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Szanowni Państwo
Kolejny Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwato-
rium Terytorialnego (WROT), który mamy przyjemność Pań-
stwu zarekomendować, przybliża kwestię przyszłych możli-
wości rozwoju Wielkopolski . U progu nowej dekady pojawiła 
się potrzeba określenia aktualnych wyzwań dla rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego regionu, związanych z koniecznością 
określenia przyszłych celów i zadań oraz środków i sposobów 
ich realizacji, a  także przewidywania warunków działania 
w ramach określonych granic czasowych . W poszczególnych 
artykułach, stanowiących abstrakty wybranych opracowań, 
podjęliśmy próbę dostarczenia Państwu aktualnej wiedzy 
na temat zjawisk i procesów zachodzących na obszarze wo-
jewództwa wielkopolskiego w  zakresie: ogólnych trendów 
rozwojowych i  prognozowanych zmian sytuacji społeczno-
gospodarczej, innowacyjności przedsiębiorstw, Przemysłu 
4 .0 oraz funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej .

Głównym celem badania, zrealizowanego na zlecenie 
WROT pn . Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy roz-
wojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodar-
czej w regionie było wskazanie aktualnych trendów, sformuło-
wanie prognoz i scenariuszy rozwojowych uwzględniających 
najistotniejsze zewnętrzne i  wewnętrzne uwarunkowania 
rozwoju regionu w perspektywie kolejnych 10-15 lat . Zidenty-
fikowane zostały główne kierunki przyszłych zmian w trzech 
obszarach: demograficzno-społecznym, gospodarczym oraz 
przestrzenno-środowiskowym . Wnioski wynikające z  prze-
prowadzonej wieloaspektowej analizy i  uwarunkowań roz-
woju Wielkopolski na poziomie regionalnym, krajowym oraz 
europejskim i  światowym wspomogą proces planowania 
strategicznego oraz podejmowania strategicznych i  opera-
cyjnych decyzji w kolejnych latach .

Celem ekspertyzy pn .  Przemysł 4.0. Na jakim etapie prze-
mysłowej rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie? 
było uzyskanie miarodajnej i w pełni obiektywnej informacji 
dotyczącej etapu wdrażania idei Przemysłu  4 .0 wśród wiel-
kopolskich przedsiębiorców . Powyższy raport został sporzą-
dzony w odpowiedzi na pojawiające się coraz częściej pyta-
nie dotyczące poziomu innowacyjności oraz kierunku zmian 
technologicznych wśród przedsiębiorstw na obszarze woje-
wództwa wielkopolskiego . Na przestrzeni ostatnich lat prze-
kształcenia technologiczne ulegają tak szybkim zmianom, że 
całościowe usystematyzowanie ich charakterystyki wymaga-
ło kompleksowego podejścia badawczego . Aktualny stopień 

wdrażania idei Przemysłu 4 .0 wśród przedsiębiorstw w Wiel-
kopolsce nie jest wysoki . Jedynie przedsiębiorstwa opiera-
jące swoją główną działalność na rozwoju technologicznym 
można uznać za świadome tego trendu oraz idącymi za nim 
zmianami w funkcjonowaniu prowadzonego modelu bizne-
sowego . Działania zmierzające do zwiększenia intensyfika-
cji prac związanych z  wdrażaniem koncepcji Przemysłu  4 .0 
wśród przedsiębiorstw będą możliwe poprzez zapewnienie 
im większego wsparcia ze strony otoczenia rynkowego .

Rozszerzenie zagadnień związanych z przemysłem 4 .0 
stanowi analiza działalności innowacyjnej wielopolskich przed-
siębiorstw, wykonana przez WROT w ramach opracowania pn . 
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej woje-
wództwa wielkopolskiego 2019 .

Chęć stworzenia optymalnego katalogu rodzajów wspar-
cia kierowanych do rodzinnych form pieczy zastępczej stała 
się przyczyną zlecenia przez Obserwatorium Integracji Spo-
łecznej (działającego w ramach Sieci WROT) badania pn . Ro-
dzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim – stan 
aktualny, potrzeby i  wyzwania . Głównym jego celem było 
dokonanie charakterystyki funkcjonowania rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz procesu usamodzielniania jej wychowanków 
w  województwie wielkopolskim . Szczegółowe cele analizy 
dotyczyły pozyskania informacji na temat funkcjonowania 
rodzinnych form pieczy zastępczej, jako środowiska opie-
kuńczego oraz systemu ich wsparcia . Dodatkowym celem 
było również przeprowadzenie diagnozy potrzeb zarówno 
przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej, jak i usa-
modzielnianych wychowanków . Jednym z  efektów badania 
było stworzenie propozycji rozbudowy i/lub wprowadzenia 
modyfikacji w  zakresie form wsparcia adresowanych do ro-
dzin zastępczych i ich wychowanków . 

Ideą publikacji XI Biuletynu WROT jest przedstawianie 
opinii publicznej w  formie abstraktów aktualnego dorobku 
badawczego Sieci WROT . Zachęcamy zatem do zapoznania 
się z  pełnymi wersjami opisanych wyżej analiz, dostępnymi 
na stronie internetowej wrot .umww .pl . 

Zespół WROT
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Wstęp
Wielkopolska podobnie jak pozostałe regiony Unii Europej-
skiej stoi w  przededniu zmian . Globalizacja, brexit, migracje 
i bezpieczeństwo zewnętrze, polityka społeczno-gospodarcza 
na szczeblu krajowym, zróżnicowanie rozwojowe wewnętrzne 
i zewnętrzne to tylko niektóre z uwarunkowań oddziałujących 
na kształt oraz sposób realizacji przyszłej polityki rozwoju wo-
jewództwa, w tym także na strukturę budżetu regionu . W obli-
czu tych zmian istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania 
rozwojem ma więc wiedza nt . aktualnej sytuacji społeczno-
gospodarczej oraz trendów i prognoz rozwoju, która pozwoli 
dostosować interwencję publiczną do nowych uwarunkowań . 
Planowanie strategiczne i programowanie rozwoju wojewódz-
twa powinno uwzględniać nie tylko zmiany o  charakterze 
egzogennym – zachodzące w  otoczeniu regionu (krajowym, 
europejskim, globalnym), lecz także uwarunkowania endoge-
niczne determinujące stan i przemiany trajektorii rozwojowych 
regionu . W związku z powyższym oraz w związku z trwającymi 
pracami nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego 
do 2030 roku – Strategia Wielkopolska 2030 zaistniała potrzeba 
określenia uwarunkowań zachodzących procesów rozwojo-
wych oraz wskazania aktualnych i przyszłych trendów rozwo-
jowych regionu, w taki sposób, aby interwencja publiczna mo-
gła sprostać licznym krótko- i długoterminowym wyzwaniom .

Na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego (WROT) zrealizowano w  2019 roku badanie 
pn.  Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe 
i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regio-
nie, którego wybrane elementy zawarto w niniejszym artykule .

Autorzy badania podjęli próbę wskazania aktualnych 
trendów, sformułowania prognoz i  scenariuszy rozwojowych 

1 Zamieszczony materiał powstał na podstawie badania pn . Roz-
wój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowa-
ne zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie zrealizowanego 
przez ResPublic Sp . z o .o . – zespół badawczy w składzie: dr Katarzyna 
Cheba, dr hab . Jacek Sołtys prof . Politechniki Gdańskiej, Jacek Dęb-
czyński, Agnieszka Esz, dr Maciej Gajewski, Agnieszka Garbolińska, 
Sławomir Liszkiewicz, Grzegorz Romańczuk, Jan Szczucki – na zlece-
nie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego .
Pełna wersja opracowania znajduje się na stronie internetowej:  
wrot .umww .pl .

uwzględniających najistotniejsze zewnętrzne i  wewnętrz-
ne uwarunkowania rozwoju województwa wielkopolskiego 
w  perspektywie kolejnych 10-15 lat . Identyfikacja przyszłych 
kierunków jego rozwoju wymagała przeprowadzenia rzetel-
nej analizy potencjału regionalnego oraz rozpoznania sytuacji 
Wielkopolski na tle innych województw . Przedmiot badania 
został podzielony na trzy obszary: demograficzno-społeczny, 
gospodarczy oraz przestrzenno-środowiskowy i  obejmował 
analizę dostępnych danych źródłowych od 2005 roku do koń-
ca 2018 roku . Zakres przestrzenny badania obejmował obszar 
województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem podziału na 
podregiony lub powiaty . 

Ryc. 1. Schemat badaniaRyc. 1. Schemat badania 
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Źródło: K. Cheba i in., Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-

gospodarczej w regionie, Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2019 r. 

 

 

Analiza czynników wpływających na rozwój regionu 
W ramach analiz ilościowych dokonano oceny przebiegu dotychczasowych zmian 69 wybranych do 
badania wskaźników opisujących 3 wskazane obszary, w tym: 20 wskaźników charakteryzujących obszar 
społeczno-demograficzny, 20 opisujących obszar gospodarczy oraz 29 pozwalających na prześledzenie 
dotychczasowych zmian w obszarze przestrzenno-środowiskowym. Analizy prowadzono uwzględniając 
zarówno wyniki osiągane przez inne regiony, jak i średni poziom Wielkopolski uzyskiwany w kolejnych 
latach na tle kraju. Dodatkowo, tam gdzie było to możliwe ze względu na dostępność danych, analizowano 
również zmiany zachodzące na poziomie podregionów lub powiatów województwa wielkopolskiego. Na 
podstawie dotychczasowego kształtowania się analizowanych wskaźników wskazano również ich 
najbardziej prawdopodobne kierunki przyszłych zmian. Do przewidywania zmian zachodzących w 
rozpatrywanych obszarach wykorzystano również prognozy opracowane przez Główny Urząd Statystyczny 
(GUS), Ministerstwo Finansów oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).  

Przeprowadzone analizy, zebrane informacje statystyczne oraz wiedza ekspercka pozwoliły na 
sformułowanie najważniejszych wniosków w ramach rozpatrywanych obszarów obejmujących sfery 
społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno-przyrodniczą. Zidentyfikowane na podstawie analizowanych 
wskaźników czynniki mogące wpływać na poprawę pozycji konkurencyjnej regionu w kolejnych latach, to: 

 Stosunkowo korzystna sytuacja województwa wielkopolskiego w zakresie potencjału 
demograficznego przejawiająca się lepszą niż średnio w Polsce strukturą ludności według 
ekonomicznych grup wieku oraz odroczonymi w czasie, w porównaniu do innych regionów, zmianami 
związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców regionu, który według Prognozy ludności na lata 2014-
2015, opracowanej przez GUS w 2014 roku2, rozpocznie się w roku 2024. Warto jednak zauważyć, że 
ze względu na obserwowane w ostatnich 3 latach korzystne zmiany w zakresie liczby urodzeń 
w Wielkopolsce być może nastąpi przesunięcie tego terminu na kolejne lata. 

 Dodatnie saldo migracji wewnętrznych w całym analizowanym przedziale czasowym.  
                                                           
2 Aktualizacja prognozy ludności dla województw przewidziana jest w 2019 roku. 
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Źródło: K . Cheba i in ., Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe 
i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie . Ekspertyza 
wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2019 r .

Analiza czynników wpływających na rozwój 
regionu
W  ramach analiz ilościowych dokonano oceny przebiegu 
dotychczasowych zmian 69 wybranych do badania wskaź-
ników opisujących 3 wskazane obszary, w  tym: 20 wskaźni-
ków charakteryzujących obszar społeczno-demograficzny, 20 
opisujących obszar gospodarczy oraz 29 pozwalających na 
prześledzenie dotychczasowych zmian w obszarze przestrzen-
no-środowiskowym . Analizy prowadzono uwzględniając 
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Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy 
rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji  
społeczno-gospodarczej w regionie1
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zarówno wyniki osiągane przez inne regiony, jak i średni po-
ziom Wielkopolski uzyskiwany w kolejnych latach na tle kraju . 
Dodatkowo, tam gdzie było to możliwe ze względu na do-
stępność danych, analizowano również zmiany zachodzące na 
poziomie podregionów lub powiatów województwa wielko-
polskiego . Na podstawie dotychczasowego kształtowania się 
analizowanych wskaźników wskazano również ich najbardziej 
prawdopodobne kierunki przyszłych zmian . Do przewidywa-
nia zmian zachodzących w rozpatrywanych obszarach wyko-
rzystano również prognozy opracowane przez Główny Urząd 
Statystyczny (GUS), Ministerstwo Finansów oraz Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju . 

Przeprowadzone analizy, zebrane informacje statystyczne 
oraz wiedza ekspercka pozwoliły na sformułowanie najważ-
niejszych wniosków w ramach rozpatrywanych obszarów obej-
mujących sfery społeczną, gospodarczą oraz przestrzenno- 
-przyrodniczą . Zidentyfikowane na podstawie analizowanych 
wskaźników czynniki mogące wpływać na poprawę pozycji 
konkurencyjnej Wielkopolski w kolejnych latach, to:
•	 Stosunkowo korzystna sytuacja województwa wielkopol-

skiego w  zakresie potencjału demograficznego przeja-
wiająca się lepszą niż średnio w Polsce strukturą ludności 
według ekonomicznych grup wieku oraz odroczonymi 
w  czasie, w  porównaniu do innych regionów, zmianami 
związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców regionu, któ-
ry według Prognozy ludności na lata 2014-2015, opracowa-
nej przez GUS w 2014 roku2, rozpocznie się w roku 2024 . 
Warto jednak zauważyć, że ze względu na obserwowane 
w  ostatnich 3 latach korzystne zmiany w  zakresie liczby 
urodzeń w  Wielkopolsce być może nastąpi przesunięcie 
tego terminu na kolejne lata .

•	 Dodatnie saldo migracji wewnętrznych w całym analizowa-
nym przedziale czasowym . 

•	 Wysokie wartości wskaźnika liczby studentów uczelni na 
10 tys . ludności (5 . miejsce w kraju w 2017 roku), ale jedno-
cześnie obserwowane i przewidywane niekorzystne zmia-
ny wartości tego wskaźnika w kolejnych latach .

•	 Wysoka 3 . pozycja wśród innych regionów w Polsce w za-
kresie tzw . wskaźnika uprzedszkolnienia3 i  przewidywany 
dalszy wzrost jego wartości w kolejnych latach . Względnie 
dobra pozycja w stosunku do pozostałych regionów w kra-
ju w zakresie odsetka dzieci w wieku do 3 lat objętych opie-
ką w żłobkach (7 . miejsce w kraju w 2017 roku) . Z analizy 
zmian wartości wskaźnika wynika, że powinna ona rosnąć 
w  kolejnych latach . Jednakże jego poziom jest silnie uza-
leżniony od czynników o charakterze jakościowym, np . sty-
lu życia, dostępu do żłobków w pobliżu miejsca pracy lub 
zamieszkania, czy aktualnej polityki prorodzinnej państwa .

•	 Bardzo dobra sytuacja regionu w  zakresie obecnego po-
ziomu stopy bezrobocia, która według danych z 2017 roku 
była najniższa w kraju oraz znacznie niższa niż przeciętnie 
w Polsce (3,7% wobec 6,6% w kraju) .

•	 Korzystna sytuacja pod względem udziału gospodarstw 
domowych posiadających komputer osobisty z dostępem 
do Internetu (3 . miejsce w kraju w 2017 roku) . Badanie prze-
biegu zmian wartości wskaźnika wykazało, że w kolejnych 

2 Aktualizacja prognozy ludności dla województw przewidziana 
jest w 2019 roku .
3 Stosunek dzieci uczęszczających do przedszkoli w wieku 3-5 lat 
do ogólnej liczby dzieci w tym wieku w populacji .

latach możliwy jest jej spadek związany z pojawianiem się 
nowych bardziej zaawansowanych technologicznie pro-
duktów .

