnie jak okazuje się, że dla przedsiębiorców (sektor mikroprzedsiębiorstw) główną
barierą są właśnie wysokie koszty pracy54.
O konieczności rozwoju inwestycji w gminie, jako podstawowego czynnika rozwojowego mówiła
również inna respondentka będąca pracownikiem socjalnym z długoletnim stażem:

Znaczy jak najwięcej inwestycji, nowych inwestycji , otwierania nowych miejsc pracy, to na
pewno by w dużym stopniu poprawiło sytuację. Słyszymy i mówi się o tym w tej chwili, że Konin
staje się taką sypialnią w tej chwili, likwidowane są stanowiska pracy w kopalni, w elektrowni.
[ORG02]

Dla zdecydowanej większości rozmówców poziom inwestycji gospodarczych był „twardym”
czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój gminy gdyż dzięki nowo powstałym firmom tworzącym
54

Jak wskazuje M. Mozolewski „Pomimo względnie niskiego poziomu pozapłacowych kosztów pracy w Polsce w
porównaniu do innych członków Unii Europejskiej to jednak właśnie te wydatki okazują się być najdotkliwszym
obciążeniem dla właścicieli małych przedsiębiorstw, jak wynika z ankiety Tax Care i Idea Bank z końca 2012 roku
(por. wykres 2). Tę niespójność łatwiej zrozumieć, zdając sobie sprawę z faktu, iż różnica w wysokości płac, w
poziomie rozwoju gospodarki oraz w poziomie zamożności społeczeństwa pomiędzy Polską a bogatymi krajami
Unii jest bardzo duża. Mimo że pozapłacowe koszty pracy wyrażone w postaci czy to proporcji do całkowitych
kosztów pracy, czy jako bezwzględny koszt w EUR są w Polsce niskie, to są dużo bardziej dotkliwe dla
pracodawców. Dzieje się tak ze względu na ogólnie niski koszt godziny pracy w Polsce. Przykładowo we Francji
koszty pozapłacowe stanowią 34% całkowitych kosztów, czyli ponad 2 razy więcej niż w Polsce. Jednak
pozostałe 66% przypadające na koszty wynikające z wynagrodzenia brutto we Francji dają aż 22,71 EUR,
podczas gdy w Polsce pozostałe 83% to tylko 6,16 EUR (por. tabela 1). Zagadnienie to jest tym bardziej ważne,
że sektor mikroprzedsiębiorstw definiuje w Polsce bardzo istotną część gospodarki: odpowiada za ok. 1/5
miejsc pracy ogółem, stanowi blisko 96% wszystkich przedsiębiorstw i wnosi istotny wkład do polskiego PKB
(ponad 30%”). Porównaj: Mozolewski, Koszty pracy w Unii Europejskiej w latach 2008-2012,
http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.717
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miejsca pracy skutecznie przeciwdziała się problemowi ubóstwa. Poza wsparciem dla biznesu,
istotnym czynnikiem rozwojowym gminy może być kondycja ekonomii społecznej, której narzędzia
skierowane są głownie do tych mieszkańców, którym trudno odnaleźć się w realiach
wolnorynkowych:

W Poznaniu są cztery Centra Integracji Społecznej. W całej Polsce jest ok. 50 więc na Poznań
wypada dużo. Są Spółdzielnie Socjalne. Chyba jedna z pierwszych Spółdzielni Osób Prawnych
na terenie kraju. Można powiedzieć wielość podmiotów i różnorakość podmiotów ekonomii
społecznej. Jest to pewnie wynik tego, że myśmy inicjowali ten system ekonomii społecznej.
Tu, siedzibę ma „Barka”, zresztą ten nurt zainicjowała ,,Barka”, która też zaproponowała
wiele rozwiązań. Te rozwiązania zafunkcjonowały później na terenie całego kraju i też jest
szyld Poznania. [PS06]

Również poza sferą ekonomii rozmówcy wyróżnili inne czynniki odpowiedzialne za rozwój gminy.
Niemniej ważne są czynniki trudniej mierzalne niż wzrost gospodarczy, aczkolwiek równie istotne
jeżeli chodzi o podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy. Jednym z nich jest poziom współpracy
międzyinstytucjonalnej, bez której podnoszenie jakości życia mieszkańców, szczególnie tych w
trudnej sytuacji socjalnej, nie byłoby możliwe:

No jest gmina mała, więc instytucje to głównie szkoły plus Ośrodek Terapii Zajęciowej, to myślę,
to są te instytucje na które możemy liczyć i wspieramy się wzajemnie. No mamy silną
współpracę ze stowarzyszeniem, ze starostwem, z Ośrodkiem Interwencji kryzysowej, z sądem
współpracujemy bardzo ściśle, Policją. Są to instytucje, które nie tylko współpracujemy, ale
możemy liczyć na ich pomoc. No i też nasze główne: zaplecze instytucjonalne, ale tez osób,
które się tam znajdują. [PS01]

Inna z respondentek podkreślając wagę współpracy zwraca uwagę na odmienne kompetencje
różnych szczebli samorządu, co pozwala na bardziej efektywną pracę na rzecz przeciwdziałania
ubóstwu:
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Współpraca międzygminna to trudno nam powiedzieć, czy na poziomie powiatu… no na
poziomie powiatu to piecza zastępcza to jest w rękach powiatu, osoby niepełnosprawne, te
programy PFRON-owskie do tej pory no to powiat organizował. /IDI/

Poza współpracą międzyinstytucjonalną, chociaż ta też jest istotna z uwagi na zróżnicowane
kompetencje podmiotów publicznych, istotna jest również współpraca z organizacjami
pozarządowymi. W przekonaniu badanych rozwój społeczno-gospodarczy można osiągnąć tylko przy
odpowiednim poziomie kapitału społecznego mieszkańców gmin. Stąd tak istotna jest inwestycja w
kulturę oraz inicjowanie działań o charakterze obywatelskim.

Również dla ekspertów zaproszonych do udziału w wywiadach grupowych FGI, jednym
z najważniejszych czynników potencjału, są zmiany w infrastrukturze pomocy społecznej.
Respondenci wyraźnie wskazują, że współpraca pomiędzy różnymi instytucjami samorządowymi,
np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym
Urzędem Pracy, ale także np. szkołami wyższymi czy organizacjami pozarządowymi pozytywnie
wpływa na jakość świadczonych przez te instytucje usług a także przyczynia się do zwiększenia
skuteczności ich działań.

Jeżeli mówimy o współpracy tutaj to nie możemy tylko mówić tylko o organizacjach
pozarządowych, albo np. albo np. bardzo ważna jest współpraca jak np. my w integracji
robimy różnego rodzaju programy z innymi instytucjami z miasta Konina, to jest tez
bardzo ważne. Wojewódzki urząd pracy tam właściwie, PWSZ, oni prowadzą nam
zajęcia bez nakładów finansowych z własnej dobrej woli, także z powiatowym urzędem
pracy, także tutaj jest komenda miejska policji, także tutaj to jest bardzo ważne. /FGI
Konin/

... świetnie w ogóle funkcjonuje Uniwersytet trzeciego wieku, także nasi seniorzy tez
mają gdzie spędzać czas. /FGI Konin/
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Na pewno duża współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, […] w 2006 roku mieliśmy
dwie grupy bezrobotnych: 20 osób, i teraz zrobiliśmy tutaj podsumowanie w klubie
integracji […] z tych 20 osób […] 14 pracuje, to jest bardzo dużo. /FGI Konin/

Istotnym czynnikiem, pozwalającym na intensyfikację działań w zakresie pomocy społecznej są środki
unijne przeznaczane na działania związane z polityką społeczną. W latach 2007-2013 zrealizowano
wiele projektów, zarówno systemowych, jak i konkursowych (realizowanych np. przez organizacje
pozarządowe), które miały na celu wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie ubóstwu w
Wielkopolsce.

[…] ten projekt, […] systemowy wychodzenia z bezradności długoletniej, z bezrobocia, to są
kursy i to jest bardzo znaczące, że daje im się szanse podniesienia kwalifikacji, żeby człowiek
mógł wejść na nowo na rynek pracy. /FGI Konin/

Biorą one udział w różnego rodzaju działaniach poprzez działania takiej aktywizacji
zawodowej, gdzie no te osoby uczone są jak napisać, jak prowadzić rozmowę z potencjalnym
pracodawcą, […] widzimy, że te osoby naprawdę wiedzą jak się poruszać, wiedzą gdzie mają
zapukać po pracę, po prostu napisać CV. Mamy też warsztaty społeczne, kompetencji
społecznej, gdzie właśnie uczą się tez asertywności, odpowiedniej komunikacji, gdzie to później
przenoszą na swój grunt rodzinny.
/FGI Środa Wielkopolska/

Ważnym działaniem zapobiegającym ubóstwu na poziomie gminy jest obejmowanie działaniami
wiejskich społeczności lokalnych. Respondenci wskazują na konieczność aktywizacji społeczności
lokalnych, bowiem działania takie wpływają na podniesienie atrakcyjności, także inwestycyjnej takich
terenów.