•	 Względnie dobre w stosunku do innych województw wy-
niki w zakresie większości wskaźników wybranych do opi-
su potencjału gospodarczego regionu, w tym m .in .: 

 – poziom wartości dodanej brutto na 1 pracującego (pro-
duktywność pracy) – 6 . miejsce (2016 rok),

 – liczba pracujących na 1 tys . ludności w wieku produk-
cyjnym – 2 . pozycja (2017 rok),

 – produkcja sprzedana przemysłu per capita – 3 . miejsce 
(2017 rok), 

 – nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach – 4 . miej-
sce (2017 rok),

 – podmioty wpisane w  rejestrze REGON na 10 tys . lud-
ności (wskaźnik przedsiębiorczości) – 5 . miejsce (2017 
rok),

 – wskaźnik przeżywalności podmiotów gospodarczych4 
– 5 . pozycja (2018 rok) .

Do obszarów wymagających szczególnej uwagi, których 
poprawa przy obecnym potencjale regionu będzie umożliwia-
ła jego dalszy rozwój, zalicza się:
•	 Niekorzystna na tle innych województw sytuacja w zakre-

sie dostępności do opieki zdrowotnej przejawiająca się 
niższymi wartościami takich wskaźników, jak: 

 – liczba ludności na łóżko szpitalne5 – 13 . miejsce 
(2017  rok); należy zwrócić jednak uwagę na zmianę 
struktury dostępności liczby łóżek na oddziałach szpi-
talnych, tj . wzrost liczby łóżek m .in . na oddziałach: kar-
diologia, neurologia, rehabilitacja, czy transplantologia 
przy ogólnym spadku liczby łóżek w szpitalach na ob-
szarze województwa,

 – liczba ludności na 1 lekarza – 16 . pozycja (2017 rok),
 – liczba pielęgniarek i położnych na 10 tys . ludności – 16 . 

miejsce (2017 rok) .
•	 Duży, ale nadal nie w pełni wykorzystany potencjał Wiel-

kopolski w  zakresie rozwoju działalności badawczo-roz-
wojowej i  innowacyjnej przedsiębiorstw oraz jednostek 
tego rodzaju funkcjonujących na terenie regionu . Niższy 
niż przeciętnie w kraju poziom takich wskaźników, jak: 

 – jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojo-
wą na 100 tys . ludności – 4 . miejsce (2015 rok),

 – udział przedsiębiorstw w finansowaniu działalności ba-
dawczo-rozwojowej – 6 . miejsce (2017 rok),

 – liczba patentów na 1 mln ludności – 8 . miejsce 
(2017 rok),

 – udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle przed-
siębiorstw w regionie – 8 . pozycja (2017 rok),

 – udział produktów wysokiej i  średniowysokiej techniki 
w produkcji sprzedanej w przemyśle – 6 . miejsce (2017 
rok) .

•	 Zaskakująco niskie, na tle innych najszybciej rozwijają-
cych się w Polsce regionów, wartości wskaźników charak-
teryzujących potencjał przestrzenny Wielkopolski . Prze-
ciętne pozycje (2017 rok) województwa wielkopolskiego 
w zakresie takich wskaźników, jak: 

4 Wskaźnik przeżywalność podmiotów gospodarczych – różnica 
pomiędzy nowo zarejestrowanymi i wyrejestrowanymi podmiotami 
z rejestru REGON na 1 000 podmiotów gospodarczych .
5 W szpitalach ogólnych .
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 – gęstość dróg na 100 km2 – 7 . miejsce,
 – linie kolejowe na 10 tys . ludności – 10 . miejsce,
 – przewozy pasażerów komunikacją miejską per capita – 

9 . miejsce,
 – miejsca noclegowe na 1 tys . ludności – 10 . pozycja,
 – udzielone noclegi na 1 tys . ludności – 12 . pozycja,
 – zwiedzający muzea i ich oddziały na 10 tys . ludności – 

13 . miejsce, 
 – wskaźnik działanośći scenicznej i wystawienniczej – 11 . 

miejsce, 
 – ludność korzystająca z oczyszczalnii ścieków w % ogól-

nej liczbie ludności – 9 . miejsce,
 – powierzchnia składowisk odpadów – 16 . pozycja .

•	 Stosunkowo niewielki potencjał przyrodniczy regionu 
oraz raczej przeciętna na tle innych województw pozycja 
Wielkopolski pod względem działań podejmowanych na 
rzecz ochrony środowiska, charakteryzująca się:

 – niższym niż przeciętnie w kraju udziałem energii odna-
wialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem – 10 . 
miejsce (2017 rok),

 – dużą emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z za-
kładów szczególnie uciążliwych – odpowiednio 15 . i 13 . 
miejsce (2017 rok) . W  tym przypadku należy zwrócić 
uwagę na emisję zanieczyszczeń pochodzącą z  kom-
pleksu paliwowo-energetycznego GK ZE PAK S .A .6, znaj-
dującego się na terenie subregionu konińskiego, która 
w  raporcie pn . Transformacja węglowa w  subregionie 
konińskim7 została wskazana jako jeden z  najważniej-
szych negatywnych kosztów zewnętrznych wynikają-
cych z lokalizacji tego przedsiębiorstwa w tym regionie, 

 – niższym niż przeciętnie w  kraju poziomem nakładów 
na środki trwałe służące gospodarce wodnej i ochronie 
środowiska per capita (10 . miejsce),

 – niższymi niż przeciętnie w Polsce wynikami w zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów (12 . miejsce) .

Proces budowy scenariuszy
Wyniki analiz ilościowych i jakościowych wykorzystano w ko-
lejnym etapie badania do opracowania scenariuszy rozwoju 
województwa wielkopolskiego . Dla potrzeb określenia uwa-
runkowań i czynników wpływających na rozwój regionu oraz 
zależności między nimi przeanalizowano 14 teorii, modeli 
i koncepcji rozwoju regionalnego . 

Budowę scenariuszy poprzedziła analiza otoczenia metodą 
STEEP, w oparciu o zmienne zewnętrzne (należące do otocze-
nia Wielkopolski), klasyfikowane jako sfery: społeczne, tech-
nologiczne, ekonomiczne, ekologiczne i  polityczno-prawne . 
Istotą tego narzędzia jest określenie tych uwarunkowań ze-
wnętrznych, które mogą mieć znaczący wpływ na funkcjono-
wanie regionu i  jego strategię rozwoju . Należą do nich m .in . 
tzw . megatrendy globalne:

 – zmiany klimatyczne skutkujące nasileniem kontrastów po-
godowych i  zjawisk ekstremalnych (susze, nawalne desz-
cze, powodzie, huragany),

6 Grupa Kapitałowa Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin 
Spółka Akcyjna .
7 A . Szpora, D . Kiewra, Transformacja węglowa w subregionie ko-
nińskim, IBS Research Reports 6/2018, Instytut Badań Strukturalnych .

 – globalizacja gospodarki,
 – wzrost znaczenia kapitału ludzkiego i społecznego,
 – szybki postęp technologiczny,
 – wzrost znaczenia cyfryzacji i  technologii teleinformatycz-

nych,
 – powszechność dostępu do informacji i łatwość komuniko-

wania się,
 – rosnąca automatyzacja i robotyzacja procesów zmniejsza-

jąca zapotrzebowanie na pracowników .
Na tym etapie badania zastosowano również takie metody 

badawcze, jak:
 – analizę zakresu zmienności zmiennych zewnętrznych, 
 – metodę Delphi8,
 – indywidualne wywiady pogłębione (IDI)9,
 – analizę strukturalną, w  ramach której sformułowano listy 

zmiennych i określono zależności między nimi, najważniej-
sze ukazując na schematach .

Ryc. 2. Zależności między kluczowymi zmiennymi należącymi do 
otoczenia

Ryc. 2. Zależności między kluczowymi zmiennymi należącymi do otoczenia 
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Źródło: K . Cheba i in ., Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe 
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8 Metoda heurystyczna, w której do podejmowania decyzji wyko-
rzystuje się wiedzę, doświadczenie i opinie ekspertów z danej dzie-
dziny . Wykorzystywana jest do określenia prawdopodobieństwa lub 
czasu zajścia przyszłych zdarzeń .
9 Metodologia badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywia-
du z respondentem poprzez kanał internetowy .
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Wariantowe scenariusze rozwoju 
Wielkopolski

Spojrzenie w przyszłość
W  kolejnej fazie badania tzw . właściwej połączono po-
dejście algorytmiczne z  heurystycznym – logiczno-intu-
icyjnym, z  przewagą tego drugiego . Stworzono model 
myślowy, na którym prowadzono intuicyjną symulację 
procesów, jako logicznych następstw zdarzeń układa-
jących się w  logiczne ciągi . Do opracowania wszystkich 
wariantowych scenariuszy zastosowano ten sam zestaw 
zmiennych, co zapewnia ich porównywalność .

Scenariusz definiuje się jako uporządkowany i  spój-
ny opis możliwej lub pożądanej przyszłości badanego 
obiektu (tu: województwa wielkopolskiego) skonstru-
owany przy pomocy ciągu zdarzeń i  procesów powiąza-
nych zależnościami przyczynowo-skutkowymi, łączących 
przyszłość ze stanem obecnym . Scenariusze są alterna-
tywnymi opisami możliwych dróg rozwoju rzeczywistości 
formułowanymi w odniesieniu do różnych uwarunkowań . 
Koncentrują się na ujawnieniu czynników wpływających 
na rozwój i szkicują procesy zmian w zależności od tego, 
jakie wystąpią uwarunkowania i w jaki sposób zmienią tra-
jektorię historii .

Wstępne założenia pozwoliły na sformułowanie 7 
głównych linii scenariuszy otoczenia (czyli scenariuszy 

Tab. 1. Scenariusz otoczenia do 2035 roku – OPTYMISTYCZNY

Kluczowe zmienne
Lata

2020-2023 2024-2027 2028-2035

Ogólne warunki makroekonomiczne (koniunktura/dekoniunktura) –  
Dynamika wzrostu

malejące rosnące
dość ustabilizowane 

na dość wysokim 
poziomie

Dynamika wzrostu gospodarczego Polski malejąca rosnąca wysoka
Model państwa Bardziej zdecentralizowane
Skutki polityki migracyjnej państwa – skala migracji do Polski niewielka rosnąca duża
Otoczenie prawne – czy sprzyjające gospodarce tak tak tak
Charakter Unii Europejskiej harmonijne doskonalenie

Relacje Polska – UE,  
istotne w nich wydarzenia

poprawa
dobre 

zapowiedź wprowa-
dzenia euro

dobre 
zmiana konstytucji 
w sprawie wprowa-

dzenia euro
Wizerunek zewnętrzny Polski poprawa dobry dobry
Inwestycje zagraniczne w Polsce umiarkowane rosnące duże
Inwestycje krajowe w Polsce umiarkowane rosnące duże
Strategie i polityki krajowe – dla Wielkopolski ogólnie korzystne korzystne korzystne
Dostępność środków UE – % o puli na lata 2014-2020 90 90
Dostępność środków krajowych dla województwa duża duża duża
Tempo budowy dróg ekspresowych w Wielkopolsce i ich zakres wysokie, pełny zakres
Tempo odchodzenia od węgla, w tym:
–  zakres wsparcia dla zmian w ogrzewaniu i termomodernizacji zabudowy
–  zakres wsparcia dla rozwoju OZE

rosnące
rosnące
rosnące

duże
duże
duże

Negatywne skutki zmian klimatycznych niewielkie

Źródło: K . Cheba i in ., Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie . Ekspertyza 
wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2019 r .

syntetycznych, uproszczonych), bazujących na zróżnico-
wanych i powiązanych ze sobą uwarunkowaniach: makro-
ekonomicznych, politycznych i krajowych . Niektóre z tych 
uwarunkowań są stałe, większość jest jednak zmiennych, 
przy czym zmiany mogą być różnego rodzaju: niektóre 
mają charakter jednokierunkowych tendencji zmian, dość 
ugruntowanych i  pewnych co do kierunku, przeważnie 
mniej pewnych co do tempa i  skali . Niektóre uwarunko-
wania są natomiast ze swej natury zmienne w taki sposób, 
że kierunek lub inny rodzaj zmian mogą być różne (np . 
koniunktura, władze) . Zmienne uwarunkowania bywają 
przedmiotem prognoz (o różnym stopniu wiarygodności) 
lub uznawane są za nieprzewidywalne . Są one ujęte w sce-
nariuszach wariantowo, poprzedzone analizami struktural-
ną i zakresu zmienności zmiennych . Warianty wybranych 
zmiennych stanowią podstawę różnicowania scenariuszy . 
Ostatecznie wskazano 3 scenariusze dla Wielkopolski:

Scenariusz optymistyczny 
Region rozwija się dynamicznie i coraz bardziej harmonijnie . 
Dynamicznie rozwija się nie tylko centrum regionu (m . Po-
znań oraz podregion poznański), ale i podregiony peryferyjne 
dzięki rozwojowi miast powiatowych .

Motorem rozwoju centrum regionu jest jego segment 
egzogeniczny: gospodarka oparta na wiedzy (GOW) i  kre-
atywności (innowacyjny przemysł, ICT, wzornictwo przemy-
słowe i design, nowoczesne technologie medyczne), funkcje
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Tab.2. Scenariusz otoczenia do 2035 roku – NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNY 

Kluczowe zmienne 
Lata

2020-2023 2024-2027 2028-2035
Ogólne warunki makroekonomiczne (koniunktura/deko-
niunktura) – Dynamika wzrostu

malejące rosnące
dość ustabilizowane na 

umiarkowanym poziomie
Dynamika wzrostu gospodarczego Polski malejąca rosnąca umiarkowana
Model państwa centralizacja umiarkowanie zdecentralizowany
Skutki polityki migracyjnej państwa – skala migracji do 
Polski

niewielka niewielka umiarkowana

Otoczenie prawne – czy sprzyjające gospodarce nie tak tak
Charakter Unii Europejskiej generalnie bez istotnych zmian

Relacje Polska – UE, istotne w nich wydarzenia złe poprawa
dobrezapowiedź wprowa-

dzenia euro
Wizerunek zewnętrzny Polski zły poprawa dobry
Inwestycje zagraniczne w Polsce znikome wolno rosnące umiarkowane
Inwestycje krajowe w Polsce niewielkie wolno rosnące umiarkowane
Strategie i polityki krajowe – dla Wielkopolski ogólnie niekorzystne umiarkowanie korzystne
Dostępność środków UE – % puli na lata 2014-2020 80 80
Dostępność środków krajowych dla województwa niewielka niewielka niewielka
Tempo budowy dróg ekspresowych w Wielkopolsce i ich 
zakres

niewielkie niewielkie umiarkowane, pełny zakres

Tempo odchodzenia od węgla, w tym:
–  zakres wsparcia dla zmian w ogrzewaniu i termomo-

dernizacji zabudowy
– zakres wsparcia dla rozwoju OZE

niewielkie
umiarkowane

niewielkie

umiarkowane
umiarkowane

rosnące po umiarkowane

Negatywne skutki zmian klimatycznych umiarkowane

Źródło: K . Cheba i in ., Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie . Ekspertyza 
wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2019 r .

metropolitalne, a także usługi biurowe w ramach outsourcin-
gu10 oraz rozwinięty przemysł poza Poznaniem . 

Peryferyjny obszar województwa intensyfikuje swój 
rozwój dzięki rozwojowi miast powiatowych oraz ośrod-
ków ponadregionalnych11 . Wzmacnia się istniejący prze-
mysł oraz pozyskiwani są nowi inwestorzy .

Scenariusz najbardziej prawdopodobny 
Centrum regionu cechuje się znacznie wyższym poziomem 
kapitału ludzkiego niż pozostała część województwa . Mo-
torem rozwoju centrum jest jego segment egzogeniczny: 
funkcje metropolitalne, usługi biurowe w  ramach outso-
urcingu oraz rozwinięty przemysł . Gospodarka oparta na 
wiedzy i kreatywności stanowi część tego segmentu, lecz 
wyraźnie mniejszą niż w  scenariuszu optymistycznym . 
Uczelnie wyższe i  inne instytucje badawcze w  Poznaniu 
wykazują coraz to większe, choć nie aż takie jak w  przy-
padku scenariusza optymistycznego, zainteresowanie 
współpracą z biznesem . Jednak zbyt małe doświadczenie 
oraz zbyt małe zainteresowanie ze strony biznesu nie po-
zwala odnieść sukcesów na tym polu . Nie udaje się rozwi-
nąć dostatecznie silnych i efektywnych instytucji transferu 
i komercjalizacji wiedzy, mimo wsparcia w ramach polityki 
regionalnej .

Peryferyjny obszar województwa rozwija się w stopniu 
zróżnicowanym czasowo i  przestrzennie, ale generalnie 

10 Outsorcing (ang . outside-resource-using) oznacza korzystanie ze 
źródeł zewnętrznych . Jest to delegowanie, zlecanie realizacji określo-
nych zadań firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie .
11 Terminem tym objęto ośrodki subregionalne (Gniezno, Konin, 
Leszno, Piła) oraz Kalisz i Ostrów Wielkopolski traktowane w doku-
mentach planowania przestrzennego jako dwubiegunowy ośrodek 
regionalny . 

wolniej od centrum . Systematycznie prowadzona jest 
rozbudowa i  modernizacja dróg . W  niektórych miastach 
powiatowych, w tym w ośrodkach podregionalnych, po-
wstają nowe tereny inwestycyjne, w  większości w  peł-
ni uzbrojone, przygotowane pod względem prawnym 
i  dobrze promowane . W  poszczególnych miastach po-
wiatowych szkolnictwo zawodowe rozwija się w  zróżni-
cowany sposób (kadry dostosowane w  różnym stopniu 
do potrzeb rynku pracy), w mniejszym stopniu – rozwój 
systemu szkolenia dorosłych . Powyższe czynniki podno-
szące atrakcyjność inwestycyjną miast nie zawsze są sko-
ordynowane (skoncentrowane w tych samych miastach), 
wskutek czego rośnie atrakcyjność inwestycyjna tylko 
niektórych miast powiatowych (w tym większości ośrod-
ków podregionalnych) i nielicznych innych miast . Nie we 
wszystkich miastach o rosnącej atrakcyjności inwestycyj-
nej pojawiają się inwestorzy zewnętrzni . Większość z nich 
pojawia się dopiero w  drugiej części rozpatrywanego 
okresu, ponieważ wcześniej uwarunkowania zewnętrz-
ne (wizerunek Polski, a następnie koniunktura) były nie-
sprzyjające .

Scenariusz pesymistyczny
Światowa recesja powoduje wyhamowanie rozwoju gospo-
darczego i  recesję na znacznym obszarze Wielkopolski . Na-
tomiast w  fazie globalnego ożywienia i  bardzo powolnego 
wzrostu następuje powolny rozwój podregionu Poznania . Na 
pozostałym obszarze przeważa stagnacja, są też nieliczne ob-
szary bardzo powolnego wzrostu i obszary recesji . 

Po okresie recesji centrum regionu rozwija się dość wol-
no na bazie segmentu egzogenicznego Poznania (funkcje 
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Tab. 3. Scenariusz otoczenia do 2035 roku – PESYMISTYCZNY

Kluczowe zmienne 
Lata

2020-2023 2024-2027 2028-2035
Ogólne warunki makroekonomiczne (koniunktura / dekoniunktura) – 
Dynamika wzrostu

wyhamowanie, 
recesja

wolno rosnące
ustabilizowane na 

dość niskim poziomie

Dynamika wzrostu gospodarczego Polski malejąca stagnująca
ustabilizowana na 
niskim poziomie

Model państwa bardziej scentralizowane
Skutki polityki migracyjnej państwa – skala migracji do Polski niewielka
Otoczenie prawne – czy sprzyjające gospodarce nie nie nie

Charakter Unii Europejskiej
mniej sprawna, rosną-

ce egoizmy
Unia dwóch prędkości

Relacje Polska – UE, istotne w nich wydarzenia złe
złe, Polska na margi-

nesie UE

referendum za wyj-
ściem z UE, opuszcze-

nie UE
Wizerunek zewnętrzny Polski zły bardzo zły bardzo zły
Inwestycje zagraniczne w Polsce malejące znikome niewielkie
Inwestycje krajowe w Polsce niewielkie wolno rosnące niewielkie
Sytuacja gospodarcza kraju – tempo wzrostu malejące wolno rosnące stagnacja, recesja
Dostępność środków UE – % puli na lata 2014-2020 75 50 0
Dostępność środków krajowych dla województw niewielka niewielka niewielka
Tempo budowy dróg ekspresowych w Wielkopolsce i ich zakres niskie niskie niskie, niepełny zakres
Tempo odchodzenia od węgla, w tym:
 – zakres wsparcia dla zmian w ogrzewaniu i termomodernizacji zabudowy 
 – zakres wsparcia dla rozwoju OZE

niewielkie
umiarkowane

niewielkie
Negatywne skutki zmian klimatycznych duże

Źródło: K . Cheba i in ., Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie . Ekspertyza 
wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2019 r .

metropolitalne, usługi biurowe w ramach outsourcingu) oraz 
rozwiniętego przemysłu . 

Obszar peryferyjny województwa w zróżnicowany sposób 
reaguje na globalną recesję . Na przeważającym obszarze na-
stępuje recesja, a  wyspowo – stagnacja . W  fazie globalnego 
ożywienia i bardzo powolnego wzrostu na większości obszaru 
przeważa stagnacja, niektóre obszary pozostają w recesji, są też 
nieliczne obszary bardzo powolnego wzrostu, głównie dzięki 
przedsiębiorstwom przemysłowym z kapitałem zagranicznym . 

Wnioski
W  świetle wielu teorii podregiony centralne Wielkopolski 
(m .  Poznań i  podregion poznański) mają szanse na rozwój 
bardziej dynamiczny niż pozostała część województwa . 
Niewielkie jest prawdopodobieństwo szybszego rozwoju 
podregionów peryferyjnych niż centrum regionu . W latach 
2005-2016 dynamika wzrostu PKB w  podregionach pery-
feryjnych była zbliżona, a  okresowo nawet przewyższała 
dynamikę w  podregionach centralnych – występowało to 
jednak w pojedynczych podregionach, a nie w  ich zbiorze 
jako całości . 

Rozwój gospodarczy zależy przede wszystkim od przedsię-
biorstw – ich zdolności wykorzystywania szans oraz od uwa-
runkowań ponadregionalnych (koniunktury globalnej i w pań-
stwach powiązanych gospodarczo, otocznia prawnego) . 
Mniejszy jest wpływ władz regionalnych i  lokalnych . Ich rola 
jest kluczowa w rozwoju i funkcjonowaniu usług publicznych .

Motorem rozwoju gospodarczego może być głównie 
segment egzogeniczny – w  Poznaniu funkcje metropoli-
talne, biurowe i  ICT, w  całym regionie: przemysł, zwłaszcza 
eksportujący, w  niektórych miejscach logistyka . Najwyższą 

dynamikę wzrostu można uzyskać poprzez pozyskiwanie no-
wych inwestorów .

Kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu ma poziom kapi-
tału ludzkiego i społecznego . Ważne jest rozwijanie różnych 
form partnerskiej, wielosektorowej i wieloszczeblowej współ-
pracy . Są to długotrwałe procesy, które wymagają wielolet-
nich, konsekwentnych działań .

Większość kierunków interwencji jest uniwersalnych 
dla wszystkich scenariuszy . Różnice zależne od zaistniałego 
scenariusza będą w  dużym stopniu ilościowe (np . mniejsze 
wsparcie, o mniejszym zakresie) . W niektórych scenariuszach 
zasadne może być niepodejmowanie pewnych działań . Aby 
o tym zadecydować, niezbędne będą analizy nakładów w re-
lacji do przewidywanych efektów oraz szacunek ryzyka . Nie-
które kierunki interwencji i bardziej konkretne działania będą 
miały w  poszczególnych scenariuszach swoje specyfiki wy-
nikające z odmiennych uwarunkowań, m .in . różnic w instru-
mentach . Odmienne w  scenariuszach mogą być priorytety 
kierunków interwencji oraz ich znaczenie . 

Rekomendacje
1 . Wykorzystywanie modelu rozwoju opartego na miejskim 

systemie dziennym (MSD), w  którym przyrost miejsc pracy 
w  segmencie egzogenicznym w  lokalnym rdzeniu rozwoju 
(LRR) aktywizuje otoczenie poprzez dojazdy do pracy oraz 
rozwój segmentu endogenicznego i w rdzeniu i w otoczeniu .

2 . Wzbogacenie podstaw polityki przestrzennej w  zakre-
sie kształtowania sieci osadniczej poprzez dodatkową 
klasyfikację ośrodków w oparciu o dwa kryteria: miejsca 
w  systemie obsługi i  roli w  rozwoju, w  powiązaniu z  wyżej 
wymienionym MSD, jako modułem w  polityce regionalnej 
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i  przestrzennej . MSD bazujące na LRR powinny pokryć jak 
największą część województwa .

3 . Przewartościowanie polityk prorozwojowych: 
 – wspieranie rozwoju segmentów wykorzystujących spe-

cyficzne (nawet unikalne) dla danego terytorium kombi-
nacje czynników (należy je właściwie rozpoznawać i bu-
dować partnerskie strategie wykorzystania),

 – wspieranie rozwoju istniejących firm adresowane zgod-
nie ze strategią (np . ze względu na lokalizację, innowacyj-
ność, wykorzystywane zasoby i czynniki, możliwe efekty) 
zamiast wspierania tworzenia nowych firm,

 – koncentracja wsparcia w gminach, które będą dzięki 
temu kompleksowo przygotowane i atrakcyjne dla in-
westorów . 

4 . Rozwijanie systemu planowania strategicznego na wszyst-
kich poziomach samorządowych, w szczególności:

 – współdziałanie w  tworzeniu strategii lokalnych i  regio-
nalnej, w tym dowartościowanie poziomu powiatowego 

jako pomostowego między poziomem gminnym a  re-
gionalnym,

 – tworzenie porozumień i partnerskich strategii z udziałem 
podmiotów różnych poziomów dla różnego typu obsza-
rów funkcjonalnych (np . OSI, MSD),

 – dowartościowanie sfery gospodarczej w strategiach,
 – większa rola ekspertów w tworzeniu treści diagnostycz-

nych, prognostycznych i strategicznych, 
 – doskonalenie metod planowana strategicznego .

5 . Rekomenduje się większą integrację strategicznego pla-
nowania społeczno-gospodarczego i  planowania prze-
strzennego, na poziomie regionalnym m .in . poprzez 
wyposażenie planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa w  instrumenty zwiększające skuteczność 
jego oddziaływania . 

Tab. 4. Zmienne otoczenia w wariantach wybranych do dalszych prac – zestawienie porównawcze

Zmienne
Wartości zmiennych w scenariuszu:

Optymistycznym Najbardziej  
prawdopodobnym Pesymistycznym

Ogólne warunki makroekonomiczne (koniunktura/ deko-
niunktura) 

przeważająco korzystne umiarkowane przeważająco niekorzystne

Dynamika wzrostu – przeważająco wysoka umiarkowana niska
Koniunktura gospodarcza w państwach istotnych dla 
eksportu z Wielkopolski – przeważająco

dobra przeciętna, zmienna* niewielka

Dynamika wzrostu gospodarczego Polski wysoka przeciętna, zmienna** niewielka

Model państwa
bardziej zdecentralizo-

wany
po centralizacji, wzrost 

decentralizacji
bardziej scentralizowany

Otoczenie prawne – czy sprzyjające gospodarce po poprawie tak nie, później tak nie
Charakter (i polityki) Unii Europejskiej harmonijne doskonalenie bez zmian Unia dwóch prędkości
Pozycja Polski w UE – Relacje Polska – UE poprawiająca się do dobrej zmienna zła

Wizerunek zewnętrzny Polski
poprawiający się do 

dobrego
zmienny, przeważnie 

umiarkowany
pogarszający się do złego

Inwestycje zagraniczne w Polsce
rosnące,  

do dużych
niewielkie, potem umiar-

kowane
niewielkie

Inwestycje krajowe w Polsce
rosnące,  

do dużych
niewielkie, potem umiar-

kowane
niewielkie

Dostępność środków UE (% obecnych) 
- okres 2021–2027 
- okres 2028–2034

90
90

80
80

75
50, potem 0

Dostępność środków krajowych dla województwa duże umiarkowane niewielkie

Tempo budowy dróg ekspresowych  
w Wielkopolsce,  
i ich zakres

wysokie 

pełny

niskie, potem umiarko-
wane 

pełny

niskie 
 

niepełny

Negatywne skutki zmian klimatycznych niewielkie umiarkowane duże

Całokształt w uwarunkowań dla Wielkopolski korzystny
niekorzystny  

przechodzący  
w umiarkowanie korzystny

niekorzystny

Tempo odchodzenia od węgla, w tym:
- zakres wsparcia dla zmian w ogrzewaniu i termomoder-
nizacji zabudowy
- zakres wsparcia dla rozwoju OZE

rosnące do dużego
rosnące do dużego 

rosnące do dużego

umiarkowane
umiarkowane 

rosnące po umiarkowane

powolne
niewielkie 

niewielkie

Skutki zmian klimatycznych niewielkie umiarkowane duże

 * W każdym scenariuszu jest zmienna .

**  W czasie i aspekcie, dokładniej opisanym w tabelach 1-3 .

Źródło: K . Cheba i in ., Rozwój województwa wielkopolskiego – trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie . Ekspertyza 
wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2019 r .
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Wprowadzenie 
Działalność innowacyjna jest współcześnie czynnikiem de-
cydującym o  potencjale regionalnej i  krajowej gospodarki, 
stanowiącym podstawę jej rozwoju w  kierunku gospodarki 
opartej na wiedzy . Innowacyjność regionu wpływa także na 
jego atrakcyjność inwestycyjną i zwiększa szanse pozyskania 
inwestora wykorzystującego w  swojej działalności zaawan-
sowane metody produkcji i rozwijającego nowoczesne tech-
nologie . Zasadnicze znaczenie dla budowania potencjału in-
nowacyjnego regionu ma aktywność przedsiębiorstw, które 
w zakresie wytwarzania i wdrażania innowacji powinny ściśle 
współpracować z sektorami nauki oraz administracji . Działa-
nia służące rozwojowi inteligentnej i konkurencyjnej gospo-
darki powinny uwzględniać wszystkie etapy powstawania 
innowacji, w tym etap badawczo-rozwojowy, który w dużym 
stopniu przyczynia się do kreowania nowych produktów lub 
usług . W  tym względzie istotne jest budowanie potencjału 
naukowo-badawczego w oparciu o prężnie działające uczel-
nie wyższe i inne jednostki naukowe zapewniające dostęp do 
wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, które zwięk-
szają prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań 
naukowych .