Weszliśmy z naszym projektem systemowym z programem aktywności lokalnej żeby rozruszać
całą wieś. […] Efekt były taki, że nagle, kiedy my już jesteśmy na ukończeniu naszego projektu
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systemowego, tą wioską zainteresowali się zewnętrzni inwestorzy […] zdecydowana większość
mieszkańców tej wioski, pod warunkiem że będą chcieli, ta pracę tam by znalazło tak, czyli coś
się zmieniło o 180 stopni.
/FGI Środa Wielkopolska/

Wartym podkreślenia czynnikiem wzrostu, który pojawiał się w niektórych wypowiedziach
respondentów był poziom obywatelskiego zaangażowania i jakość uczestnictwa w kulturze.
Na element ten zwróciła uwagę jedna z badanych, podając przykład koncertów operowych
organizowanych w gminie, dzięki czemu mieszkańcy mają dostęp do form życia kulturalnego,
wcześniej charakterystycznych tylko dla większych miast:

Byle tylko było zaangażowanie społeczeństwa. A Pani powiem i to specjalnie powiem: mamy
dwa chóry piękne i żeński i męski, orkiestrę, dom kultury. Tylko jest coś takiego w naszym
społeczeństwie, że jak na miejscu , jak nasze, to się nie widzi, większy szpan wsiąść w samochód
jechać do Poznania, do opery. Ale o tym, że dyrektor potrafi organizować i właśnie z tej opery
czy operetki sprowadzać do gminy. [PS15]

Natomiast o działalności obywatelskiej jako o potencjale rozwojowym gminy mówiła inna
respondentka. Wskazała ona na zasoby kapitału ludzkiego, które dzięki odpowiedniej mobilizacji
umożliwiają przyspieszony rozwój kulturalny:

Biorąc pod uwagę te inwestycje to w każdej miejscowości w gminie się coś dzieje, są chodniki,
budują się świetlice, mieszkańcy gminy co raz chętniej podejmują swoje własne inicjatywy, więc
takie poczucie odpowiedzialności obywatelskiej i współuczestniczenia coraz bardziej się rozwija,
bo kilka lat temu aż tak tego nie było. No kiedyś gmina, żeby uświetnić jakąś imprezę
wykupywała usługi teraz to można zrobić w oparciu o swoje siły. Rozwijamy się kulturowo,
gmina przeznacza pieniądze na rozwój tożsamości, no myślę, że jesteśmy na początku tej drogi,
ale w fajnym kierunku idziemy. [PS02]
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Niezwykle istotnym czynnikiem potencjału jest edukacja i to nie tylko w postaci podniesienia wiedzy,
ale także w umożliwieniu osobom ubogim skorzystania z pomocy osób wykwalifikowanych
w rozwiązywaniu ich różnych codziennych problemów.

Zwiększenie wiedzy u osób, które korzystają z pomocy społecznej, między innymi poprzez
udostępnienie im dostępu do prawnika, do psychologa. Kolejna sprawa to doradcy
zawodowego. /FGI Konin/

Problem edukacji czy braku edukacji. Tu może posłużę się przykładem odnośnie osób
niepełnosprawnych, otóż kiedyś pracowałem indywidualnie z taką osobą niepełnosprawną,
chłopakiem, który jest po porażeniu mózgowym, ale bardzo aktywny i on powiedział, że w
gronie jego kolegów, koleżanek niepełnosprawnych panuje przekonanie, że dla nich, dla tych
ludzi nie ma żadnej pomocy. Znaczy one nie mają wiedzy do kogo się mają zwrócić. /FGI
Poznań/

Problem braku wiedzy w jaki sposób i gdzie można skorzystać z pomocy dotyczy praktycznie
wszystkich kategorii osób zagrożonych ubóstwem. Jednym z ważniejszych zadań polityki społecznej
jest ułatwienie dostępu osób ubogich do wiedzy specjalistycznej. Działania te powinny obejmować
także osoby zagrożone ubóstwem, nie tylko korzystające z pomocy społecznej.

Podczas jednego z badań respondenci zwrócili także uwagę na funkcjonowanie systemu pomocy
społecznej oraz jako czynnik potencjału wskazali na konieczność nadzoru nad środkami płynącymi
dla korzystających długotrwale z pomocy społecznej.

Jest jeszcze ważna rzecz, dla mnie osobiście pomoc społeczna to jest taka pomoc na chwile,
chwila może trwać dłużej, ale może się komuś coś przytrafić, może trwać parę lat, ale dla mnie
to jest niesamowite, żeby w jakimiś ośrodku pomocy społecznej 3 pokolenie korzystało z
pomocy społecznej, to jest chore. Bo uważam, że te zasiłki powinny być na jakiś czas
przyznawane, sprawdzaniem sytuacji co się dzieje, no może jeszcze trzeba jakiś dłuższy, ale to
nie może tak być do końca życia, od początku do końca tak naprawdę. /FGI Poznań/
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Postulat taki można interpretować w kategoriach racjonalizacji systemu wsparcia. Jeżeli bowiem we
wszystkich gminach obowiązują te same regulacje prawne a jednocześnie obserwujemy różnicę w
liczbie osób korzystających z pomocy, to poza czynnikami np. ekonomicznymi, na liczbę tę wpływać
może (chociaż nie musi) nie tylko fakt istnienia takich a nie innych regulacji prawnych ale także
sposób realizacji tych zapisów. W tym miejscu pojawia się element nadzoru i kontroli (również
wewnętrznej) – co w myśl idei superwizji i ewaluacji w pracy socjalnej jest jednym z kluczowych
warunków efektywności. Wynika z tego, że dla gminy sprawnie działający system nadzoru
wydatkowania środków (często zbyt skromnych w obliczu identyfikowanych potrzeb) może być
czynnikiem potencjału – potencjału organizacyjnego – dzięki któremu skuteczniejsza pomoc przyczyni
się do niwelowania zjawiska ubóstwa.

Ważnym czynnikiem jat także biurokracja, która w pomocy społecznej jest bardzo rozbudowana.
Pracownicy socjalni coraz więcej czasu przeznaczają na pracę przy biurku, zamiast na pracę w terenie.
Respondenci podkreślali konieczność reformy w tym zakresie i umożliwienie większego
zaangażowania pracowników socjalnych do pracy w terenie.

Tam jest całe mnóstwo fantastycznych ludzi, młodych, wykształconych, chętnych dostają często
na starcie blachę biurokracji i jeżeli Ci ludzie narzekają, że nie ma pracy socjalnej, to zajrzyjmy
co tym ludziom możemy robić w godzinach pracy, bo jak się ma 14 stronicowy wywiad
środowiskowy, to mnie już na początku od razu szlak trafia na samym początku. /FGI Poznań/

Tak naprawdę prowadzenie zeszytu sprawozdawczości i raportowania zabiera pracownikowi
ok 70% czasu i pracy i to jest dramat rzeczywisty pracy socjalnej, ale są próby zmian tez
ustawowych, żeby pracę socjalną oddzielić od kwestii finansowych. /FGI Poznań/
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8. Podsumowanie – rekomendacje
Podsumowanie
Przeprowadzone badanie miało na celu identyfikację wskaźników ubóstwa, a następnie budowę
zbiorczego wskaźnika ubóstwa, umożliwiającego analizę sytuacji w Wielkopolsce na poziomie gminy.

Warunki, jakie musiały spełnić źródła danych do wskaźników:


Jednostką terytorialną zbioru danych będzie powiat lub gmina (wskaźniki zostaną
podzielone ze względu na zasięg terytorialny).



Dane zbierane są cyklicznie i mają charakter przekrojowy.



Dane są dostępne i nie wymagają przeprowadzania dodatkowych badań dla ich
wygenerowania.

Wybrane źródła danych do budowy wskaźników:


dane zbierane przez Główny Urząd Statystyczny, zgromadzone w Banku Danych
Lokalnych, zbierane cykliczne (dane roczne) dla obszarów gminy

(NTS5 według

oznaczania GUS),


dane zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zgromadzone w formie baz
danych, zbierane cyklicznie (dane roczne) dla obszaru gminy,



dane zbierane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgromadzone w formularzu Ocena
Zasobów Pomocy Społecznej, zbierane cyklicznie (dane roczne) dla obszaru gminy.

Przeprowadzona operacjonalizacja pojęcia ubóstwa pozwoliła na określenie 3 wymiarów, w ramach
których określono wskaźniki definicyjne, które następnie składają się na 3 wskaźniki cząstkowe
ubóstwa:
1. Wymiar finansowy – wskaźnik cząstkowy


dochód na 1 mieszkańca w gminie;



liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne) do liczby mieszkańców
(na 1000 mieszkańców);



liczba osób korzystających długotrwale z pomocy do ogólnej liczby korzystających (w %).

2. Wymiar warunków życia – wskaźnik cząstkowy
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liczba mieszkań wyposażonych w instalacje (w %) w gminie;



powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca w gminie;



wysokość zaległości w opłatach mieszkań ponad 3 miesiące w zasobach gminnych w stosunku
do liczby mieszkań zalegających w opłatach w gminie.

3.

Wymiar sytuacji na rynku pracy – wskaźnik cząstkowy



wskaźnik bezrobocia (liczba bezrobotnych w stosunku do liczny aktywnych zawodowo);



liczba bezrobotnych długotrwale do ogólnej liczby bezrobotnych.