Niniejszy artykuł stanowi fragment, przygotowanego 
w  2019 roku przez Zespół Wielkopolskiego Regionalnego 
Obserwatorium Terytorialnego (WROT), opracowania pn . 
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej woje-
wództwa wielkopolskiego 2019 .

Innowacyjność Wielkopolski w świetle 
europejskich i krajowych raportów
Województwo wielkopolskie nie wyróżnia się pod względem 
innowacyjności, zarówno na tle regionów UE, jak i  polskich 
województw . Potwierdza to przygotowywany cyklicznie ra-
port na temat innowacyjności regionów europejskich, które-
go ósmą edycję opublikowano w 2017 roku1 . Jednostki (220 
regionów z  22 państw członkowskich UE, Norwegii, Serbii 
i Szwajcarii2) są w nim klasyfikowane pod względem poziomu 
innowacyjności do czterech grup: liderów innowacji (wynik 
powyżej 120% średniej UE), silnych innowatorów (90-120% 
średniej UE), umiarkowanych innowatorów (50-90% średniej 

1 Regional Innovation Scoreboard 2017, European Commission, 
2017 r .
2 Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Malta są rozpatrywane 
w raporcie na poziomie kraju .

UE) i  skromnych innowatorów (poniżej 50% średniej UE) . 
Dodatkowo w  obrębie każdej z  nich podzielono je na trzy 
części – regiony osiągające w danej grupie wyniki najwyższe 
(oznaczone „+”), pośrednie oraz najniższe (oznaczone „–”) . 
Podstawą klasyfikacji jest złożony (syntetyczny) wskaźnik – RII 
(ang . Regional Innovation Index), stanowiący wypadkową 18 
wskaźników odnoszących się do kwestii mających znaczenie 
dla innowacyjności . Zgodnie z  Raportem Wielkopolska, po-
dobnie jak w latach poprzednich, należała do grupy regionów 
charakteryzujących się najniższą innowacyjnością – skrom-
nych innowatorów, którą tworzyły 22 jednostki, w tym 9 pol-
skich województw . Mimo odnotowanego (umiarkowanego) 
wzrostu wskaźnika względem RII 2011 (o 2,5), województwo 
zajęło 199 . pozycję wśród 220 analizowanych regionów, osią-
gając jednocześnie 8 . wynik w kraju . Warto jednak zaznaczyć, 
że Wielkopolska osiągnęła najwyższy wynik (49,3% średniej 
UE) w grupie skromnych innowatorów („+”), który kształtował 
się na poziomie nieznacznie niższym niż graniczna wartość 
50% średniej UE, powyżej której jednostki kwalifikowane są 
do klasy umiarkowanych innowatorów .

Ryc. 1. Innowacyjność regionów UE, Norwegii, Serbii i Szwajcarii 
w 2016 roku

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Działalność innowacyjna wielkopolskich przedsiębiorstw
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Niska pozycja województwa wielkopolskiego pod wzglę-
dem poziomu innowacyjności była konsekwencją tego, iż 
w  przypadku znacznej części analizowanych wskaźników 
kwalifikowało się ono do grupy regionów osiągających naj-
niższe wyniki . Taka sytuacja występowała w przypadku dzie-
więciu wskaźników: (1) odsetka ludności w  wieku 25-64 lat 
uczestniczącej w kształceniu ustawicznym, (2) wydatków na 
B+R w sektorze przedsiębiorstw w relacji do PKB, (3) odset-
ka innowacyjnych MŚP, (4) odsetka MŚP wprowadzających 
innowacje produktowe lub procesowe, (5) odsetka MŚP 
wdrażających innowacje marketingowe lub organizacyjne, 
(6) odsetka MŚP współpracujących z innymi, (7) liczby publi-
kacji publiczno-prywatnych w  przeliczeniu na 1 mln osób, 
(8) liczby wniosków patentowych zgłoszonych do Europej-
skiego Urzędu Patentowego w przeliczeniu na 1 mld PKB, (9) 
udziału sprzedaży innowacji nowych dla rynku lub dla MŚP 
w ogólnym obrocie . Elementami wyróżniającymi pozytywnie 
Wielkopolskę na tle regionów europejskich były natomiast: 
względnie wysoki udział wydatków MŚP na innowacje inne 
niż B+R w ich ogólnym obrocie, liczba wniosków wzorniczych 
przypadających na 1 mld PKB oraz odsetek ludności w wieku 
30-34 lat z  wykształceniem wyższym, w  przypadku których 
województwo zakwalifikowało się do grupy jednostek o naj-
wyższych lub wysokich wynikach . W odniesieniu do pozosta-
łych sześciu wskaźników: (1) liczby międzynarodowych publi-
kacji naukowych w  przeliczeniu na 1 mln osób, (2) odsetka 
publikacji naukowych z regionu należących do 10% najczę-
ściej cytowanych publikacji na świecie, (3) wydatków na B+R 
w sektorze publicznym w relacji do PKB, (4) liczby wniosków 
o  znaki towarowe w  przeliczeniu na 1 mld PKB, (5) odsetka 
zatrudnionych w sektorze średnio-wysokiej/wysokiej techno-
logii i usługach opartych na wiedzy oraz (6) udziału wyrobów 
średnio-wysokich/wysokich technologii w eksporcie, Wielko-
polska osiągała przeciętne wyniki .

Ryc. 2. Potencjał innowacyjności w Polsce według województw

Źródło: Indeks Millenium 2018 . Potencjał Innowacyjności Regionów, 
Departament Public Relations Banku Millenium, Warszawa, 2018 r .

Niekorzystna sytuacja Wielkopolski ujawnia się też w ra-
portach banku Millenium, w których ocenie podlega potencjał 

innowacyjności województw . Zawarty w nich ranking bazuje 
na syntetycznym wskaźniku (indeks Millenium) uwzględnia-
jącym sześć kryteriów warunkujących rozwój innowacyjno-
ści, tj . wydajność pracy, stopę wartości dodanej, wydatki na 
B+R, edukację policealną, liczbę pracujących w obszarze B+R 
oraz liczbę patentów . Zgodnie z raportem z 2018 roku3 region 
charakteryzował się umiarkowanym potencjałem innowacyj-
ności (zajął 7 . miejsce w zestawieniu) . Na tle kraju wyróżniał 
się on pod względem wydajności pracy (3 . lokata) i edukacji 
policealnej (5 . lokata), zaś najmniej korzystnie wypadał w kry-
teriach dotyczących stopy wartości dodanej (12 . pozycja) 
i liczby patentów (9 . pozycja) .

Innowacyjność wielkopolskich 
przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych

Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych oraz 
współpracujących w zakresie działalności 
innowacyjnej
Uwidaczniający się we wspomnianym wcześniej raporcie 
Regional Innovation Scoreboard problem niedostatecznej 
innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw znajduje 
odzwierciedlenie w  danych statystycznych . Zgodnie z  nimi 
odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych4 w  regionie wy-
niósł w 2017 roku 13,8% (co było wartością o 2,2 p .p . niższą 
niż w 2008 roku), kształtującą się poniżej średniej dla kraju – 
14,5% (8 . miejsce wśród województw) .

Ryc. 3. Odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw Wielkopolsce i Polsce 
w latach 2008-2017 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Wśród wielkopolskich przedsiębiorstw przemysłowych 
odsetek ten kształtował się w 2017 roku na poziomie 18,6% 
(8 . pozycja wśród województw, średnia dla kraju – 18,5%), 
a więc w porównaniu do 2008 roku zmniejszył się o 0,2 p .p . 
(w kraju o 2,9 p .p .) – należy jednak zaznaczyć, że był wyższy niż 
w latach 2009-2016 . Innowacje procesowe wdrożyło w woje-
wództwie 16,1% przedsiębiorstw przemysłowych (w kraju – 
15,3%), produktowe – 12,2% (w  kraju – 12,0%), a  nowe lub 
istotnie ulepszone dla rynku produkty – 6,4% (w kraju – 6,0%) 
podmiotów gospodarczych z sektora przemysłu . 

3 G . Maliszewski, A . Berent, Ł . Buczek, A . Pulnar, Indeks Millenium 
2018 . Potencjał Innowacyjności Regionów, Departament Public Re-
lations Banku Millenium, Warszawa, 2018 r .
4 Dane przedstawione w tej części artykułu obejmują podmioty 
gospodarcze z  sektorów przemysłu oraz usług, przy czym nale-
ży zaznaczyć, że w  przypadku przedsiębiorstw przemysłowych 
badaniem pełnym objęto podmioty powyżej 49 pracujących, 
a badaniem na próbie reprezentacyjnej podmioty o  liczbie pra-
cujących od 10 do 49 osób, natomiast w  odniesieniu do przed-
siębiorstw usługowych przeprowadzono badanie na próbie 
reprezentacyjnej . 
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Ryc. 4. Odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce według 
województw w 2017 roku (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Ryc. 5. Odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych 
w Polsce według województw w 2017 roku (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W sektorze usług co najmniej jedną innowację wdrożyło 
w  2017 roku 8,9% podmiotów gospodarczych z Wielkopol-
ski, a więc mniej niż średnio w kraju – 10,4% . Była to wartość 

o 4,3 p .p . niższa niż w 2008 roku (w kraju o 5,7 p .p .), która pla-
sowała region na 10 . miejscu wśród województw . Blisko 6,5% 
przedsiębiorstw usługowych wprowadziło innowacje proce-
sowe (w kraju – 8,3%), 5,4% innowacje produktowe (podob-
nie jak w kraju), a 2,1% innowacje rynkowe (w kraju – 2,3%) .

Ryc. 6. Odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych w Polsce 
według województw w 2017 roku (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Poza innowacjami produktowymi i  procesowymi wdra-
żano także innowacje organizacyjne oraz marketingowe . 
W  latach 2015-2017 innowacje organizacyjne wprowadziło 
w Wielkopolsce 4,7% przedsiębiorstw usługowych (12 . miej-
sce wśród województw, średnia dla kraju – 7,0%) oraz 9,3% 
podmiotów z sektora przemysłu (3 . pozycja w kraju, za wo-
jewództwami mazowieckim i pomorskim, średnia dla Polski 
– 8,4%) . Dotyczyły one głównie nowych metod podziału za-
dań i usprawnień decyzyjnych, a w dalszej kolejności nowych 
metod w  zasadach działania przedsiębiorstwa . Natomiast 
innowacje marketingowe wdrożyło w tym okresie 4,4% pod-
miotów z sektora usług (10 . miejsce w kraju, średnio w Polsce 
– 6,9%) oraz 8,8% przedsiębiorstw przemysłowych (5 . wynik 
wśród województw, przeciętnie w  kraju – 7,5%) . Były one 
związane głównie z  nowymi mediami lub technikami pro-
mocji produktów oraz ze znaczącymi zmianami w projekcie/
koncepcji lub opakowaniu wyrobów lub usług5 .

Ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi innowa-
cyjności gospodarki jest współpraca między podmiotami, 
która w Wielkopolsce nadal jest niedostatecznie rozwinięta . 
W 2017 roku 1,7% przedsiębiorstw usługowych i 5,6% przed-
siębiorstw przemysłowych współpracowało w zakresie dzia-
łalności innowacyjnej z  innymi podmiotami gospodarczy-
mi lub instytucjami niekomercyjnymi . W  obu przypadkach 

5 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w  latach 2015–2017, 
GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa–Szczecin, 2018 r .
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odsetki te były niższe niż przeciętnie w kraju (odpowiednio: 
2,8% i 5,8%) i plasowały region na 9 . miejscu w Polsce – naj-
wyższe wartości wskaźnika odnotowały: w  odniesieniu do 
podmiotów z  sektora usług – województwo mazowieckie 
(4,5%), a  w  odniesieniu do przedsiębiorstw przemysłowych 
– województwo małopolskie (8,1%) . W przypadku przedsię-
biorstw usługowych aktywnym udziałem we wspólnych pro-
jektach dotyczących działalności innowacyjnej cechowało się 
9,0% przedsiębiorstw dużych (w kraju – 17,1%), 5,2% średnich 
(w  kraju – 7,4%) i  1,0% małych (w  kraju – 1,6%) . Natomiast 
w odniesieniu do podmiotów z sektora przemysłu odsetki te 
kształtowały się odpowiednio na poziomie: 26,9% (w kraju – 
30,5%), 8,5% (w kraju – 10,7%) i 3,0% (w kraju – 2,5%) .

Nakłady przedsiębiorstw na działalność 
innowacyjną
W 2017 roku 15,1% wielkopolskich przedsiębiorstw przemy-
słowych i 6,4% przedsiębiorstw usługowych poniosło nakła-
dy na działalność innowacyjną (w kraju odpowiednio 14,7% 
i 8,2%) . Ich łączna wartość wyniosła 3 173,0 mln zł (7,7% ogółu 
nakładów w kraju), przy czym większość związana była z pod-
miotami przemysłowymi (85,9%, tj . 2 724,7 mln zł) – głównie 
z  przedsiębiorstwami dużymi (2  074,9 mln zł), a  pozostała 
część (448,3 mln zł) z  podmiotami z  sektora usług . Połowa 
tej kwoty ukierunkowana była na maszyny i urządzenia tech-
niczne (1  603,3 mln zł), a  pozostała głównie na działalność 
B+R (21,9%, tj . 693,8 mln zł) oraz budynki i  lokale, obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej oraz grunty (11,3%, tj . 359,5 mln 
zł) . Źródłem finansowania tych działań były przede wszyst-
kim (w 79,5%) środki własne przedsiębiorstw (2 521,9 mln zł), 
a w dalszej kolejności: kredyty bankowe (9,7%, tj . 309,0 mln 
zł), środki pozyskane z zagranicy (3,8%, tj . 121,8 mln zł) i środ-
ki budżetowe (2,1%, tj . 67,0 mln zł) .

Poniesione przez przedsiębiorstwa z województwa wiel-
kopolskiego nakłady na działalność innowacyjną stanowiły 
w 2017 roku 1,61% PKB6 (8 . miejsce wśród województw, śred-
nio w kraju – 2,07%) . W latach 2008-2017 wartość wskaźnika 
w regionie charakteryzowała się pewną zmiennością – oscy-
lowała w granicach od 0,85% (2009 rok) do 1,90% (2015 rok), 
jednak w całym tym okresie kształtowała się na poziomie niż-
szym niż średnia krajowa .

6 Wartość wskaźnika w 2017 roku obliczono na podstawie wstęp-
nych szacunków GUS dotyczących PKB w cenach bieżących .

Ryc. 7. Nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną 
w Wielkopolsce i Polsce w latach 2008-2017 (mln zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Ryc. 8. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach 
w relacji do PKB w Wielkopolsce i Polsce w latach 2008-20177 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Podsumowanie
Przybliżone w  artykule informacje pozwalają stwierdzić, 
że województwo wielkopolskie nadal charakteryzuje się 
względnie niskim poziomem innowacyjności, zarówno na 
poziomie europejskim, jak i  krajowym . Wynika to przede 
wszystkim z niedostatecznej aktywności innowacyjnej wiel-
kopolskich przedsiębiorstw, o czym świadczą m .in . wartości 
wskaźników dotyczących odsetka przedsiębiorstw innowa-
cyjnych oraz współpracujących w zakresie działalności inno-
wacyjnej, czy nakładów poniesionych przez przedsiębiorstwa 
na działalność innowacyjną, które najczęściej kształtowały się 
na poziomie niższym niż średnio w kraju .

7 Wartość wskaźnika w 2017 roku obliczono na podstawie wstęp-
nych szacunków GUS dotyczących PKB w cenach bieżących . 
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Wprowadzenie
Współcześnie jednym z  najważniejszych czynników rozwoju 
społeczno-gospodarczego państw i  regionów jest innowacyj-
ność . Innowacje są bowiem motorem napędowym gospodarki . 
Od poziomu zaawansowania technologicznego, który bezpo-
średnio wpływa na wdrażanie i dyfuzję innowacji, w znacznym 
stopniu zależy poziom konkurencyjności gospodarki . Oddziały-
wanie różnych czynników oraz istniejące uwarunkowania spo-
łeczne i  gospodarcze (w  tym technologiczne), wpływające na 
postawy przedsiębiorcze i  innowacyjne wśród przedsiębiorstw, 
powodują, że poszczególne regiony i państwa znajdują się w róż-
nych fazach rozwoju gospodarczego – można je podzielić na te, 
które są zorientowane na czynniki produkcji bądź na efektyw-
ność oraz te zorientowane na innowacje . Obecnie obserwuje 
się w  gospodarce zmiany przejawiające się ukierunkowaniem 
na dostępne technologie cyfrowe, powstawaniem sieci połą-
czeń pomiędzy produktami, łańcuchami wartości i  modelami 
biznesowymi . To ukierunkowanie, wynikające przede wszystkim 
z potrzeby umocnienia pozycji na rynku oraz dostosowania się 
do obecnych wymogów rynku i oczekiwań klienta, określane jest 
mianem czwartej rewolucji przemysłowej, nazywanej także kon-
cepcją Przemysłu  4 .0 lub przemysłem czwartej generacji . Prze-
mysł 4 .0 to pojęcie odnoszące się do integracji pracowników, in-
teligentnych maszyn i urządzeń, systemów oraz wprowadzania 
zmian w procesach produkcyjnych, których celem jest zwiększe-
nie wydajności wytwarzania i umożliwienie wprowadzania ela-
stycznych zmian asortymentu, który w jak największym stopniu 
będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów .

W artykule przybliżono wybrane wyniki badania pn . Przemysł 
4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się wojewódz-
two wielkopolskie?, które zrealizowano w 2019 roku na zlecenie 
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 
(WROT) . Pełna wersja opracowania dostępna jest na stronie in-
ternetowej WROT – wrot.umww.pl .

1 Artykuł powstał na podstawie badania pn . Przemysł 4.0. Na ja-
kim etapie przemysłowej rewolucji znajduje się województwo wielko-
polskie?, zrealizowanego w 2019 roku przez DC CENTRUM Sp . z o .o . 
– zespół badawczy w składzie: dr Krzysztof Bondyra oraz Bartosz Za-
gierski – na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium 
Terytorialnego .
Pełna wersja opracowania znajduje się na stronie internetowej:  
wrot .umww .pl .

Cel i metodyka badania
Głównym celem badania było określenie etapu wdrażania idei 
Przemysłu 4 .0 w  województwie wielkopolskim . Jego realizacji 
służyło sześć celów szczegółowych obejmujących następujące 
zagadnienia:
•	 diagnozę poziomu zaawansowania innowacyjnego/techno-

logicznego wielkopolskich przedsiębiorstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących w  obszarze 
produkcji przemysłowej,

•	 identyfikację technologii oraz koncepcji wspierających zarzą-
dzanie produkcją wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa 
w Wielkopolsce,

•	 identyfikację zależności między poziomem zaawansowania 
technologicznego wielkopolskich przedsiębiorstw a  obsza-
rami regionalnych inteligentnych specjalizacji,

•	 określenie głównych czynników stymulujących decyzje 
o rozwoju oraz barier utrudniających rozwój technologiczny 
przedsiębiorstw w Wielkopolsce,

•	 ocenę kompetencji pracowników pod kątem wdrażania idei 
Przemysłu 4 .0,

•	 ocenę roli samorządów regionalnego i lokalnych we wdraża-
niu koncepcji Przemysłu 4 .0 .
Do realizacji ww . celów badawczych wykorzystano analizę 

źródeł wtórnych (desk research), tj . literatury naukowej i  nie-
naukowej (w  tym zapisów dokumentów strategicznych) doty-
czącej Przemysłu 4 .0 oraz zagadnień z nim związanych . Ponadto 
zastosowano następujące techniki badawcze:
•	 CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy 

strony internetowej wśród przedsiębiorstw, których siedziba 
główna zlokalizowana była w Wielkopolsce . Uzyskana liczba 
odpowiedzi na przesłane ankiety wyniosła 407 sztuk,

•	 IDI (indywidualny wywiad pogłębiony z  przedstawicielami 
przedsiębiorstw (z  uwzględnieniem branż z  obszaru regio-
nalnych inteligentnych specjalizacji) . W  ramach badania 
przeprowadzono łącznie 38 wywiadów wśród przedsię-
biorstw mających swoją siedzibę w Wielkopolsce,

•	 IDI z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu funkcjo-
nujących na obszarze Wielkopolski – łącznie przeprowadzo-
no 5 wywiadów pogłębionych,

•	 IDI z  ekspertami specjalizującymi się w  tematyce Przemy-
słu  4 .0 i  zagadnieniami z  nim powiązanymi, posiadającymi 
także wiedzę na temat sytuacji społeczno-gospodarczej 
w Wielkopolsce i specyfiki regionu – łącznie przeprowadzo-
no 5 wywiadów . 

Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Departament Polityki Regionalnej 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Przemysł 4.0. Na jakim etapie przemysłowej rewolucji 
znajduje się województwo wielkopolskie?1
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Poziom zaawansowania technologicznego 
przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa w  województwie wielkopolskim znajdują się 
na początkowym etapie wdrażania założeń czwartej rewolucji 
przemysłowej . W  regionie istnieją wprawdzie podmioty, które 
w  codziennej działalności wykorzystują rozwiązania charakte-
rystyczne dla Przemysłu 4 .0, jednak w  większości podmiotów 
stosuje się nadal maszyny i urządzenia wymagające najczęściej 
ręcznej obsługi, co może świadczyć o tym, że dla tych przedsię-
biorstw wyzwaniem pozostaje nadal adaptacja do warunków 
trzeciej rewolucji przemysłowej .

Niedostateczny poziom rozwoju idei Przemysłu  4 .0 w Wiel-
kopolsce potwierdza fakt, iż działalność dużej części przedsię-
biorstw uczestniczących w badaniu nie była zautomatyzowana 
– wykorzystywane w nich maszyny i urządzenia wymagały ręcz-
nej obsługi (w 37,1% przedsiębiorstw) lub ich działalność była je-
dynie częściowo zautomatyzowana (w 34,6% przedsiębiorstw) . 
W  przypadku 25,1% podmiotów gospodarczych większość 
procesów była zautomatyzowana, wymagała programowania 
i  umiejętności informatycznych, a  jedynie w  działalności 3,2% 
przedsiębiorstw występowała integracja ludzi, maszyn i  syste-
mów informatycznych a maszyny mogły komunikować się mię-
dzy sobą bez udziału człowieka, co świadczy o ich rozwoju w kie-
runku przemysłu czwartej generacji . 

W blisko co trzecim wielkopolskim przedsiębiorstwie biorą-
cym udział w badaniu (31,9%) nie wykorzystywano technologii 
charakterystycznych dla Przemysłu 4 .0 . W  pozostałych pod-
miotach gospodarczych najczęściej pojawiały się natomiast: 
automatyzacja produkcji (z  wykorzystaniem pojedynczych lub 
współpracujących ze sobą maszyn) (39,6%), technologie mobil-
ne (23,1%), cloud computing (22,1%), a w dalszej kolejności: Big 
Data (15,2%), robotyzacja produkcji (13,0%), wytwarzanie addy-
tywne (druk 3D – 6,6%), Internet rzeczy (4,7%), uczenie maszyno-
we (3,7%) oraz mikro- i nanoelektronika (3,2%) .

Ryc. 1. Technologie z zakresu Przemysłu 4 .0 wykorzystywane przez 
wielkopolskie przedsiębiorstwa (% przedsiębiorstw, n = 407)

Źródło: K . Bondyra, B . Zagierski, Przemysł 4 .0 . Na jakim etapie przemysłowej 
rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie?, DC CENTRUM Sp . z o .o . 
Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2019 r .

Połowa wielkopolskich przedsiębiorstw (50,1% badanych 
podmiotów) nie wdrażała również (w  okresie 5 ostatnich lat) 
narzędzi wspierających proces zarządzania produkcją związa-
nych z  Przemysłem 4 .0 . Pozostałe wykorzystywały natomiast 
koncepcje, które najczęściej nie wymagają dużych nakładów 
finansowych, wiedzy i  poziomu innowacji, takie jak: ERP (ang . 
Enterprise Resource Planning) (36,9%) poprzez m .in . korzystanie 

z  oprogramowania wspierającego zarządzanie zasobami w  fir-
mie, Just in Time Management (10,6%), Lean Management 
(8,4%), Total Quality Management (6,4%) i  Six Sigma (4,4%) . 
Wśród innych stosowanych rozwiązań wymienić należy metody 
agile, scrum i oprogramowanie Jira .

Przyczyną niskiego stopnia wdrażania rozwiązań typowych 
dla Przemysłu 4 .0 jest m .in . względnie niska świadomość wielko-
polskich przedsiębiorstw na temat tej koncepcji i korzyści płyną-
cych z jej wdrażania . Wśród objętych badaniem podmiotów go-
spodarczych jedynie 44,0% posiadało wiedzę na temat czwartej 
rewolucji przemysłowej, natomiast pozostała część nie spotkała 
się nigdy z tym pojęciem (28,0%) lub znane jej było tylko samo 
pojęcie, lecz nie istota tej idei (28,0%) . 

Niekorzystna sytuacja w tym zakresie wynika także z tego, że 
wprowadzenie nowych technologii przeważnie wiąże się z po-
niesieniem wysokich kosztów, które często przekraczają możli-
wości finansowe przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), a także ze zbyt dużego ryzyka niepomyśl-
ności wdrożonego rozwiązania i  poniesienia strat finansowych 
z tego tytułu . Przedsiębiorcy kierują się najczęściej zasadą eko-
nomicznej opłacalności, a co za tym idzie racjonalności działania 
ukierunkowanego na maksymalizację zysku, przez co wprowa-
dzanie nowatorskich metod, które nie gwarantują sukcesu, lecz 
prawdopodobnie, w dłuższym okresie mogą go zapewnić, nadal 
nie jest dla nich wystarczającym bodźcem do podjęcia działań 
z  zakresu B+R i  wdrażania innowacyjnych rozwiązań (mimo 
że mogłyby one znacznie obniżyć koszty ich działalności lub 
zwiększyć jakość oferowanych produktów i usług) . Dlatego też 
nowe technologie wdrażane są częściej w większych przedsię-
biorstwach, zwłaszcza tych z udziałem kapitału zagranicznego, 
które posiadają relatywnie duże zasoby własnych środków finan-
sowych i dysponują odpowiednim zapleczem badawczo-rozwo-
jowym .

Przemysł 4.0 a regionalne inteligentne 
specjalizacje
Stopień zaawansowania wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji 
przemysłowej przez przedsiębiorstwa wykazuje zróżnicowanie 
w  zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodar-
czej . W Wielkopolsce branżami, w których najczęściej dostrzega 
się elementy idei Przemysłu 4 .0, i  w  których należy upatrywać 
największych szans jej rozwoju, są branże wpisujące się w  re-
gionalne inteligentne specjalizacje . Są to głównie przedsiębior-
stwa produkcyjne, które w obliczu zmieniających się oczekiwań 
konsumentów i zwiększającej się konkurencji muszą zwiększać 
efektywność produkcji, oferować wysoką jakość towarów, za-
pewniać szybką realizację zleceń i umożliwiać indywidualizację 
zamówień przy zachowaniu relatywnie niskiej ceny . 

Szczególną rolę w rozwoju idei Przemysłu 4 .0 w Wielkopolsce 
odgrywa specjalizacja „Przemysł jutra”, która obecnie w najwięk-
szej mierze wykorzystuje typowe dla tej koncepcji rozwiązania . 
Wśród branż odznaczających się aktualnie najwyższym pozio-
mem zaawansowania technologicznego w regionie (najbardziej 
zbliżonym do modelu Przemysłu 4 .0) uznać należy przemysł sa-
mochodowy oraz lotniczy . Do wdrażania technologii związanych 
z  czwartą rewolucją przemysłową coraz lepiej przygotowana 
(pod względem sprzętowym, technicznym i organizacyjnym) jest 
także branża kotlarska, w której zaobserwować można względ-
nie wysoki poziom automatyzacji procesów produkcyjnych 
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i pomocniczych, jednak nadal w znikomym stopniu dostrzegal-
na jest robotyzacja . Niektóre rozwiązania charakterystyczne dla 
tej idei (m .in . druk 3D, Internet rzeczy, rozszerzona rzeczywistość, 
cloud computing, Big Data) zauważyć można także w branżach 
elektronicznej i odlewniczej, jednak w tych przypadkach zmiany 
w tym zakresie mają charakter fragmentaryczny – ograniczają się 
do wąskiego zakresu procesów oraz pojedynczych technologii, 
przez co aktualnie nie można wskazać wyraźnego trendu rozwo-
ju w kierunku Przemysłu 4 .0, który wymaga bardziej komplekso-
wego podejścia . 

Istotne znaczenie dla transformacji gospodarki ma również 
specjalizacja „Rozwój oparty na ICT”, która w  dużej mierze de-
terminuje wdrażanie modelu Przemysłu 4 .0 w innych branżach 
– poprzez dostarczanie niezbędnych rozwiązań z zakresu tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych . Potencjał do wdrażania 
rozwiązań wpisujących się w  idę przemysłu czwartej generacji 
posiadają także specjalizacje „Wnętrza przyszłości” oraz „Wyspe-
cjalizowane procesy logistyczne”, jednak ich obecny stan zaawan-
sowania technologicznego jest nadal daleki od wizji odpowiada-
jącej tej koncepcji (dostrzega się niewielki stopień wykorzystania 
kompleksowych rozwiązań z  zakresu automatyzacji, zwłaszcza 
wśród MŚP) .

Za specjalizację, która w  przyszłości może stanowić obszar 
dużego skoku rozwojowego w kierunku modelu Przemysłu 4 .0 
uznać można także „Nowoczesne technologie medyczne” . Wśród 
obiecujących medycznych obszarów zastosowań nowoczesnych 
technologii można wymienić: protetykę (potencjalna synergia 
z  technologiami przyrostowymi, m .in . drukiem 3D oraz tren-
dem personalizacji wyrobów), nanonarzędzia, a  także systemy 
pozwalające na przeprowadzanie zdalnej diagnostyki i operacji 
chirurgicznych . 

Inteligentną specjalizacją, która w  Wielkopolsce wykazuje 
najniższy potencjał do wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji 
przemysłowej jest specjalizacja „Biosurowce i  żywność dla świa-
domych konsumentów” . Sektor spożywczy w regionie cechuje się 
względnie niskim stopniem automatyzacji i poziomem innowa-
cyjności, a więc wyzwaniem dla tej branży nadal pozostaje ada-
ptacja do warunków trzeciej rewolucji przemysłowej .