Procedura standaryzacji wyników pozwoliła na budowę zbiorczego WSKAŹNIKA UBÓSTWA, na który
składały się wszystkie trzy opisane powyżej wymiary.
Kolejnym krokiem było przeprowadzanie analizy statystycznej pozwalającej na opracowanie map
ubóstwa w Wielkopolsce. Raport końcowy zawiera mapy dla każdego z trzech wymiarów ubóstwa,
oraz mapę województwa wielkopolskiego w podziale na gminy, ukazującą wyniki dla wskaźnika
zbiorczego.
Dla analizy danych w zakresie ubóstwa przyjęto, iż należy wyznaczyć próg ubóstwa dla danej gminy
wyrażony w konkretnej wartości wskaźnika. Analizując dostępne dane i literaturę przyjęto,
że zagrożone ubóstwem uznane zostaną wszystkie gminy dla których wartości wskaźnika są poniżej
60% średniej wartości danego wskaźnika w województwie. Przy zaproponowanym sposobie
wyznaczania wartości wskaźników wartość graniczna wynosi -0,84, tzn. wszystkie gminy, dla których
wartość wskaźnika jest mniejsza od -0,84 znajdują się poniżej granicy ubóstwa.
Przeprowadzone analizy pokazują, że poniżej założonej granicy ubóstwa znalazło się 16
wielkopolskich gmin, leżących na północnym i wschodnim krańcu województwa: Dąbie, Chodów i
Lipka (powiat kolski), Chocz (powiat pleszewski), Jastrowie i Okonek (powiat złotowski), Wilczyn i
Wierzbinek (powiat koniński), Ostrowite, Orchowo i Zagórów (powiat słupecki), Mieleszyn i Gołańcz
(powiat wągrowiecki), Pyzdry (powiat wrzesiński).
Gminy o najwyższych wartościach wskaźnika (powyżej 0,84) koncentrują się wokół Miasta Poznania –
niemal wszystkie gminy leżą w powiecie poznańskim: Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Komorniki,
Dopiewo, Rokietnica, Puszczykowo, Kórnik, Kleszczewo, Swarzędz, Buk, Mosina, Kostrzyn,
Pobiedziska, Stęszew, Luboń. Wskaźnik powyżej 0,84 odnotowano także w samym mieście Poznań
oraz w gminie Włoszakowice w powiecie leszczyńskim.
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W ramach badania przeprowadzone zostały także pogłębione analizy jakościowe dotyczące ubóstwa
w Wielkopolsce. W większości z badanych wielkopolskich gmin najistotniejszym wśród problemów
społecznych jest problem ubóstwa.
Wśród czynników warunkujących ubóstwo w wielkopolskich gminach, wyróżnić można:



bezrobocie (czynnik ten zarówno determinuje ubóstwo, jak i współwystępuje z ubóstwem)
samotność



rozłamem więzi rodzinnych i kryzys w rodzinie (w tym przemoc w rodzinie, euro-sieroctwo,
problemy wychowawcze, samotne rodzicielstwo i wielodzietność)



długotrwała choroba



niepełnosprawność



problem z utrzymania płynności finansowej (jest to jednym z czynników ubóstwa, który
pojawił się na przestrzeni ostatnich lat w związku z rosnącym zadłużeniem wynikającym z
konieczności

ponoszenia

coraz

większych

wydatków

związanych

z

utrzymaniem

gospodarstwa domowego)


bezdomność (bezdomność może, ale nie musi być powiązana z innymi czynnikami ubóstwa,
takimi jak uzależnienia, bezrobocie, samotność)

W efekcie przeprowadzonych badań możliwe stało się wyróżnienie następujących grup szególnie
zagrożonych ubóstwem:


osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne (grupa ta jest w opinii badanych szczególnie
zagrożona ubóstwem)



pracujący ubodzy – working poor (osoby aktywne zawodowo, których dochody nie
wystarczają na pokrycie kosztów życia. Zjawisko coraz częściej występuje w gminach
województwa wielkopolskiego)



ludzie młodzi o niskich kwalifikacjach i niewielkim doświadczeniu zawodowym



osoby z niskim wykształceniem



osoby starsze (grupę tę jako zagrożoną ubóstwem identyfikowała większość respondentów
na co dzień zajmujących się pracą socjalną)



osoby starsze pozostające w wieku produkcyjnym
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osoby borykające się z deficytami w zakresie wsparcia rodzinnej funkcji opiekuńczej
(większość badanych wskazała rodziny wielodzietne, gdzie duże gospodarstwa domowe o
niskich dochodach rodziców nie mogą liczyć na wystarczające wparcie z zakresu polityki
prorodzinnej)



rodziny niewydolne wychowawczo



osoby młode opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze (w grupie tej również
zauważalne są deficyty w zakresie wsparcia funkcji opiekuńczej)



osoby samotne (problem niewystarczającej opieki)



osoby bezdomne



osoby niepełnosprawne i przewlekle chore (cześć respondentów wskazywała niepokojące
tendencje dot. procesów ubożenia tej grupy osób)



kobiety (uznawane są przez badanych za częściej zagrożone ubóstwem niż mężczyźni)



osoby uzależnione



osoby wychowujące się w rodzinach ubogich (problem dziedziczenia ubóstwa)

Kluczowe czynniki potencjału wielkopolskich gmin wyróżnione przez badanych:


rozwój inwestycji w gminie (zdaniem badanych to podstawowy czynnik potencjału
rozwojowego)



pobudzenia rynku pracy



rozwój ekonomii społecznej



środki unijne (to istotnym czynnik, pozwalający na intensyfikację działań na terenie gminy –
również w zakresie pomocy społecznej)



edukacja (to istotny pozaekonomiczny czynnik potencjału gmin)



poziom

współpracy

międzyinstytucjonalnej

(w

tym

współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi)


zasoby

kapitału

ludzkiego

(zaangażowanie

obywatelskie,

działalność

organizacji

pozarządowych)


aktywizacja wiejskich społeczności lokalnych (zdaniem badanych działania obejmujące te
społeczności, szczególnie w gminach wiejskich, są ważnym czynnikiem zapobiegającym
ubóstwu)
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potencjał organizacyjny w zakresie funkcjonowania placówek pomocy społecznej (jego
kluczowym elementem jest stosowanie właściwych procedur nadzoru środków płynących do
osób korzystających długotrwale z pomocy społecznej i stała ewaluacja tego procesu)

Pracownicy socjalni wskazywali, że ważnym czynnikiem wpływającym na potencjał gmin, a zarazem
na możliwości, sposób i zakres działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania ubóstwu jest także
biurokracja, która w instytucjach pomocy społecznej jest bardzo rozbudowana. Respondenci
postulowali w tym zakresie konieczność reformy, gotowość do wprowadzenia zmian traktować
można w tym kontekście jako czynnik potencjału.

Rekomendacje
Biorąc pod uwagę praktyczny wymiar opracowanego w ramach badania „Społeczno-ekonomiczne
wymiary ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych w Wielkopolsce” katalogu wskaźników,
szczególnie istotne stają się dwie rekomendacje, których wdrożenie poprawić może w przyszłości
efektywność wyznaczania wartości wskaźników ubóstwa na poziomie gmin.
1. Uszczegółowienie zbierania danych zawartych w sprawozdaniach gmin;
2. Unikanie w sprawozdaniach podawania informacji „brak danych” w sytuacjach, gdy dane takie
faktycznie są/mogą być dostępne.
Warto w tym kontekście rozważyć postulat cyklicznego szkolenia pracowników pomocy społecznej
w zakresie jakości procedur sprawozdawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wagi
w projektowaniu gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych (w tym przeciwdziałania
ubóstwu), a dalej również ewaluacji prowadzonych w ramach realizacji strategii działań zaradczych,
uwzględniających również potencjał konkretnej gminy.
Zasadnym wydaje się również prowadzenie, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej cyklicznych badań o charakterze jakościowym, mających na celu identyfikację i analizę
potencjału rozwojowego gmin (w tym szczególnie dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem). Badania
takie umożliwić mogą stały monitoring tendencji w tym zakresie na poziomie wojewódzkim.
Jednocześnie specyfika badań jakościowych, np. realizowanych techniką zogniskowanego wywiadu
grupowego FGI pomaga w budowaniu świadomości analizowanych zjawisk i zarazem wymianę
poglądów pomiędzy profesjonalistami zaangażowanymi w przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa
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na terenie danej gminy, co w efekcie sprzyjać może wypracowaniu i upowszechnieniu dobrych
praktyk w tym zakresie (np. dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnych, czy zaangażowania
organizacji pozarządowych).
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Aneks
Tabela 1 WSKAŹNIK: Wymiar finansowy – wartości wskaźnika dla poszczególnych gmin (lata 2010-2012).

Jednostka terytorialna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

55

Powiat jarociński
55
Jaraczewo (2)
Jarocin (3)
Kotlin (2)
Żerków (3)
Powiat kaliski
Blizanów (2)
Brzeziny (2)
Ceków-Kolonia (2)
Godziesze Wielkie (2)
Koźminek (2)
Lisków (2)
Mycielin (2)
Opatówek (2)
Stawiszyn (3)
Szczytniki (2)
Żelazków (2)
Powiat kępiński
Baranów (2)
Bralin (2)
Kępno (3)
Łęka Opatowska (2)
Perzów (2)
Rychtal (2)
Trzcinica (2)
Powiat krotoszyński
Sulmierzyce (1)
Kobylin (3)
Koźmin Wielkopolski (3)
Krotoszyn (3)
Rozdrażew (2)
Zduny (3)

Wskaźnik - wymiar 1: finansowy

2010

Wartości
2011

2012

-0,949
0,237
-1,185
-0,368

-0,671
0,267
-1,374
-0,164

-0,875
0,257
-1,359
0,191

0,145
0,210
-0,058
-1,067
-0,274
0,369
0,586
0,656
-0,276
-0,368
-0,652

0,487
0,095
-0,035
-1,002
-0,067
0,386
0,316
0,755
0,140
-0,465
-0,673

0,470
0,407
-0,183
-0,858
-0,200
0,333
0,828
0,304
-0,288
-0,917
-0,519

0,050
0,093
0,059
0,773
0,127
-0,424
-0,123

0,117
0,268
-0,104
0,597
0,411
-0,393
-0,143

0,129
0,082
-0,078
0,892
0,116
-0,146
0,378

-0,196
-0,184
-0,503
-0,141
0,074
0,121

0,583
-0,359
-0,675
-0,048
0,266
0,537

-0,063
-0,390
-0,641
0,074
0,505
0,596

Oznaczenia: (1) gmina miejska, (2) gmina wiejska, (3) gmina miejsko-wiejska
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Jednostka terytorialna
Powiat ostrowski
Ostrów Wielkopolski (1)
Nowe Skalmierzyce (3)
Odolanów (3)
Ostrów Wielkopolski (2)
Przygodzice (2)
Raszków (3)
Sieroszewice (2)
Sośnie (2)
Powiat ostrzeszowski
Czajków (2)
Doruchów (2)
Grabów nad Prosną (3)
Kobyla Góra (2)
Kraszewice (2)
Mikstat (3)
Ostrzeszów (3)
Powiat pleszewski
Chocz (2)
Czermin (2)
Dobrzyca (2)
Gizałki (2)
Gołuchów (2)
Pleszew (3)
Powiat m. Kalisz
Kalisz (1)
Powiat gnieźnieński
Gniezno (1)
Czerniejewo (3)
Gniezno (2)
Kiszkowo (2)
Kłecko (3)
Łubowo (2)
Mieleszyn (2)
Niechanowo (2)
Trzemeszno (3)
Witkowo (3)
Powiat kolski
Koło (1)
Babiak (2)
Chodów (2)
Dąbie (3)
Grzegorzew (2)
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2010