Ryc. 2. Zależność pomiędzy poziomem zaawansowania technologicznego 
branż wpisujących się w inteligentne specjalizacje dla Wielkopolski a ich 
potencjałem rozwoju w kierunku Przemysłu 4 .0
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Kompetencje pracowników a wdrażanie idei 
Przemysłu 4.0
Czwarta rewolucja przemysłowa determinuje przemiany na 
rynku pracy i edukacji . Do wdrażania jej założeń niezbędna jest 
bowiem odpowiednio wykwalifikowana kadra pracowników, 
posiadająca określone kompetencje . Odnosi się to nie tylko do 
technicznych kwalifikacji, które pozwalają zrozumieć proces 
produkcyjny i  podjąć działania go usprawniające (m .in . umie-
jętności informatycznych, w  tym w  zakresie programowania, 
zarządzania systemami informatycznymi, z zakresu automatyki 
i robotyki), ale także kompetencji miękkich, wśród których moż-
na wymienić m .in . umiejętność współpracy czy kreatywność . 

Ryc. 3. Kompetencje kluczowe w kontekście rozwoju i wdrażania 
nowoczesnych technologii w opinii wielkopolskich przedsiębiorstw 
(% przedsiębiorstw, n = 407)
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poziomem innowacyjności, a więc wyzwaniem dla tej branży nadal pozostaje adaptacja do warunków 
trzeciej rewolucji przemysłowej. 
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W Wielkopolsce duża część pracowników nie posiada do-
statecznych kompetencji niezbędnych do tego aby przedsię-
biorstwa mogły rozwijać i wdrażać nowoczesne technologie . 
Ponad połowa badanych podmiotów gospodarczych zade-
klarowała bowiem, że żaden z pracowników lub tylko niewiel-
ka ich część posiada takie kompetencje – odpowiednio 7,1% 
i 44,7% wskazań (w pozostałych większość lub wszyscy pra-
cownicy posiadali takie kompetencje – odpowiednio 39,8% 
i 8,4% wskazań) . Najczęściej wskazywano na braki w  zakre-
sie kompetencji technicznych (55,0% badanych przedsię-
biorstw) oraz organizacyjnych (37,6%), a  następnie na nie-
wystarczająco rozwinięte umiejętności współpracy z  innymi 
(36,6%) i kreatywność (25,8%) . Podobne braki kwalifikacyjne 
i  kompetencyjne, utrudniające rozwój idei Przemysłu  4 .0, 
uwidaczniają się także wśród potencjalnych pracowników . 
W  tym przypadku w  znacznie większym stopniu dotyczą 
one umiejętności technicznych (na które wskazało 85,8% 
badanych przedsiębiorstw), a w dalszej kolejności zdolności 
współpracy (34,9% wskazań), kompetencji organizacyjnych 
(30,5%) oraz kreatywności (24,8%) .

Istniejące niedopasowanie kwalifikacji i  kompetencji do 
obecnych i przyszłych wymagań rynku pracy sprawia, że ko-
niecznym staje się podjęcie działań związanych z  przekwa-
lifikowaniem zawodowym, a  także przedsięwzięć na rzecz 
większego wykorzystania modelu kształcenia dualnego na 
etapie szkolnictwa ponadpodstawowego i  wyższego oraz 
działań promujących wśród uczniów perspektywiczne kie-
runki kształcenia . Wskazuje także na potrzebę intensyfikacji 
działań na rzecz rozwoju kadry pracowników, które nadal są 
niewystarczająco rozpowszechnione wśród wielkopolskich 
przedsiębiorstw . Odsetek badanych przedsiębiorstw, któ-
re zadeklarowały podejmowanie działań z  zakresu rozwoju 
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kadry wynosił: 62,7% w odniesieniu do kadry pracowniczej, 
51,6% w przypadku kadry inżynieryjnej oraz 42,8% w odnie-
sieniu do kadry zarządczej . Wśród stosowanych form pod-
noszenia kompetencji najczęściej pojawiały się szkolenia, na 
które wskazało 67,3% przedsiębiorstw objętych badaniem, 
a  następnie kursy (38,1%), udział w  konferencjach (27,0%) 
oraz studia (14,0%) .

Ryc. 4. Braki kompetencyjne obecnych i potencjalnych pracowników, 
które w opinii wielkopolskich przedsiębiorstw utrudniają ich rozwój 
w kierunku modelu Przemysłu 4 .0 (% przedsiębiorstw, n = 407)

Źródło: K . Bondyra, B . Zagierski, Przemysł 4 .0 . Na jakim etapie przemysłowej 
rewolucji znajduje się województwo wielkopolskie?, DC CENTRUM Sp . z o .o . 
Ekspertyza wykonana na zlecenie WROT, Poznań, 2019 r .

Samorząd a potrzeby Przemysłu 4.0
Jednym z czynników warunkujących powstawanie innowacji, 
a  przez to także rozwój idei Przemysłu 4 .0 są uwarunkowa-
nia instytucjonalne . Szczególną rolę w tym względzie odgry-
wają samorządy regionalne oraz lokalne, których zadaniem 
jest stworzenie sprzyjającego klimatu innowacyjnego, m .in . 
poprzez oferowanie odpowiedniego systemu zachęt sty-
mulujących prowadzenie działalności gospodarczej i  B+R . 
W  województwie wielkopolskim oferowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego (JST) wsparcie na rzecz wdrażania 
nowoczesnych technologii w  przedsiębiorstwach ocenio-
no przeciętnie, a  za najbardziej oczekiwane formy pomocy 
z  tego zakresu uznano: bezpośrednie wsparcie finansowe 
(wskazane przez 42,5% badanych przedsiębiorstw), a następ-
nie: wsparcie w zakresie rozwoju zaplecza technologicznego 
oraz wypracowania i wdrażania nowych technologii (19,7%), 
wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji (15,2%), a także po-
moc w  pozyskiwaniu/poszukiwaniu dodatkowych środków 
finansowych (9,6%) .

Podsumowanie
Zrealizowane badanie z  pewnością nie wyczerpuje złożo-
nego zagadnienia, jakim jest przemysł czwartej generacji . 
Umożliwia jednak sformułowanie pewnych wniosków i  re-
komendacji dotyczących poziomu wdrażania jego założeń 
w województwie wielkopolskim .

Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że wyko-
rzystanie rozwiązań typowych dla Przemysłu 4 .0 znajduje 
się w  Wielkopolsce na początkowym etapie, a  duża część 
przedsiębiorstw znajduje się nadal na etapie drugiej rewolu-
cji przemysłowej . Jedynie podmioty gospodarcze opierające 

swoją główną działalność na rozwoju technologicznym moż-
na uznać za świadome tej idei oraz idących za nią zmian 
w  prowadzonym modelu biznesowym . O  niedostatecznym 
rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw w kierunku przemy-
słu czwartej generacji świadczy m .in . niewielki stopień wyko-
rzystania przez nie charakterystycznych dla tej idei technolo-
gii i koncepcji wspierających zarządzanie produkcją, a także 
dostrzegane niedopasowanie posiadanych przez pracowni-
ków kompetencji i kwalifikacji, które są niezbędne do kom-
pleksowego wdrażania jej założeń . Wskazuje to na potrzebę 
zintensyfikowania działań ukierunkowanych na rozwój Prze-
mysłu  4 .0 w  regionie, które powinny być podejmowane za-
równo przez przedsiębiorstwa, jak i JST .

Dużym wyzwaniem jest zwiększenie świadomości wiel-
kopolskich przedsiębiorców na temat idei przemysłu czwar-
tej generacji i  znaczenia wykorzystywania nowoczesnych 
technologii dla rozwoju ich działalności . Powinno się to od-
bywać wieloetapowo i na wielu płaszczyznach . Ważną rolę 
w  tym względzie odgrywają samorządy terytorialne, które 
powinny precyzyjnie określić i realizować wyznaczone cele 
innowacyjne . Przejawem ich działań powinny być nie tylko 
konkretne zapisy w dokumentach strategicznych, odpowia-
dające zdiagnozowanym na danym obszarze potrzebom 
przedsiębiorstw prowadzących działalność w  branżach 
perspektywicznych, ale przede wszystkim zapewnienie 
(stworzenie) odpowiedniego systemu (narzędzi) wsparcia 
służącego ich realizacji . Odnosi się to nie tylko do działań 
promocyjno-edukacyjnych akcentujących korzyści (w  tym 
materialne) płynące z  wdrażania rozwiązań typowych dla 
Przemysłu  4 .0, ale także do pomocy finansowej, doradz-
twa (wsparcia merytorycznego i  technicznego w  zakresie 
realizacji projektów dotyczących wdrażania nowoczesnych 
technologii w  przedsiębiorstwach) czy działań służących 
rozwojowi kwalifikacji i kompetencji (ich dostosowaniu do 
obecnych i przyszłych potrzeb gospodarki) . Ważnym aspek-
tem jest także stymulowanie kooperacji między sektorami 
nauki i przedsiębiorstw, która powinna mieć charakter stały, 
a także dalszy rozwój regionalnych inteligentnych specjali-
zacji, będących zasadniczym narzędziem wzrostu innowa-
cyjności oraz konkurencyjności regionu i  przedsiębiorstw, 
w  tym ich większe ukierunkowanie na wdrażanie założeń 
przemysłu czwartej generacji . Pomocnym narzędziem 
mógłby być także regionalny portal innowacji, w  którym 
zamieszczane byłyby m .in . informacje na temat nowocze-
snych rozwiązań technicznych w przedsiębiorstwach, możli-
wości pozyskania środków na ich wdrożenie oraz współpra-
cy w zakresie działalności B+R .
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Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim1

Stan aktualny, potrzeby i wyzwania

Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie prezentuje skrót wyników badania prze-
prowadzonego na zlecenie Obserwatorium Integracji Społecz-
nej pn . Rodzinna piecza zastępcza w  województwie wielkopol-
skim – stan aktualny, potrzeby i  wyzwania, wykonanego przez 
konsorcjum Grupy BST Sp . z o . o . i EU-CONSULT Sp . z o . o . 

Głównym celem badania było dokonanie charakterysty-
ki funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz procesu 
usamodzielniania jej wychowanków w  województwie wiel-
kopolskim . Szczegółowe cele badania dotyczyły pozyskania 
informacji na temat funkcjonowania rodzinnych form pieczy 
zastępczej jako środowiska opiekuńczego oraz systemu ich 
wsparcia . Dodatkowym celem było również przeprowadzenie 
diagnozy potrzeb zarówno przedstawicieli rodzinnych form 
pieczy zastępczej, jak i  usamodzielnianych wychowanków . 
Jednym z efektów badania było stworzenie propozycji rozbu-
dowy i/lub wprowadzenia modyfikacji w zakresie form wspar-
cia adresowanych do rodzin zastępczych i ich wychowanków . 

Skrócony raport z  badania zawiera streszczenie badania 
wraz z wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi stworzenia 
optymalnego katalogu rodzajów wsparcia kierowanych do 
rodzinnych form pieczy zastępczej .

Metodologia badania 
Badanie rodzinnej pieczy zastępczej w  województwie wiel-
kopolskim zostało zrealizowane za pomocą kilku narzędzi 
badawczych, którymi badano poszczególnych uczestników 
systemu pieczy zastępczej: organizatorów, koordynatorów, 
przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej i usamodzielnia-
nych wychowanków . 
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Warsztat rekomendacyjny 

1 Zamieszczony materiał powstał na podstawie raportu z badania 
Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim – stan aktu-
alny, potrzeby i wyzwania sporządzonego przez: Grupa BST Sp . z o . o . 
i EU-CONSULT Sp . z o . o .

W  pierwszej fazie badania przeprowadzono desk rese-
arch, na podstawie którego opisano funkcjonowanie systemu 
pieczy zastępczej oraz przedstawiono najnowsze ogólnodo-
stępne dane statystyczne z tego zakresu .

Następnie, w  celu zebrania danych ilościowych zastoso-
wano:
•	 kwestionariusze CAWI – komputerowo wspomagane 

wywiady z użyciem elektronicznego kwestionariusza wy-
wiadu . Ankietę wypełniło 33 organizatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim, 

•	 kwestionariusze CATI – wywiady telefoniczne wspoma-
gane komputerowo . Łącznie zrealizowano 139 ankiet 
z  koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w  wo-
jewództwie wielkopolskim . W badaniu udział wzięło 91% 
wszystkich koordynatorów zatrudnionych w  Wielkopol-
sce w momencie realizacji badania .
W dalszej części badania, w celu rozwinięcia poruszanych 

wątków, przeprowadzono badania jakościowe: indywidualne 
wywiady pogłębione, warsztat rekomendacyjny i case study .

Jedną z  dwóch grup respondentów, z  którą przeprowa-
dzone zostały Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) byli 
przedstawiciele poszczególnych form rodzinnej pieczy za-
stępczej (rodziny spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, 
pogotowia rodzinne, rodziny specjalistyczne i rodzinne domy 
dziecka) . Łącznie przeprowadzono 49 wywiadów z przedsta-
wicielami rodzinnej pieczy zastępczej. 

IDI zrealizowano również z  usamodzielnianymi wycho-
wankami pieczy zastępczej, którzy w  momencie realizacji 
badania znajdowali się w procesie usamodzielnienia bądź też 
usamodzielnili się w przeciągu ostatnich 5 lat . Łącznie zreali-
zowano 26 wywiadów. 

W ramach części jakościowej badania przeprowadzony zo-
stał też warsztat rekomendacyjny . Zrealizowano go 7 maja 
2019 roku w Poznaniu z udziałem 10 uczestników – przed-
stawicieli różnych środowisk związanych z  tematem ro-
dzinnej pieczy zastępczej, tj . przedstawicieli środowiska 
naukowego, organizacji pozarządowych oraz przedstawi-
cieli systemu wsparcia pieczy zastępczej . Jego celem było 
wypracowanie katalogu działań i zaleceń dotyczących funk-
cjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej oraz procesu 
usamodzielniania ich wychowanków w województwie wiel-
kopolskim .

Do sporządzenia case study wybrano dwóch organizato-
rów rodzinnej pieczy zastępczej, których działania wskazać 
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można jako przykłady dobrych praktyk . W jego ramach doko-
nano analizy działań podejmowanych przez:
•	 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Szczecinie i  współ-

pracującą z nim Fundację Robinson Cruzoe,
•	 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  Gdańsku, a  także 

Fundację MetaPomoc i Gdańską Fundację Innowacji Spo-
łecznej .

System rodzinnej pieczy zastępczej 
w Wielkopolsce – streszczenie badania 
i wnioski

1. Opis funkcjonowania rodzinnych 
form pieczy zastępczej jako środowiska 
opiekuńczego

Struktura rodzinnych form pieczy zastępczej
Piecza zastępcza sprawowana może być w  dwóch formach: 
instytucjonalnej lub rodzinnej . W przypadku tej drugiej, bę-
dącej przedmiotem niniejszego badania, wskazać należy, że 
jest ona realizowana poprzez powoływanie rodzin zastęp-
czych lub rodzinnych domów dziecka . Wszystkie możliwe for-
my rodzinnej pieczy zastępczej przedstawiono na poniższym 
schemacie .

3 
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1. Opis funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej jako środowiska 
opiekuńczego 

Struktura rodzinnych form pieczy zastępczej 

Piecza zastępcza sprawowana może być w dwóch formach: instytucjonalnej lub rodzinnej. W 
przypadku tej drugiej, będącej przedmiotem niniejszego badania wskazać należy, że jest ona 
realizowana poprzez powoływanie rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Wszystkie 
możliwe formy rodzinnej pieczy zastępczej przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku 
małżeńskim. Są to osoby będące dla dziecka krewnymi wstępnymi lub rodzeństwem.  

Zarówno w rodzinie zawodowej, jak i niezawodowej umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 
3 dzieci (wyjątek stanowi liczne rodzeństwo). W ramach rodzin zawodowych funkcjonują:  

� rodziny zawodowe specjalistyczne, w których umieszcza się w szczególności dzieci 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub 
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Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie 
lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim . Są to osoby 
będące dla dziecka krewnymi wstępnymi lub rodzeństwem . 

Zarówno w  rodzinie zawodowej, jak i  niezawodowej 
umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (wy-
jątek stanowi liczne rodzeństwo) . W ramach rodzin zawodo-
wych funkcjonują: 
•	 rodziny zawodowe specjalistyczne, w  których umiesz-

cza się w  szczególności dzieci legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci 
na podstawie ustawy z  dnia  26 października 1982 roku 
o  postępowaniu w  sprawach nieletnich (Dz .U . z  2018 r ., 
poz . 969)  oraz małoletnie matki z dziećmi,

•	 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia ro-
dzinnego – przyjmują dziecko na podstawie orzeczenia 
sądu, w  przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone 
przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, 
dziecka lub innej osoby w  przypadku, o  którym mowa 
w art . 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzia-
łaniu przemocy w rodzinie (Dz .U . z 2019 r . poz . 730) . Pełnią 
one funkcję interwencyjną do czasu ustabilizowania się 
sytuacji dziecka . W  pogotowiu rodzinnym jednocześnie 
może przebywać maksymalnie 8 dzieci .

W rodzinnym domu dziecka w tym samym czasie może 
przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci (z wyjątkiem liczne-
go rodzeństwa) .

Ryc. 1. Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych formach rodzinnej 
pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim w II połowie 2017 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego 
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za II połowę 
2017 roku .

W  województwie wielkopolskim najwięcej dzieci 
umieszczonych zostało w  rodzinach zastępczych spo-
krewnionych – w drugim półroczu 2017 roku odnotowa-
no 2 311 dzieci przebywających w takiej formie rodzinnej 
pieczy zastępczej . Drugą pod względem liczebności gru-
pę dzieci objętych rodzinną pieczą zastępczą stanowiły 
dzieci umieszczone w  rodzinach zastępczych niezawodo-
wych (1 456 osób) . Z  kolei najmniej dzieci umieszczono 
w  rodzinach zastępczych zawodowych specjalistycznych 
(91 osób) . Liczebność dzieci w określonych formach pieczy 
zastępczej jest uwarunkowana również dostępnością po-
szczególnych typów rodzin na terenie województwa wiel-
kopolskiego .

Promowanie rodzicielstwa zastępczego
Zdecydowana większość organizatorów pieczy zastępczej 
posiada wypracowaną strategię pozyskiwania kandydatów 
do pełnienia funkcji rodzin zastępczych (31 na 33 bada-
nych) . Główne założenia tych strategii oraz działań związa-
nych z  promowaniem rodzicielstwa zastępczego dotyczą 
kreowania jego pozytywnego wizerunku . W  związku 
z tym organizowane są Dni Rodzicielstwa Zastępczego oraz 
prowadzone są kampanie wykorzystujące różnorodne for-
my i kanały promocji . Najpowszechniejszym sposobem jest 
umieszczanie informacji na stronie internetowej (33  wska-
zania), wykorzystywanie informacji przekazywanych bez-
pośrednio przez przedstawicieli rodzin zastępczych/ro-
dzinnych domów dziecka (29 wskazań) oraz dystrybucja 
materiałów, w tym plakatów i ulotek (27 wskazań) . Rycina 2 
prezentuje formy promocji rodzicielstwa zastępczego, pro-
cent wskazań korzystania z określonej formy przez organi-
zatorów oraz ocenę ich skuteczności (w  skali 1-5) nadaną 
przez organizatorów . 
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Ryc. 2. Czy i w jaki sposób promują Państwo na terenie Państwa 
powiatu rodzicielstwo zastępcze? (N=33)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej .

Badani przedstawiciele rodzinnej pieczy zastępczej o moż-
liwości pełnienia roli rodzica zastępczego dowiedzieli się z róż-
nych źródeł . Wśród nich wskazać można na pocztę pantoflową, 
podpowiedzi ze strony osób, które były zaangażowane w roz-
wiązanie sytuacji dziecka, czy też przeczytane ogłoszenie . 

Co istotne, poszczególne grupy respondentów biorące 
udział w  badaniu (przedstawiciele rodzinnych form pieczy za-
stępczej, usamodzielniani wychowankowie oraz organizatorzy 
pieczy zastępczej) dostrzegają konieczność i potrzebę podej-
mowania i realizowania ogólnopolskich kampanii niosących 
pozytywny przekaz dotyczący rodzicielstwa zastępczego.

Podejmując działania w  tym obszarze należy skupić się na 
przedstawieniu korzyści, jakie może odnieść dziecko, które zo-
stanie umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej . W realizację 
kampanii należałoby zaangażować duże, ogólnopolskie media, 
ale również wykorzystać możliwość bezpośredniego spotkania 
i  rozmowy z drugą osobą, na przykład w ramach organizowa-
nych Dni Rodzicielstwa Zastępczego . To działanie jest w opinii 
organizatorów pieczy zastępczej jedną z  najbardziej skutecz-
nych form promowania rodzicielstwa zastępczego . 

Proces tworzenia rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz kwalifikowanie dzieci do 
poszczególnych form pieczy zastępczej
Orzeczenie sądu jest dokumentem, na podstawie którego dziec-
ko zostaje umieszczone w pieczy zastępczej po uzyskaniu zgody 
rodziców zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka . 
Może w  niej przebywać do 18 .  roku życia . Po osiągnięciu peł-
noletności wychowanek może pozostać w  rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka do ukończenia 25 . roku życia, jeśli 
uczy się: w szkole, na uczelni, u pracodawcy w celu przygotowa-
nia zawodowego . Wychowankowie z niepełnosprawnością po-
bierający naukę mogą pozostać w rodzinie dłużej, tzn . ustawo-
dawca nie wskazał górnej granicy wieku ograniczającej pobyt 
w rodzinnej pieczy zastępczej . 

Wypowiedzi organizatorów pieczy zastępczej wskazują, że 
podstawy, na jakich dokonuje się doboru dzieci do poszczegól-
nych form rodzinnej pieczy zastępczej to przede wszystkim wiek 
dziecka i orzeczenie sądu . Ponadto, powiaty podejmują decyzje 
na podstawie doświadczeń poszczególnych rodzin zastępczych, 
wolnych miejsc w pieczy zastępczej, a także na podstawie płci 
dziecka, jego stanu zdrowia i sytuacji życiowej . 

Wypracowany katalog czynników, jakie mają znacze-
nie przy doborze dzieci do poszczególnych form rodzinnej 

pieczy zastępczej posiada prawie połowa (15) organizatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wzięli udział w  badaniu . 
Wyróżnić można dwie główne grupy kryteriów, tj . dotyczą-
cych dzieci, które musiały opuścić swoją rodzinę naturalną 
oraz odnoszących się do rodzin zastępczych, które mogą 
przyjąć dziecko . 

Ryc. 3. Kryteria doboru dzieci do poszczególnych form rodzinnej pieczy 
zastępczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej .

Powody umieszczania dzieci w rodzinnych 
formach pieczy zastępczej 
Poniżej wskazano powody umieszczania dzieci w pieczy zastęp-
czej, pochodzące zarówno ze sprawozdań resortowych, jak 
i  odpowiedzi z  wywiadów kwestionariuszowych poszcze-
gólnych grup respondentów biorących udział w  badaniu . 
Warto podkreślić, że często wskazuje się na więcej niż jeden po-
wód wpływający na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej . 

Według sprawozdań rzeczowo-finansowych z  realizacji 
ustawy o  wspieraniu rodziny i  pieczy zastępczej najczęstszy-
mi powodami umieszczania dzieci w  pieczy zastępczej są 
uzależnienia rodziców i  bezradność w  sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych. Powody umieszczania dzieci w  pieczy 
zastępczej określa sąd rodzinny podczas wydawania decyzji 
o zabezpieczeniu dziecka w pieczy .

Ryc. 4. Przyczyny umieszczania dzieci w pieczy zastępczej 
w województwie wielkopolskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz badania 
ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej .
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Tab. 1. Przeciętny profil rodziny zastępczej danego typu na podstawie wyodrębnionych cech społeczno-demograficznych

 Typ rodziny Wiek Wykształcenie Stan cywilny
Aktywność  
zawodowa

Rodzina zastępcza spokrewniona 51-60/61-70 lat
Zasadnicze  
zawodowe

Małżeństwo
Rencista/ 
emeryt

Rodzina zastępcza niezawodowa 41-50 lat
Średnie  
lub policealne

Małżeństwo
Osoba aktywna 
zawodowo

Rodzina zastępcza zawodowa 41-50 lat
Średnie  
lub policealne

Małżeństwo
Osoba aktywna 
zawodowo

Rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego 41-50/51-60 lat
Średnie  
lub policealne

Małżeństwo
Osoba aktywna 
zawodowo

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna 41-50/51-60 lat
Średnie  
lub policealne/ 
Wyższe

Małżeństwo
Osoba aktywna 
zawodowo

Rodzinny dom dziecka 51-60/41-50 lat
Wyższe/Średnie  
lub policealne

Małżeństwo
Osoba aktywna 
zawodowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej .

Powody opuszczania przez dzieci rodzinnych 
form pieczy zastępczej
Na podstawie badań jakościowych z przedstawicielami poszcze-
gólnych form pieczy zastępczej, wśród powodów opuszczania 
przez dzieci rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka 
wskazać można na sytuacje, w  których wychowanek chce się 
jak najszybciej całkowicie usamodzielnić . Zdarzały się rów-
nież przypadki, kiedy wychowanek opuszczał rodzinę zastępczą, 
ponieważ ta nie radziła sobie ze sprawianymi trudnościami 
wychowawczymi i konieczne było udzielenie mu specjalistycz-
nego wsparcia . Wybiórczo zdarza się, aby dziecko powróciło do 
domu biologicznego .

Profil społeczno-demograficzny przedstawicieli 
poszczególnych form rodzinnej pieczy zastępczej
Na podstawie odpowiedzi respondentów możliwe było stwo-
rzenie profilu rodziny zastępczej danego typu w odniesieniu do 
cech społeczno-demograficznych . Wspólnym mianownikiem dla 
każdej formy rodzinnej pieczy zastępczej jest tworzenie jej przez 
małżeństwo . Jeżeli rodzinę zastępczą tworzy jedna osoba, naj-
częściej jest to kobieta .

Rodziną wyróżniającą się na tle innych rodzin jest rodzina 
spokrewniona . Przede wszystkim jest to najczęściej występująca 
forma rodzinnej pieczy zastępczej, po drugie rodzice zastępczy 
tworzący ten rodzaj rodziny są statystycznie starsi od rodziców 
zastępczych w innych typach rodzin . Wskazano bowiem, że naj-
częściej są to osoby pomiędzy 51 . a  70 . rokiem życia, podczas 
gdy w  rodzinach zastępczych zawodowych i  niezawodowych 
rodzice znajdują się zazwyczaj w przedziale wiekowym 41-50 lat .

Rodzina spokrewniona wyróżnia się również innymi cechami 
społeczno-demograficznymi . Jej jako jedynej przypisywano naj-
częściej posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego 
oraz brak aktywności zawodowej – tworzą ją najczęściej renci-
ści lub emeryci . Odnosząc się do wyników badań jakościowych 
można wnioskować, że ten typ rodziny niejednokrotnie stanowią 
dziadkowie dla swoich wnuków, przejmujący funkcje opiekuń-
czo-wychowawcze .

Motywacje do pełnienia roli rodzica zastępczego 
W opinii koordynatorów chęć sprawowania opieki nad dzieckiem 
z rodziny to najczęstszy czynnik mający wpływ na decyzję o peł-
nieniu roli rodzica zastępczego (97,8% wskazań koordynatorów) . 

Wśród innych motywów wskazać można na niemożność posia-
dania własnych dzieci (62,6%), czy też poczucie misji (55,4%) . 
Rzadziej wskazywano na traktowanie rodzicielstwa zastępczego 
jako zawodu i źródła utrzymania (41,7%), czy też na chęć wyko-
rzystania własnego doświadczenia i historii rodzinnej (32,4%) lub 
posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (23,7%), 
czy też finansowych (20,9%) . Sami rodzice zastępczy w dużej 
mierze wskazywali na motywacje zbieżne ze wskazaniami 
koordynatorów. Odpowiedzi wskazane przez rodziny zastęp-
cze, które nie pojawiły się we wskazaniach koordynatorów do-
tyczą motywacji związanych z odruchem serca i chęcią niesienia 
pomocy potrzebującym, ale również z chęcią wykorzystania po-
siadanego doświadczenia i umiejętności wynikających z aktyw-
ności zawodowej i wykształcenia . Jednocześnie zwrócili uwagę 
na fakt, że często rodziny zastępcze niesprawiedliwie postrze-
gane są przez społeczeństwo jako osoby kierujące się wyłącznie 
profitami finansowymi związanymi ze sprawowaniem opieki .

Ryc. 5. Motywacje do pełnienia roli rodzica zastępczego – % wskazań 
koordynatorów2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz na podstawie indywidualnych 
wywiadów z przedstawicielami rodzinnej pieczy zastępczej

2 Odpowiedzi oznaczone gwiazdką są wskazaniami motywacji 
przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej uzyskanymi pod-
czas indywidualnych wywiadów, które nie pojawiły się we wskaza-
niach koordynatorów .
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Zjawisko quasi-adopcji
Sytuacja, w której rodzice zastępczy sprawują opiekę nad dziec-
kiem, a dziecko funkcjonuje w rodzinie jak dziecko przysposo-
bione, bez odpowiedniej procedury, nazywana jest powszech-
nie quasi-adopcją . Organizatorzy i koordynatorzy przyznali, że 
w swojej codziennej pracy nie spotykają się często z takim zjawi-
skiem . Wśród przyczyn jego występowania wskazać można na:

Uproszczenie procedur adopcyjnych i  edukacja rodzin za-
stępczych to często wskazywane działania, które pomogłyby eli-
minować występowanie zjawiska „quasi-adopcji” . Dostrzega się 
również konieczność edukowania rodzin zastępczych na temat 
nadrzędnego celu rodzinnej pieczy zastępczej, jakim jest spra-
wowanie tymczasowej opieki nad dzieckiem .

Relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy 
zastępczej z najbliższym otoczeniem
Codzienne funkcjonowanie rodzinnych form pieczy zastęp-
czej związane jest ściśle z  relacjami z  najbliższym otoczeniem, 
w którym funkcjonuje . 60,7% badanych koordynatorów (tj . 82) 
przyznało, że relacje te w ich ocenie są dobre, a rodziny zastęp-
cze i rodzinne domy dziecka mogą liczyć na zrozumienie najbliż-
szego otoczenia . Co czwarty koordynator (25,2%) zadeklarował, 
iż relacje te są poprawne, gdyż rodziny zastępcze i  rodzinne 
domy dziecka akceptowane są przez najbliższe otoczenie . Sami 
przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej przyznali, że 
najczęściej spotykają się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony 
rodziny, znajomych, współpracowników czy sąsiadów . Jeśli tego 
brakuje, to jest to wynikiem stereotypowego postrzegania roli 
rodzica zastępczego jako opłacalnego sposobu na życie .

Relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy 
zastępczej z rodzinami biologicznymi 
Nieodłącznym elementem funkcjonowania rodziców zastęp-
czych i  wychowanka jest utrzymywanie relacji z  biologiczną 
rodziną dziecka . W  opinii większości badanych koordynatorów 
(63,6%) relacje przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastęp-
czej z  rodzinami biologicznymi wychowanków są poprawne, 
a  zdaniem 15,2% koordynatorów są one pozytywne . Co piąty 
natomiast ocenił te relacje negatywnie . 