2011

2012

-0,142
-0,204
-0,356
0,259
-0,124
-0,850
0,419
-0,446

-0,202
-0,003
-0,541
0,522
0,004
-0,898
0,352
-0,782

-0,218
0,028
-0,023
0,537
0,135
-0,703
-0,270
-0,465

-0,719
0,024
0,052
-0,111
-0,051
-0,422
-0,359

-0,804
-0,317
-0,204
-0,105
0,051
-0,428
-0,310

-0,840
-0,399
-0,102
0,090
-0,022
-0,535
-0,313

-1,842
-0,225
-0,181
-1,337
-0,621
-0,421

-1,700
-0,440
-0,307
-1,136
-0,651
-0,432

-1,724
0,047
-0,181
-1,031
0,250
-0,256

0,682

0,443

0,510

-0,646
0,383
-0,242
0,371
-0,241
0,444
-0,436
-0,765
0,085
-0,799

-0,651
0,365
-0,283
0,524
-0,199
0,669
-0,396
-0,543
0,027
-0,967

-0,713
0,574
-0,143
0,851
0,195
0,730
-0,353
-0,266
0,528
-0,782

0,198
-0,424
-0,687
-0,583
0,084

0,207
-0,458
-0,684
-0,935
-0,105

-0,043
-0,490
-0,575
-0,418
-0,146
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Jednostka terytorialna
Kłodawa (3)
Koło (2)
Kościelec (2)
Olszówka (2)
Osiek Mały (2)
Przedecz (3)
Powiat koniński
Golina (3)
Grodziec (2)
Kazimierz Biskupi (2)
Kleczew (3)
Kramsk (2)
Krzymów (2)
Rychwał (3)
Rzgów (2)
Skulsk (2)
Sompolno (3)
Stare Miasto (2)
Ślesin (3)
Wierzbinek (2)
Wilczyn (2)
Powiat słupecki
Słupca (1)
Lądek (2)
Orchowo (2)
Ostrowite (2)
Powidz (2)
Słupca (2)
Strzałkowo (2)
Zagórów (3)
Powiat turecki
Turek (1)
Brudzew (2)
Dobra (3)
Kawęczyn (2)
Malanów (2)
Przykona (2)
Tuliszków (3)
Turek (2)
Władysławów (2)
Powiat wrzesiński
Kołaczkowo (2)
Miłosław (3)
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2010
-0,542
-0,105
-0,844
-0,269
-0,582
-0,726

2011
-0,659
-0,106
-0,844
-0,181
-0,222
-0,635

2012
-0,594
-0,290
-0,750
-0,297
-0,386
-0,535

-0,023
-0,512
-0,064
0,867
0,027
-0,044
0,125
-0,452
0,378
-0,444
0,046
0,183
-0,303
-0,878

-0,008
-0,061
-0,138
0,961
-0,164
0,218
0,003
-0,827
0,455
-0,458
-0,170
0,174
-0,513
-0,482

-0,052
-0,393
0,080
1,391
-0,330
0,278
0,063
-0,475
0,509
-0,257
0,151
-0,119
-0,122
-0,882

0,072
-0,378
-0,457
-0,420
2,946
0,449
-0,500
-0,757

-0,052
-0,938
-0,397
-0,611
1,621
0,289
-0,262
-1,004

-0,071
-0,877
-0,347
-0,799
0,873
0,459
-0,120
-0,928

0,306
1,054
-0,525
0,361
-0,206
1,138
-0,188
0,039
1,102

0,475
0,610
-0,460
0,325
-0,107
1,460
-0,117
0,028
-0,034

0,214
0,348
-0,090
-0,227
-0,163
1,283
-0,350
0,087
-0,165

-0,538
-0,097

-0,526
-0,044

-0,570
-0,384
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Jednostka terytorialna
105. Nekla (3)
106. Pyzdry (3)
107. Września (3)
Powiat m. Konin
108. Konin (1)
Powiat gostyński
109. Borek Wielkopolski (3)
110. Gostyń (3)
111. Krobia (3)
112. Pępowo (2)
113. Piaski (2)
114. Pogorzela (3)
115. Poniec (3)
Powiat grodziski
116. Granowo (2)
117. Grodzisk Wielkopolski (3)
118. Kamieniec (2)
119. Rakoniewice (3)
120. Wielichowo (3)
Powiat kościański
121. Kościan (1)
122. Czempiń (3)
123. Kościan (2)
124. Krzywiń (3)
125. Śmigiel (3)
Powiat leszczyński
126. Krzemieniewo (2)
127. Lipno (2)
128. Osieczna (3)
129. Rydzyna (3)
130. Święciechowa (2)
131. Wijewo (2)
132. Włoszakowice (2)
Powiat międzychodzki
133. Chrzypsko Wielkie (2)
134. Kwilcz (2)
135. Międzychód (3)
136. Sieraków (3)
Powiat nowotomyski
137. Kuślin (2)
138. Lwówek (3)
139. Miedzichowo (2)
140. Nowy Tomyśl (3)
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2010
0,500
-0,809
0,454

2011
0,573
-0,640
0,419

2012
0,824
-0,677
0,324

1,484

1,436

1,637

0,430
-0,302
-0,096
-0,082
-0,093
-0,332
0,323

0,571
-0,286
-0,124
0,211
0,035
-0,391
-0,033

0,552
-0,252
-0,147
0,195
0,141
-0,464
0,024

-0,607
-0,029
0,037
0,302
-0,307

-0,529
0,166
0,140
0,235
-0,148

-0,805
-0,042
0,389
0,349
-0,189

-0,099
-0,038
0,360
0,303
0,261

-0,122
-0,009
0,386
0,404
0,366

-0,098
-0,029
0,212
0,449
0,217

-0,009
0,630
0,270
0,720
0,031
-0,176
0,576

-0,017
0,589
0,695
0,692
0,083
-0,483
0,862

0,024
-0,126
0,612
0,761
0,269
-0,575
0,928

-0,709
-0,708
0,639
0,236

-0,491
-0,777
0,474
0,141

-0,334
-0,568
0,418
0,027

-1,035
0,431
-0,208
0,345

-1,013
0,640
-0,195
0,379

-0,894
0,476
-0,016
0,362

140

www.kibs.pl

Jednostka terytorialna
141. Opalenica (3)
142. Zbąszyń (3)
Powiat rawicki
143. Bojanowo (3)
144. Jutrosin (3)
145. Miejska Górka (3)
146. Pakosław (2)
147. Rawicz (3)
Powiat wolsztyński
148. Przemęt (2)
149. Siedlec (2)
150. Wolsztyn (3)
Powiat m. Leszno
151. Leszno (1)
Powiat chodzieski
152. Chodzież (1)
153. Budzyń (2)
154. Chodzież (2)
155. Margonin (3)
156. Szamocin (3)
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
157. Czarnków (1)
158. Czarnków (2)
159. Drawsko (2)
160. Krzyż Wielkopolski (3)
161. Lubasz (2)
162. Połajewo (2)
163. Trzcianka (3)
164. Wieleń (3)
Powiat pilski
165. Piła (1)
166. Białośliwie (2)
167. Kaczory (2)
168. Łobżenica (3)
169. Miasteczko Krajeńskie (2)
170. Szydłowo (2)
171. Ujście (3)
172. Wyrzysk (3)
173. Wysoka (3)
Powiat wągrowiecki
174. Wągrowiec (1)
175. Damasławek (2)
176. Gołańcz (3)
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2010
0,119
0,231

2011
0,388
0,255

2012
0,269
0,549

-0,356
0,104
0,157
0,474
0,050

-0,397
0,264
0,421
0,197
0,102

-0,178
0,294
0,272
0,355
0,026

0,055
0,394
-0,091

0,035
0,385
-0,053

0,174
0,339
-0,120

1,403

1,347

1,567

0,272
0,596
-0,215
0,097
0,301

0,090
0,671
-0,032
-0,150
0,221

0,056
0,569
-0,253
-0,150
0,247

-0,124
0,263
-0,013
-0,662
-0,052
0,056
-0,042
-0,052

0,026
0,154
0,234
-0,694
0,420
0,089
-0,172
0,688

-0,451
0,292
0,376
-0,461
0,349
0,197
-0,241
-0,002

0,388
-0,434
-0,388
0,425
-0,369
0,946
1,168
-0,127
-1,069

0,168
-0,145
-0,530
0,551
0,802
0,651
-0,447
-0,077
-1,055

0,119
-0,284
-0,282
0,744
0,523
0,330
-0,477
-0,196
-0,837

-0,137
-0,148
-1,818

-0,235
0,063
-0,692

-0,342
0,352
-0,766
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177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

Jednostka terytorialna
Mieścisko (2)
Skoki (3)
Wapno (2)
Wągrowiec (2)
Powiat złotowski
Złotów (1)
Jastrowie (3)
Krajenka (3)
Lipka (2)
Okonek (3)
Tarnówka (2)
Zakrzewo (2)
Złotów (2)
Powiat obornicki
Oborniki (3)
Rogoźno (3)
Ryczywół (2)
Powiat poznański
Luboń (1)
Puszczykowo (1)
Buk (3)
Czerwonak (2)
Dopiewo (2)
Kleszczewo (2)
Komorniki (2)
Kostrzyn (3)
Kórnik (3)
Mosina (3)
Murowana Goślina (3)
Pobiedziska (3)
Rokietnica (2)
Stęszew (3)
Suchy Las (2)
Swarzędz (3)
Tarnowo Podgórne (2)
Powiat szamotulski
Obrzycko (1)
Duszniki (2)
Kaźmierz (2)
Obrzycko (2)
Ostroróg (3)
Pniewy (3)
Szamotuły (3)

biuro@kibs.pl

2010
-0,482
1,264
0,369
-0,102

2011
-0,272
1,408
0,653
-0,164

2012
-0,456
-0,018
-0,059
-0,010

-0,496
-1,305
-0,279
-0,773
-0,327
-1,061
0,385
-0,437

-0,588
-1,411
-0,074
-1,010
-0,204
-1,186
0,479
-0,562

-0,702
-1,355
0,216
-0,874
-1,277
-0,915
0,318
-0,466

0,494
0,030
-0,289

0,454
-0,759
-0,348

-0,215
-0,511
-0,263

-0,116
0,017
0,445
0,506
-0,164
0,875
0,712
0,419
0,543
0,215
0,148
-0,177
0,439
0,582
2,653
0,556
1,633

-0,067
-0,027
0,656
0,479
-0,315
0,833
0,917
0,517
0,600
0,458
0,217
-0,069
0,329
0,346
2,332
0,579
1,169

-0,076
0,085
0,382
0,410
-0,022
0,825
0,811
0,571
0,543
0,318
0,098
-0,180
0,243
0,431
2,341
0,522
1,433

1,188
-0,170
0,166
-0,058
-0,175
0,607
0,434

1,495
-0,165
0,135
0,142
-0,370
0,830
0,343

1,403
-0,170
0,536
-0,004
-0,301
0,557
0,323
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Jednostka terytorialna
216. Wronki (3)
Powiat średzki
217. Dominowo (2)
218. Krzykosy (2)
219. Nowe Miasto nad Wartą (2)
220. Środa Wielkopolska (3)
221. Zaniemyśl (2)
Powiat śremski
222. Brodnica (2)
223. Dolsk (3)
224. Książ Wielkopolski (3)
225. Śrem (3)
Powiat m. Poznań
226. Poznań (1)
227.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/OZPS

biuro@kibs.pl

2010
-0,185

2011
-0,146

2012
-0,218

-0,408
0,192
-0,444
-0,206
0,105

-0,371
0,110
-0,373
-0,259
0,103

0,222
-0,189
-0,317
-0,133
0,242

0,105
-0,069
1,165
-0,153

0,079
0,068
-0,692
-0,093

0,318
0,019
-0,856
-0,173

1,790

1,674

1,995
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Tabela 2 WSKAŹNIK: Wymiar warunków życia – wartości wskaźnika dla poszczególnych gmin (lata 2010-2012).

Jednostka terytorialna

Wskaźnik - wymiar 2: Warunków życia

2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Powiat jarociński
58
Jaraczewo (2)
Jarocin (3)
Kotlin (2)
Żerków (3)
Powiat kaliski
Blizanów (2)
Brzeziny (2)
Ceków-Kolonia (2)
Godziesze Wielkie (2)
Koźminek (2)
Lisków (2)
Mycielin (2)
Opatówek (2)
Stawiszyn (3)
Szczytniki (2)
Żelazków (2)
Powiat kępiński
Baranów (2)
Bralin (2)
Kępno (3)
Łęka Opatowska (2)
Perzów (2)
Rychtal (2)
Trzcinica (2)
Powiat krotoszyński
Sulmierzyce (1)
Kobylin (3)
Koźmin Wielkopolski (3)
Krotoszyn (3)
Rozdrażew (2)
Zduny (3)
Powiat ostrowski
Ostrów Wielkopolski (1)

56

ogółem
2011

2012

-0,501
0,967
0,351
-0,270

-0,671
0,319
-0,667
-0,461

-0,117
-0,808
-0,871
0,213
-0,164
-1,112
-0,282
0,413
-0,640
-1,123
0,392

-0,083
-0,821
-0,578
0,246
-0,483
-0,947
-1,082
0,589
-0,228
-1,152
0,707

0,917
-0,190
0,291
0,162
-0,468
-0,651
-0,433

1,029
0,508
0,454
0,162
-0,129
-0,232
0,024

-0,464
-0,180
0,241
-0,289
0,212
-0,565

-0,494
-0,347
0,042
0,302
0,149
-0,069

0,760

0,862

57

56

Brak danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika
Obliczenia z wyłączeniem wskaźnika - Odsetek mieszkań zalegających w opłatach pow. 3 miesięcy
58
Oznaczenia: (1) gmina miejska, (2) gmina wiejska, (3) gmina miejsko-wiejska
57
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Jednostka terytorialna
Nowe Skalmierzyce (3)
Odolanów (3)
Ostrów Wielkopolski (2)
Przygodzice (2)
Raszków (3)
Sieroszewice (2)
Sośnie (2)
Powiat ostrzeszowski
Czajków (2)
Doruchów (2)
Grabów nad Prosną (3)
Kobyla Góra (2)
Kraszewice (2)
Mikstat (3)
Ostrzeszów (3)
Powiat pleszewski
Chocz (2)
Czermin (2)
Dobrzyca (2)
Gizałki (2)
Gołuchów (2)
Pleszew (3)
Powiat m. Kalisz
Kalisz (1)
Powiat gnieźnieński
Gniezno (1)
Czerniejewo (3)
Gniezno (2)
Kiszkowo (2)
Kłecko (3)
Łubowo (2)
Mieleszyn (2)
Niechanowo (2)
Trzemeszno (3)
Witkowo (3)
Powiat kolski
Koło (1)
Babiak (2)
Chodów (2)
Dąbie (3)
Grzegorzew (2)
Kłodawa (3)
Koło (2)

2010
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2011
0,008
-0,416
0,014
-0,209
-0,371
-0,815
-0,701

2012
0,043
0,088
0,094
0,417
-0,198
-0,496
-1,088

-0,518
-0,108
0,631
0,052
-0,084
-0,450
0,753

-0,488
-0,103
0,650
0,121
-0,043
-0,486
0,659

-1,115
0,228
0,498
-1,155
0,483
0,329

-0,913
-0,184
-0,089
-1,115
0,788
0,297

0,258

0,198

0,039
0,497
-0,135
-0,155
-0,429
0,517
-0,759
-0,220
-0,705
-0,148

-0,177
-0,445
0,316
-0,349
-0,869
0,394
-1,050
-0,396
-0,939
-0,125

0,213
-0,269
-0,589
-1,837
-0,789
-0,323
0,179

0,260
-0,946
-0,597
-2,035
-0,809
-0,683
0,107
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Jednostka terytorialna
Kościelec (2)
Olszówka (2)
Osiek Mały (2)
Przedecz (3)
Powiat koniński
Golina (3)
Grodziec (2)
Kazimierz Biskupi (2)
Kleczew (3)
Kramsk (2)
Krzymów (2)
Rychwał (3)
Rzgów (2)
Skulsk (2)
Sompolno (3)
Stare Miasto (2)
Ślesin (3)
Wierzbinek (2)
Wilczyn (2)
Powiat słupecki
Słupca (1)
Lądek (2)
Orchowo (2)
Ostrowite (2)
Powidz (2)
Słupca (2)
Strzałkowo (2)
Zagórów (3)
Powiat turecki
Turek (1)
Brudzew (2)
Dobra (3)
Kawęczyn (2)
Malanów (2)
Przykona (2)
Tuliszków (3)
Turek (2)
Władysławów (2)
Powiat wrzesiński
Kołaczkowo (2)
Miłosław (3)
Nekla (3)
Pyzdry (3)

2010
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2011
-0,096
-1,383
0,050
-0,435

2012
-0,082
-1,354
0,008
-1,014

0,046
-0,976
-0,063
0,475
-0,054
-0,265
0,075
-0,373
-0,964
-0,909
0,555
0,243
-0,958
-0,910

0,023
-0,973
0,448
0,053
-0,065
-0,244
-0,504
-0,377
-0,981
-0,624
0,972
0,263
-1,575
-0,609

-0,108
-0,993
-0,561
-0,263
0,766
-0,201
0,429
-0,628

0,618
-0,773
-0,617
-0,684
0,774
-0,219
-0,034
-1,033

0,527
-0,897
-0,821
-1,567
-1,136
-0,667
-0,948
0,546
-0,193

0,090
-0,576
-1,740
-1,601
-0,955
-0,320
-0,719
0,165
-0,191

-0,325
-0,313
0,349
-0,361

-0,302
-0,419
0,253
-1,078
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107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Jednostka terytorialna
Września (3)
Powiat m. Konin
Konin (1)
Powiat gostyński
Borek Wielkopolski (3)
Gostyń (3)
Krobia (3)
Pępowo (2)
Piaski (2)
Pogorzela (3)
Poniec (3)
Powiat grodziski
Granowo (2)
Grodzisk Wielkopolski (3)
Kamieniec (2)
Rakoniewice (3)
Wielichowo (3)
Powiat kościański
Kościan (1)
Czempiń (3)
Kościan (2)
Krzywiń (3)
Śmigiel (3)
Powiat leszczyński
Krzemieniewo (2)
Lipno (2)
Osieczna (3)
Rydzyna (3)
Święciechowa (2)
Wijewo (2)
Włoszakowice (2)
Powiat międzychodzki
Chrzypsko Wielkie (2)
Kwilcz (2)
Międzychód (3)
Sieraków (3)
Powiat nowotomyski
Kuślin (2)
Lwówek (3)
Miedzichowo (2)
Nowy Tomyśl (3)
Opalenica (3)
Zbąszyń (3)

2010
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2011
0,006

2012
0,323

0,191

0,490

-0,299
0,566
0,223
0,244
0,970
-0,068
-0,142

-0,333
0,441
0,255
0,185
0,306
-0,013
-0,403

-0,275
-0,270
-0,506
0,811
-0,367

0,330
0,275
-0,062
0,068
0,160

0,685
-0,153
0,190
-0,798
0,204

0,546
0,004
0,204
-0,480
-0,007

-0,056
0,482
-0,225
0,655
0,470
0,474
0,517

0,375
1,311
0,368
0,677
0,779
0,472
0,867

-0,204
0,100
0,408
0,192

-0,384
-0,258
0,400
0,053

-0,843
-0,685
0,505
0,140
0,952
0,236

-0,531
-0,899
-0,048
0,404
0,692
0,176
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143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Powiat rawicki
Bojanowo (3)
Jutrosin (3)
Miejska Górka (3)
Pakosław (2)
Rawicz (3)
Powiat wolsztyński
Przemęt (2)
Siedlec (2)
Wolsztyn (3)
Powiat m. Leszno
Leszno (1)
Powiat chodzieski
Chodzież (1)
Budzyń (2)
Chodzież (2)
Margonin (3)
Szamocin (3)
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Czarnków (1)
Czarnków (2)
Drawsko (2)
Krzyż Wielkopolski (3)
Lubasz (2)
Połajewo (2)
Trzcianka (3)
Wieleń (3)
Powiat pilski
Piła (1)
Białośliwie (2)
Kaczory (2)
Łobżenica (3)
Miasteczko Krajeńskie (2)
Szydłowo (2)
Ujście (3)
Wyrzysk (3)
Wysoka (3)
Powiat wągrowiecki
Wągrowiec (1)
Damasławek (2)
Gołańcz (3)
Mieścisko (2)
Skoki (3)
Wapno (2)
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-0,552
0,117
0,355
0,427
0,271

-0,592
-0,256
0,331
0,389
0,490

0,612
0,088
0,480

0,376
0,249
0,393

0,011

0,724

0,120
-0,364
0,302
0,934
-0,261

0,397
0,001
0,350
0,255
-0,374

0,241
-0,419
-0,146
-0,324
0,960
-0,065
-0,222
-0,580

0,357
-0,491
-0,764
-0,286
0,305
-0,394
-0,159
-0,811

0,581
-0,179
0,028
-0,407
-0,497
0,223
0,434
-0,387
-0,481

0,423
-0,199
0,438
-1,164
-0,615
0,467
-0,088
-0,631
-0,876

0,185
-0,228
0,153
-0,671
-0,841
-0,055

0,497
-0,368
-0,460
-1,150
-0,522
-0,771
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180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Jednostka terytorialna
Wągrowiec (2)
Powiat złotowski
Złotów (1)
Jastrowie (3)
Krajenka (3)
Lipka (2)
Okonek (3)
Tarnówka (2)
Zakrzewo (2)
Złotów (2)
Powiat obornicki
Oborniki (3)
Rogoźno (3)
Ryczywół (2)
Powiat poznański
Luboń (1)
Puszczykowo (1)
Buk (3)
Czerwonak (2)
Dopiewo (2)
Kleszczewo (2)
Komorniki (2)
Kostrzyn (3)
Kórnik (3)
Mosina (3)
Murowana Goślina (3)
Pobiedziska (3)
Rokietnica (2)
Stęszew (3)
Suchy Las (2)
Swarzędz (3)
Tarnowo Podgórne (2)
Powiat szamotulski
Obrzycko (1)
Duszniki (2)
Kaźmierz (2)
Obrzycko (2)
Ostroróg (3)
Pniewy (3)
Szamotuły (3)
Wronki (3)
Powiat średzki
Dominowo (2)

2010
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2011
-0,442

2012
-0,520

0,711
-0,553
-0,120
-1,019
-0,382
-0,589
0,211
-0,383

0,503
-0,490
-0,205
-0,827
-0,862
-0,204
-0,140
-0,941

0,238
-0,719
-0,187

0,527
-0,608
-0,147

1,051
1,749
0,394
0,638
3,093
1,391
1,907
0,343
1,191
0,515
-0,034
1,291
1,804
0,589
1,951
1,198
2,096

1,149
3,079
0,887
0,626
3,054
1,551
2,583
0,536
2,105
1,234
0,467
1,336
2,388
0,836
3,209
1,351
3,303

-0,571
-0,150
0,588
-0,843
-0,267
0,190
0,351
-0,029

-0,140
0,510
0,549
-0,712
-0,319
0,083
0,516
-0,055

-0,544

-0,117
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Jednostka terytorialna
Krzykosy (2)
Nowe Miasto nad Wartą (2)
Środa Wielkopolska (3)
Zaniemyśl (2)
Powiat śremski
222.
Brodnica (2)
223.
Dolsk (3)
224.
Książ Wielkopolski (3)
225.
Śrem (3)
Powiat m. Poznań
226.
Poznań (1)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/OZPS
218.
219.
220.
221.

2010
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2011
0,526
-0,297
0,323
0,728

2012
0,090
-0,525
0,285
0,392

-0,085
0,633
-0,728
0,432

-0,109
-0,180
-0,369
0,209

0,998

1,140
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Tabela 3 WSKAŹNIK: Wymiar sytuacji na rynku pracy – wartości wskaźnika dla poszczególnych gmin (lata 2010-2012).

Jednostka terytorialna

Wskaźnik - wymiar 3:
Sytuacja na rynku pracy

2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

59
60

ogółem
2011

59

Powiat jarociński
60
Jaraczewo (2)
Jarocin (3)
Kotlin (2)
Żerków (3)
Powiat kaliski
Blizanów (2)
Brzeziny (2)
Ceków-Kolonia (2)
Godziesze Wielkie (2)
Koźminek (2)
Lisków (2)
Mycielin (2)
Opatówek (2)
Stawiszyn (3)
Szczytniki (2)
Żelazków (2)
Powiat kępiński
Baranów (2)
Bralin (2)
Kępno (3)
Łęka Opatowska (2)
Perzów (2)
Rychtal (2)
Trzcinica (2)
Powiat krotoszyński
Sulmierzyce (1)
Kobylin (3)
Koźmin Wielkopolski (3)
Krotoszyn (3)
Rozdrażew (2)
Zduny (3)
Powiat ostrowski
Ostrów Wielkopolski (1)
Nowe Skalmierzyce (3)

2012

-0,213
-0,120
-0,129
-0,373

-0,294
-0,230
-0,454
-0,470

0,770
0,421
0,309
0,562
0,280
1,819
0,907
0,406
0,761
0,204
0,747

0,765
0,197
0,287
0,182
0,343
1,748
0,926
0,579
0,740
0,216
0,649

1,598
1,051
0,675
1,493
0,974
0,706
0,959

1,081
0,806
1,272
0,497
0,699
0,170
0,642

0,528
0,849
0,871
0,519
1,084
-0,168

0,144
0,671
0,275
0,489
0,117
0,151

-0,043
0,645

0,091
0,676

Brak danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika
Oznaczenia: (1) gmina miejska, (2) gmina wiejska, (3) gmina miejsko-wiejska
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Jednostka terytorialna
Odolanów (3)
Ostrów Wielkopolski (2)
Przygodzice (2)
Raszków (3)
Sieroszewice (2)
Sośnie (2)
Powiat ostrzeszowski
Czajków (2)
Doruchów (2)
Grabów nad Prosną (3)
Kobyla Góra (2)
Kraszewice (2)
Mikstat (3)
Ostrzeszów (3)
Powiat pleszewski
Chocz (2)
Czermin (2)
Dobrzyca (2)
Gizałki (2)
Gołuchów (2)
Pleszew (3)
Powiat m.Kalisz
Kalisz (1)
Powiat gnieźnieński
Gniezno (1)
Czerniejewo (3)
Gniezno (2)
Kiszkowo (2)
Kłecko (3)
Łubowo (2)
Mieleszyn (2)
Niechanowo (2)
Trzemeszno (3)
Witkowo (3)
Powiat kolski
Koło (1)
Babiak (2)
Chodów (2)
Dąbie (3)
Grzegorzew (2)
Kłodawa (3)
Koło (2)
Kościelec (2)

2010
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2011
0,138
0,022
0,080
-0,193
-0,167
-0,665

2012
0,094
0,338
0,269
-0,104
-0,035
-0,595

0,291
-0,067
0,253
-0,255
0,155
0,286
-0,162

-0,142
-0,211
0,219
-0,037
-0,069
0,547
-0,176

-0,698
-0,353
0,306
-0,286
0,281
-0,539

-0,995
-0,576
0,080
-0,356
0,181
-0,469

0,191

0,124

-0,382
0,097
0,447
0,461
0,069
0,507
-0,474
-0,020
0,215
0,032

-0,431
0,092
0,328
0,261
0,082
0,346
-0,322
-0,488
0,230
-0,176

-1,220
-1,250
-1,234
-1,561
-0,782
-1,211
-0,840
-0,673

-1,048
-1,159
-1,429
-1,295
-0,381
-0,744
-0,394
-0,421
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Jednostka terytorialna
Olszówka (2)
Osiek Mały (2)
Przedecz (3)
Powiat koniński
Golina (3)
Grodziec (2)
Kazimierz Biskupi (2)
Kleczew (3)
Kramsk (2)
Krzymów (2)
Rychwał (3)
Rzgów (2)
Skulsk (2)
Sompolno (3)
Stare Miasto (2)
Ślesin (3)
Wierzbinek (2)
Wilczyn (2)
Powiat słupecki
Słupca (1)
Lądek (2)
Orchowo (2)
Ostrowite (2)
Powidz (2)
Słupca (2)
Strzałkowo (2)
Zagórów (3)
Powiat turecki
Turek (1)
Brudzew (2)
Dobra (3)
Kawęczyn (2)
Malanów (2)
Przykona (2)
Tuliszków (3)
Turek (2)
Władysławów (2)
Powiat wrzesiński
Kołaczkowo (2)
Miłosław (3)
Nekla (3)
Pyzdry (3)
Września (3)

2010
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2011
-0,984
-1,078
-0,359

2012
-0,575
-0,834
-0,449

-1,256
-0,340
-0,874
-0,877
-1,334
-0,841
-0,678
-0,804
-1,729
-1,260
-0,438
-0,676
-1,061
-1,697

-1,229
-0,593
-0,735
-0,911
-1,185
-0,853
-0,617
-0,717
-1,758
-1,184
-0,303
-0,652
-0,985
-1,716

-1,090
-0,022
-1,545
-1,755
-2,440
-1,205
-1,065
-0,658

-1,022
-0,792
-1,683
-1,631
-1,227
-1,073
-0,781
-0,592

-0,335
-0,550
-0,302
-0,455
0,164
-0,557
-0,554
-0,078
-0,483

-0,336
-0,708
-0,198
0,149
-0,004
-0,648
-0,616
-0,823
-0,621

-1,031
-0,962
0,214
-1,256
-0,479

-1,118
-1,299
0,398
-1,142
-0,464
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108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Jednostka terytorialna
Powiat m. Konin
Konin (1)
Powiat gostyński
Borek Wielkopolski (3)
Gostyń (3)
Krobia (3)
Pępowo (2)
Piaski (2)
Pogorzela (3)
Poniec (3)
Powiat grodziski
Granowo (2)
Grodzisk Wielkopolski (3)
Kamieniec (2)
Rakoniewice (3)
Wielichowo (3)
Powiat kościański
Kościan (1)
Czempiń (3)
Kościan (2)
Krzywiń (3)
Śmigiel (3)
Powiat leszczyński
Krzemieniewo (2)
Lipno (2)
Osieczna (3)
Rydzyna (3)
Święciechowa (2)
Wijewo (2)
Włoszakowice (2)
Powiat międzychodzki
Chrzypsko Wielkie (2)
Kwilcz (2)
Międzychód (3)
Sieraków (3)
Powiat nowotomyski
Kuślin (2)
Lwówek (3)
Miedzichowo (2)
Nowy Tomyśl (3)
Opalenica (3)
Zbąszyń (3)
Powiat rawicki

2010
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2011

2012

-1,043

-1,111

-0,062
-0,617
-0,263
0,096
0,171
-0,006
-0,025

-0,192
-0,486
-0,145
0,149
-0,057
-0,062
0,125

0,147
0,212
0,513
0,270
0,195

0,252
0,013
0,559
0,352
0,326

0,919
-2,515
0,914
0,493
0,676

0,761
-1,776
0,739
0,442
0,590

0,638
0,549
0,515
0,672
0,590
0,372
0,838

0,623
0,559
0,722
0,527
0,642
0,376
0,762

1,188
0,820
0,806
1,233

1,567
0,860
0,614
1,411

1,330
0,562
0,951
1,099
1,016
1,945

1,259
0,531
1,210
1,265
1,260
1,613
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143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Jednostka terytorialna
Bojanowo (3)
Jutrosin (3)
Miejska Górka (3)
Pakosław (2)
Rawicz (3)
Powiat wolsztyński
Przemęt (2)
Siedlec (2)
Wolsztyn (3)
Powiat m. Leszno
Leszno (1)
Powiat chodzieski
Chodzież (1)
Budzyń (2)
Chodzież (2)
Margonin (3)
Szamocin (3)
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Czarnków (1)
Czarnków (2)
Drawsko (2)
Krzyż Wielkopolski (3)
Lubasz (2)
Połajewo (2)
Trzcianka (3)
Wieleń (3)
Powiat pilski
Piła (1)
Białośliwie (2)
Kaczory (2)
Łobżenica (3)
Miasteczko Krajeńskie (2)
Szydłowo (2)
Ujście (3)
Wyrzysk (3)
Wysoka (3)
Powiat wągrowiecki
Wągrowiec (1)
Damasławek (2)
Gołańcz (3)
Mieścisko (2)
Skoki (3)
Wapno (2)

2010
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2011
-0,816
0,097
-0,710
-0,059
-0,212

2012
-0,618
-0,352
-0,436
0,170
-0,316

0,564
1,064
1,093

0,718
1,079
1,271

0,280

0,222

-0,759
-1,056
-1,327
-1,307
-1,476

-0,683
-0,958
-1,121
-1,087
-1,619

0,154
-0,293
-0,543
-1,321
0,078
-0,047
-1,155
-0,937

0,416
0,106
-0,370
-1,355
0,237
0,007
-1,193
-0,748

0,174
0,212
0,514
0,111
0,225
0,080
-0,328
-0,062
0,335

0,086
-0,050
0,344
0,000
-0,148
1,252
0,026
0,106
0,391

-1,041
-1,540
-1,564
-1,192
-0,756
-2,159

-0,942
-1,422
-1,595
-1,447
-0,665
-2,215
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180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Jednostka terytorialna
Wągrowiec (2)
Powiat złotowski
Złotów (1)
Jastrowie (3)
Krajenka (3)
Lipka (2)
Okonek (3)
Tarnówka (2)
Zakrzewo (2)
Złotów (2)
Powiat obornicki
Oborniki (3)
Rogoźno (3)
Ryczywół (2)
Powiat poznański
Luboń (1)
Puszczykowo (1)
Buk (3)
Czerwonak (2)
Dopiewo (2)
Kleszczewo (2)
Komorniki (2)
Kostrzyn (3)
Kórnik (3)
Mosina (3)
Murowana Goślina (3)
Pobiedziska (3)
Rokietnica (2)
Stęszew (3)
Suchy Las (2)
Swarzędz (3)
Tarnowo Podgórne (2)
Powiat szamotulski
Obrzycko (1)
Duszniki (2)
Kaźmierz (2)
Obrzycko (2)
Ostroróg (3)
Pniewy (3)
Szamotuły (3)
Wronki (3)
Powiat średzki
Dominowo (2)

2010
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2011
-1,545

2012
-1,346

-0,496
-1,391
-0,452
-0,736
-0,956
-0,700
-0,664
-0,994

-0,481
-1,614
-0,417
-0,890
-1,136
-0,667
-0,981
-1,089

0,543
0,748
0,512

0,523
0,488
0,383

1,479
1,530
1,947
1,328
1,880
1,782
1,305
1,847
1,348
1,348
1,291
1,530
2,194
1,445
1,924
1,944
1,846

1,518
1,359
2,058
1,336
2,043
1,857
1,694
1,891
1,817
1,507
1,538
1,681
2,019
1,412
1,822
1,918
1,822

-0,475
0,074
0,210
-0,248
-0,601
0,046
-0,300
0,285

-0,589
0,487
0,055
-0,468
-0,099
-0,036
-0,284
0,430

-0,742

-0,729
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Jednostka terytorialna
Krzykosy (2)
Nowe Miasto nad Wartą (2)
Środa Wielkopolska (3)
Zaniemyśl (2)
Powiat śremski
222.
Brodnica (2)
223.
Dolsk (3)
224.
Książ Wielkopolski (3)
225.
Śrem (3)
Powiat m. Poznań
226.
Poznań (1)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/OZPS
218.
219.
220.
221.

2010
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2011
0,276
-0,254
-0,818
-0,454

2012
0,138
-0,291
-0,704
-0,258

1,114
0,674
0,725
0,827

1,106
0,501
0,635
0,834

1,400

1,332
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Tabela 4 WSKAŹNIK SYNTETYCZNY: Wartości wskaźnika syntetycznego dla poszczególnych gmin (lata 2010-2012)

Jednostka terytorialna

Zbiorczy wskaźnik ubóstwa

2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
61
62

Powiat jarociński
62
Jaraczewo (2)
Jarocin (3)
Kotlin (2)
Żerków (3)
Powiat kaliski
Blizanów (2)
Brzeziny (2)
Ceków-Kolonia (2)
Godziesze Wielkie (2)
Koźminek (2)
Lisków (2)
Mycielin (2)
Opatówek (2)
Stawiszyn (3)
Szczytniki (2)
Żelazków (2)
Powiat kępiński
Baranów (2)
Bralin (2)
Kępno (3)
Łęka Opatowska (2)
Perzów (2)
Rychtal (2)
Trzcinica (2)
Powiat krotoszyński
Sulmierzyce (1)
Kobylin (3)
Koźmin Wielkopolski (3)
Krotoszyn (3)
Rozdrażew (2)
Zduny (3)
Powiat ostrowski
Ostrów Wielkopolski (1)
Nowe Skalmierzyce (3)
Jednostka terytorialna
Odolanów (3)

61

2010

ogółem
2011

2012

-0,462
0,372
-0,384
-0,269

-0,613
0,116
-0,827
-0,246

0,380
-0,098
-0,199
-0,076
0,016
0,364
0,314
0,525
0,087
-0,461
0,155

0,384
-0,073
-0,158
-0,143
-0,113
0,378
0,224
0,491
0,075
-0,617
0,279

0,877
0,377
0,287
0,751
0,306
-0,112
0,128

0,746
0,465
0,549
0,517
0,228
-0,069
0,348

0,216
0,104
0,146
0,061
0,521
-0,066

-0,138
-0,022
-0,108
0,288
0,257
0,226

0,172
0,217
2011
-0,273

0,245
0,249
2012
0,053

Brak danych niezbędnych do wyliczenia wskaźnika
Oznaczenia: (1) gmina miejska, (2) gmina wiejska, (3) gmina miejsko-wiejska

158

www.kibs.pl

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Ostrów Wielkopolski (2)
Przygodzice (2)
Raszków (3)
Sieroszewice (2)
Sośnie (2)
Powiat ostrzeszowski
Czajków (2)
Doruchów (2)
Grabów nad Prosną (3)
Kobyla Góra (2)
Kraszewice (2)
Mikstat (3)
Ostrzeszów (3)
Powiat pleszewski
Chocz (2)
Czermin (2)
Dobrzyca (2)
Gizałki (2)
Gołuchów (2)
Pleszew (3)
Powiat m. Kalisz
Kalisz (1)
Powiat gnieźnieński
Gniezno (1)
Czerniejewo (3)
Gniezno (2)
Kiszkowo (2)
Kłecko (3)
Łubowo (2)
Mieleszyn (2)
Niechanowo (2)
Trzemeszno (3)
Witkowo (3)
Powiat kolski
Koło (1)
Babiak (2)
Chodów (2)
Dąbie (3)
Grzegorzew (2)
Kłodawa (3)
Koło (2)
Kościelec (2)
Olszówka (2)
Osiek Mały (2)
Jednostka terytorialna
Przedecz (3)

2010

0,186
-0,042
-0,487
-0,210
-0,716

0,323
0,273
-0,335
-0,267
-0,716

-0,344
-0,164
0,227
-0,103
0,041
-0,198
0,094

-0,490
-0,238
0,256
0,058
-0,045
-0,158
0,056

-1,171
-0,188
0,165
-0,859
0,038
-0,214

-1,211
-0,238
-0,063
-0,834
0,406
-0,143

0,298

0,277

-0,331
0,319
0,010
0,277
-0,186
0,564
-0,543
-0,261
-0,154
-0,361

-0,440
0,073
0,167
0,254
-0,198
0,490
-0,575
-0,383
-0,060
-0,361

-0,266
-0,659
-0,836
-1,444
-0,559
-0,731
-0,256
-0,538
-0,849
-0,417
2011
-0,476

-0,277
-0,865
-0,867
-1,249
-0,445
-0,673
-0,192
-0,418
-0,742
-0,404
2012
-0,666
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72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Powiat koniński
Golina (3)
Grodziec (2)
Kazimierz Biskupi (2)
Kleczew (3)
Kramsk (2)
Krzymów (2)
Rychwał (3)
Rzgów (2)
Skulsk (2)
Sompolno (3)
Stare Miasto (2)
Ślesin (3)
Wierzbinek (2)
Wilczyn (2)
Powiat słupecki
Słupca (1)
Lądek (2)
Orchowo (2)
Ostrowite (2)
Powidz (2)
Słupca (2)
Strzałkowo (2)
Zagórów (3)
Powiat turecki
Turek (1)
Brudzew (2)
Dobra (3)
Kawęczyn (2)
Malanów (2)
Przykona (2)
Tuliszków (3)
Turek (2)
Władysławów (2)
Powiat wrzesiński
Kołaczkowo (2)
Miłosław (3)
Nekla (3)
Pyzdry (3)
Września (3)
Powiat m. Konin
Konin (1)
Powiat gostyński
Borek Wielkopolski (3)
Jednostka terytorialna
Gostyń (3)

2010

-0,406
-0,459
-0,358
0,186
-0,517
-0,296
-0,200
-0,668
-0,746
-0,876
-0,018
-0,086
-0,844
-1,030

-0,419
-0,653
-0,069
0,178
-0,527
-0,273
-0,353
-0,523
-0,743
-0,688
0,273
-0,169
-0,894
-1,069

-0,416
-0,651
-0,834
-0,877
-0,018
-0,372
-0,299
-0,763

-0,158
-0,814
-0,882
-1,038
0,140
-0,278
-0,312
-0,851

0,223
-0,279
-0,528
-0,566
-0,360
0,079
-0,539
0,165
-0,237

-0,010
-0,312
-0,676
-0,560
-0,374
0,105
-0,562
-0,190
-0,326

-0,627
-0,439
0,379
-0,752
-0,018

-0,663
-0,701
0,491
-0,966
0,061

0,195

0,339

0,070
2011
-0,112

0,009
2012
-0,099
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

148.

Krobia (3)
Pępowo (2)
Piaski (2)
Pogorzela (3)
Poniec (3)
Powiat grodziski
Granowo (2)
Grodzisk Wielkopolski (3)
Kamieniec (2)
Rakoniewice (3)
Wielichowo (3)
Powiat kościański
Kościan (1)
Czempiń (3)
Kościan (2)
Krzywiń (3)
Śmigiel (3)
Powiat leszczyński
Krzemieniewo (2)
Lipno (2)
Osieczna (3)
Rydzyna (3)
Święciechowa (2)
Wijewo (2)
Włoszakowice (2)
Powiat międzychodzki
Chrzypsko Wielkie (2)
Kwilcz (2)
Międzychód (3)
Sieraków (3)
Powiat nowotomyski
Kuślin (2)
Lwówek (3)
Miedzichowo (2)
Nowy Tomyśl (3)
Opalenica (3)
Zbąszyń (3)
Powiat rawicki
Bojanowo (3)
Jutrosin (3)
Miejska Górka (3)
Pakosław (2)
Rawicz (3)
Powiat wolsztyński
Jednostka terytorialna
Przemęt (2)

2010

-0,055
0,184
0,392
-0,155
-0,067

-0,012
0,176
0,130
-0,179
-0,085

-0,219
0,036
0,049
0,439
-0,107

-0,074
0,082
0,295
0,256
0,099

0,494
-0,892
0,497
0,033
0,416

0,403
-0,600
0,385
0,137
0,267

0,188
0,540
0,328
0,673
0,381
0,121
0,739

0,341
0,581
0,567
0,655
0,563
0,091
0,852

0,164
0,048
0,562
0,522

0,283
0,011
0,477
0,497

-0,175
0,172
0,420
0,539
0,785
0,812

-0,055
0,036
0,382
0,677
0,741
0,779

-0,588
0,159
0,022
0,188
0,054

-0,463
-0,105
0,056
0,305
0,067

2011
0,404

2012
0,423
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149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Siedlec (2)
Wolsztyn (3)
Powiat m. Leszno
Leszno (1)
Powiat chodzieski
Chodzież (1)
Budzyń (2)
Chodzież (2)
Margonin (3)
Szamocin (3)
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Czarnków (1)
Czarnków (2)
Drawsko (2)
Krzyż Wielkopolski (3)
Lubasz (2)
Połajewo (2)
Trzcianka (3)
Wieleń (3)
Powiat pilski
Piła (1)
Białośliwie (2)
Kaczory (2)
Łobżenica (3)
Miasteczko Krajeńskie (2)
Szydłowo (2)
Ujście (3)
Wyrzysk (3)
Wysoka (3)
Powiat wągrowiecki
Wągrowiec (1)
Damasławek (2)
Gołańcz (3)
Mieścisko (2)
Skoki (3)
Wapno (2)
Wągrowiec (2)
Powiat złotowski
Złotów (1)
Jastrowie (3)
Krajenka (3)
Lipka (2)
Okonek (3)
Tarnówka (2)
Jednostka terytorialna
Zakrzewo (2)

2010

0,513
0,507

0,556
0,515

0,546

0,838

-0,183
-0,250
-0,352
-0,174
-0,505

-0,077
-0,129
-0,341
-0,327
-0,582

0,141
-0,186
-0,152
-0,780
0,486
-0,008
-0,516
-0,276

0,107
-0,031
-0,253
-0,701
0,297
-0,063
-0,531
-0,520

0,308
-0,037
0,004
0,085
0,177
0,318
-0,114
-0,176
-0,400

0,210
-0,178
0,167
-0,140
-0,080
0,683
-0,180
-0,241
-0,441

-0,363
-0,568
-0,701
-0,711
-0,063
-0,521
-0,717

-0,262
-0,479
-0,940
-1,018
-0,402
-1,015
-0,625

-0,124
-1,118
-0,215
-0,921
-0,514
-0,825
2011
0,008

-0,227
-1,153
-0,135
-0,864
-1,092
-0,595
2012
-0,268
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188.

Złotów (2)
Powiat obornicki
189. Oborniki (3)
190. Rogoźno (3)
191. Ryczywół (2)
Powiat poznański
192. Luboń (1)
193. Puszczykowo (1)
194. Buk (3)
195. Czerwonak (2)
196. Dopiewo (2)
197. Kleszczewo (2)
198. Komorniki (2)
199. Kostrzyn (3)
200. Kórnik (3)
201. Mosina (3)
202. Murowana Goślina (3)
203. Pobiedziska (3)
204. Rokietnica (2)
205. Stęszew (3)
206. Suchy Las (2)
207. Swarzędz (3)
208. Tarnowo Podgórne (2)
Powiat szamotulski
209. Obrzycko (1)
210. Duszniki (2)
211. Kaźmierz (2)
212. Obrzycko (2)
213. Ostroróg (3)
214. Pniewy (3)
215. Szamotuły (3)
216. Wronki (3)
Powiat średzki
217. Dominowo (2)
218. Krzykosy (2)
219. Nowe Miasto nad Wartą (2)
220. Środa Wielkopolska (3)
221. Zaniemyśl (2)
Powiat śremski
222. Brodnica (2)
223. Dolsk (3)
224. Książ Wielkopolski (3)
225. Śrem (3)
Powiat m. Poznań
226. Poznań (1)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL/OZPS

-0,646

-0,832

0,412
-0,243
-0,007

0,278
-0,211
-0,009

0,821
1,084
0,999
0,815
1,552
1,335
1,376
0,903
1,046
0,774
0,491
0,917
1,442
0,793
2,069
1,240
1,704

0,864
1,508
1,109
0,790
1,692
1,411
1,696
0,999
1,488
1,019
0,701
0,946
1,550
0,893
2,457
1,264
2,186

0,150
-0,080
0,311
-0,316
-0,413
0,355
0,131
0,037

0,225
0,276
0,380
-0,395
-0,240
0,201
0,185
0,052

-0,552
0,304
-0,308
-0,251
0,126

-0,208
0,013
-0,378
-0,184
0,125

0,369
0,458
-0,232
0,389

0,438
0,113
-0,197
0,290

1,358

1,489
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