Sami przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastęp-
czej, jak i  usamodzielniani wychowankowie przyznali, że 
częstotliwość i  przebieg relacji z  biologiczną rodziną by-
wają uzależnione od powodów, przez które dziecko musia-
ło opuścić rodzinę i  od chęci obu stron do utrzymywania 
dalszego kontaktu . Zdarzają się sytuacje, w których kontakt 
ten jest regularny, pozytywny i jest wartościowy dla same-
go dziecka, jednak w wielu przypadkach rodzice biologicz-
ni bardzo rzadko bądź w ogóle nie podejmują kontaktu ze 
swoimi dziećmi czy też rodzicami zastępczymi . Mają też 
miejsce sytuacje, w których rodzic biologiczny wyraża chęć 
spotkania, lecz na nich się później nie stawia . Badane ro-
dziny zastępcze oraz wychowankowie wskazali też, że naj-
częstszą formą kontaktu były osobiste spotkania i kontakt 
telefoniczny .

W  ocenie koordynatorów na relacje rodzin zastępczych 
z  biologicznymi negatywnie mogą wpływać takie czynniki, 
jak: roszczeniowa postawa rodziców biologicznych, zarzuty 
względem rodzin zastępczych za odebranie dzieci oraz róż-
nego rodzaju zaburzenia i  deficyty rodziców biologicznych . 
Dostrzegają oni też potrzebę tworzenia miejsc, w których na 
gruncie neutralnym mogłyby być organizowane spotkania 
z rodzicami biologicznymi dziecka . 

Problemy występujące w rodzinnych formach 
pieczy zastępczej 
Swoje obowiązki wobec dzieci rodzice zastępczy określają 
mianem obowiązków, jakie każdy rodzic ma wobec swoich 
biologicznych dzieci . Dotyczą one zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb, ale także zapewnienia specjalistycznego 
wsparcia, jeśli wymaga tego sytuacja . Często podkreślano, 
że bardzo istotne jest udzielenie wsparcia emocjonalnego 
dziecku, które nie zaznało go ze strony swoich biologicz-
nych rodziców . Okazywana miłość, czułość i zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa wpływa konstruktywnie na bu-
dowanie przez dzieci pozytywnego poczucia własnej war-
tości . 

W  związku z  powyższym, wsparcie jakie rodzice zastęp-
czy udzielają swoim podopiecznym wiąże się ze standardo-
wą opieką, jaką każdy rodzic sprawuje nad swoim dzieckiem . 
Jednak często dzieci umieszczone w rodzinnych formach pie-
czy zastępczej charakteryzują się szeregiem szczególnych de-
ficytów  oraz zaniedbań wychowawczych  i środowiskowych, 
które wymagają specjalistycznego wsparcia . 

Przedstawiciele poszczególnych form pieczy zastęp-
czej w toku wywiadów indywidualnych wskazali, że kata-
log problemów, z jakimi borykają się rodziny zastępcze 
jest zróżnicowany i zależny od powodów, przez które dziec-
ko przebywa poza swoją rodziną biologiczną . Wśród nich 
wyróżnili:
a) PROBLEMY WEWNąTRZ RODZINY
•	 Problemy z  tożsamością dziecka i  związane z  tym 

obawy rodziców zastępczych, że po usamodzielnie-
niu się wychowanka, może on powielać sposób życia 
i funkcjonowania swoich rodziców biologicznych . 

•	 Nieradzenie sobie z  trudnymi zachowaniami wy-
chowanków. 

•	 Problemy w szkole i związane z nauką .
•	 W  rodzinach niespokrewnionych pojawia się również 

problem z  całkowitym otwarciem się i  okazaniem 



Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer XI (2019) styczeń–czerwiec

24

zaufania rodzicom zastępczym . Dzieci, które w wy-
niku wielu czynników musiały opuścić swoją rodzinę 
biologiczną bywają bardzo zamknięte, potrzebują 
czasu, by w pełni zaufać swoim nowym opiekunom . 

b) PROBLEMY SYSTEMOWE I W OTOCZENIu RODZINY
•	 Brak dostępu do pełnej informacji dot. dziecka 

przed jego pojawieniem się w rodzinie zastępczej, 
w  zakresie: stanu zdrowia psycho-somatycznego, 
deficytów rozwojowych, przeszłości i  doświadczeń 
życiowych dziecka, przeżytych traum, jego potrzeb, 
upodobań, sposobu funkcjonowania w rodzinie, spo-
sobu komunikowania się, temperamentu . 

•	 Problem odrzucenia i  braku akceptacji zarówno 
dla rodziców zastępczych, jak i  dzieci, które są 
pod ich opieką. Niektórzy z  respondentów odczu-
wają potrzebę większej akceptacji sytuacji, w  której 
znaleźli się zarówno oni, jak i wychowankowie (szcze-
gólnie przez rówieśników) . 

•	 Niewystarczające wsparcie specjalistyczne, w tym 
m .in . wsparcie dla dzieci z FAS (alkoholowym zespo-
łem płodowym), pomoc psychologa, rehabilitanta, lo-
gopedy . Ograniczony dostęp do usług medycznych, 
przy niewystarczającej wysokości otrzymywanego 
wsparcia finansowego, by korzystać z nich odpłatnie .

•	 Niewystarczające środki finansowe na zakup wyży-
wienia, odzieży .

•	 Brak wsparcia w organizowaniu opieki nad dzieć-
mi popołudniami bądź w  wakacje (np . organizacja 
czasu wolnego przez wolontariuszy) .

•	 Niewystarczająca wiedza nauczycieli i brak kiero-
wanych do nich szkoleń z  zakresu pieczy zastęp-
czej . Nauczyciele w  swojej pracy mają do czynienia 
z  dziećmi będącymi pod opieką rodziców zastęp-
czych . Według przedstawicieli rodzin zastępczych, 
nauczyciele mimo dobrych intencji często nie postę-
pują właściwie wobec takich dzieci, co utrudnia ro-
dzicom zastępczym pracę z wychowankiem .

•	 Problem w  kontakcie z  biologiczną rodziną wy-
chowanka, szczególnie z  rodzicami . Ci nie bywa-

ją słowni, nie przychodzą na umówione spotkania 
i roszczą sobie prawo do spotykania się z dziećmi na 
warunkach określonych przez siebie . 

Zdaniem organizatorów i koordynatorów rodzinnej pie-
czy zastępczej, trzy najczęściej występujące w  rodzinach 
zastępczych problemy dotyczą trudności wychowanków 
w nauce, kontaktów rodziny zastępczej z rodziną biologicz-
ną oraz kontaktów samych wychowanków z  ich rodzicami 
biologicznymi .

Ponad 40% koordynatorów oraz ponad połowa organi-
zatorów przyznała, że wystąpienie tych problemów może 
doprowadzić do rezygnacji z  pełnienia funkcji rodzica za-
stępczego . Co istotne, sami przedstawiciele rodzin zastęp-
czych i rodzinnych domów dziecka bardzo rzadko spotkali 
się z  rezygnacją z  pełnienia funkcji rodziców zastępczych . 
Jej wystąpienie było związane z  nieradzeniem sobie z  za-
chowaniem wychowanka, który wymagał specjalistyczne-
go wsparcia . Rodzice zastępczy rzadko są w stanie wyobra-
zić sobie sytuację w której podjęliby decyzję o rozwiązaniu 
rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka . Zdaniem 
organizatorów i  koordynatorów pieczy zastępczej, działa-
nia które pomogą zapobiegać i  minimalizować ryzyko re-
zygnacji z roli rodzica zastępczego dotyczą edukacji rodzin 
zastępczych, w tym: organizowania szkoleń podnoszących 
kompetencje wychowawcze, grup wsparcia i grup samopo-
mocowych, udzielania wsparcia specjalistycznego, w  tym 
psychologicznego, organizowania warsztatów przeciw-
działających wypaleniu zawodowemu i superwizji3 . Ważną 
rolę odgrywa także intensywna praca koordynatora z rodzi-
ną i realna pomoc udzielana przez niego w sytuacji kryzy-
sowej .

3 Proces uczenia się i  ciągłego rozwoju zawodowego służący 
wzmacnianiu profesjonalnych kompetencji poprzez poszukiwa-
nie źródeł trudności w  pracy i  możliwości ich pokonania . Jest to 
profesjonalny dialog, w  którym omawiane są kwestie poznawcze, 
emocjonalne i  etyczne wynikające z trójstronnej relacji pomiędzy 
klientem, pracownikiem i  placówką, umożliwiający praktykom re-
fleksję nad jakością swej pracy, za Marta Łuczyńska, Anna Olech, 
Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013, s . 7 .

Tab. 2. Jakie problemy w Pana/i opinii najczęściej występują w rodzinnych formach pieczy zastępczej? 

Wyszczególnienie Liczba organiza-
torów (N=33)

Odsetek koordy-
natorów (N=139)

Problemy wychowanków z nauką 30 92,1%

Problemy rodziców zastępczych w kontakcie z rodziną biologiczną wychowanków 23 73,4%

Problemy wychowanków w kontakcie z rodziną biologiczną 22 72,7%

Problemy wychowanków w relacjach z rówieśnikami 19 56,8%

Agresja fizyczna lub słowna wychowanków 18 54,0%

Poczucie przeciążenia obowiązkami nad wychowankami 17 43,2%

Problemy z adaptacją wychowanków w rodzinie zastępczej 15 44,6%

Poczucie braku wiedzy/kwalifikacji/umiejętności, by poradzić sobie z problemami wychowanków 13 48,2%

Nałogi wychowanków 12 33,8%

Pogorszenie relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi 7 23,0%

Problemy w relacjach z otoczeniem (sąsiadami, znajomymi, współpracownikami) 3 3,6%

Problemy finansowe rodzin zastępczych 2 16,5%

Inne 5 4,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej .
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Ocena funkcjonowania rodzinnych form 
pieczy zastępczej przez organizatorów 
Jedynie około jedna czwarta organizatorów pieczy zastęp-
czej stwierdziła, że na terenie ich powiatu funkcjonuje od-
powiednia liczba miejsc w rodzinach zastępczych i rodzin-
nych domach dziecka . Jednocześnie, w opinii ponad połowy 
badanych w najbliższych latach będzie rosło zapotrzebowanie 
na liczbę rodzin zastępczych na terenie ich powiatów4 . 

Pomimo realizacji różnorodnych form promocji rodziciel-
stwa zastępczego, powiaty miewają problem z  naborem wy-
starczającej liczby kandydatów do pełnienia tej roli . Według 
organizatorów sytuację dodatkowo może komplikować wystę-
powanie zjawiska „quasi-adopcji”, przez które rodziny zastęp-
cze zamiast sprawowania czasowej opieki nad wychowankami 
przejmują ją na długie lata . Powrót dziecka do rodziny biolo-
gicznej utrudniać może też brak współpracy rodziny zastępczej 
z  biologiczną oraz niewystarczająca praca socjalna z  rodziną 
biologiczną .

Ocena funkcjonowania rodzinnych form pieczy 
zastępczej przez koordynatorów
Koordynatorzy w  zdecydowanej większości uznają, że liczba 
rodzin zastępczych, z którymi aktualnie współpracują jest od-
powiednia, aby zaspokoić ich potrzeby . Jedna czwarta z  nich 
uważa natomiast, że ustawowa liczba maksymalnie 15 rodzin 
jest zbyt duża, żeby odpowiednio prowadzić z nimi pracę . Do-
datkowo zasugerowali, żeby ustawodawca wyznaczając górną 
granicę, wziął pod uwagę liczbę dzieci przebywających w  ro-
dzinach, nie zaś samą liczbę rodzin . Podobna opinia pojawiła 
się w  trakcie realizowanego warsztatu rekomendacyjnego . 
Należy pamiętać, że każda z rodzin objętych wsparciem przez 
koordynatora to rodzina, w której umieszczona jest różna licz-
ba dzieci posiadających specyficzne potrzeby i problemy, które 
należy na bieżąco rozwiązywać .

Ponadto koordynatorzy, podobnie jak organizatorzy, po-
strzegają zjawisko quasi-adopcji jako szkodliwe dla systemu 
pieczy zastępczej i  zalecają intensywną edukację i  rozmowy 
z rodzinami zastępczymi, objaśniające nadrzędny cel pieczy za-
stępczej, jakim jest opieka czasowa oraz procedury dotyczące 
pieczy zastępczej i adopcji .

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
a rodzinna piecza zastępcza 
Na realizację projektów finansowanych ze środków Wielko-
polskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 
2014+) w  zakresie pieczy zastępczej wskazała zdecydowana 
większość (28) organizatorów biorących udział w  badaniu . 
Realizowane projekty, które zostały sfinansowane ze środków 
tego Programu miały na celu poprawę dostępu do usług spo-
łecznych, asystenckich, opiekuńczych czy też zdrowotnych 
w  poszczególnych powiatach . Ich celem było także przeciw-
działanie umieszczaniu dzieci w  pieczy zastępczej . Organiza-
torzy pieczy zastępczej są zainteresowani realizacją kolejnych 
projektów finansowanych ze środków aktualnie realizowanego 

4 Z dniem 1 stycznia 2020 r . wiek dzieci w placówkach opiekuńczo
-wychowawczych nie może być niższy niż 10 lat, natomiast placówki 
opiekuńczo-wychowawcze z dniem 1 stycznia 2021 uzyskają stan-
dard 14-osobowy .

WRPO – pozytywnej odpowiedzi udzieliło łącznie nieco ponad 
3/4 (26) badanych . 

Tab. 3. Przykładowe projekty i działania, które chcieliby realizować 
organizatorzy pieczy zastępczej ze środków WRPO 2014+

Grupa docelowa Rodzaj projektu/działania

usamodzielniani 
wychowankowie

Mieszkania chronione 
Szkolenia rozwijające kompetencje społeczne, 
na przykład trening samodzielności
Zajęcia ze specjalistami 
Dofinansowanie do kursów zawodowych 
i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodo-
we (na przykład kurs prawa jazdy)
Projekty na rzecz integracji osób usamodziel-
nianych z otoczeniem

Rodziny zastępcze

Podniesienie kompetencji wychowawczych 
Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastęp-
czych, w tym również szkolenia wyjazdowe 
także dla rodzin zastępczych z dziećmi
Integracja rodzin zastępczych

Organizatorzy pie-
czy zastępczej

Kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze 
i pozyskiwanie kandydatów
Restrukturyzacja placówek
Zatrudnienie dodatkowych specjalistów 
Wsparcie szkoleniowe pracowników organiza-
tora rodzinnej pieczy zastępczej 
Zwiększenie środków na infrastrukturę, wypo-
sażenie
Wsparcie zatrudniania koordynatorów rodzin-
nej pieczy zastępczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej

Organizatorzy pieczy zastępczej wskazali, że są zainte-
resowani realizacją projektów ze środków Programu, któ-
rych celem będzie wspieranie koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, przedstawicieli poszczególnych form 
rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowan-
ków . W  ramach Poddziałania 7 .2 .1 istnieje możliwość re-
alizacji projektów, których celem jest poprawa dostępu do 
usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 
działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających 
pieczę zastępczą . Realizowane projekty mogą dotyczyć 
wsparcia z  zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnic-
twa wspomaganego, co mogłoby stanowić odpowiedź na 
wielokrotnie sygnalizowany przez różne grupy responden-
tów problem z  zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych 
usamodzielnianych . W  ramach Poddziałania 7 .2 .1 mogą 
być także realizowane projekty obejmujące administrację 
publiczną lub służby publiczne na szczeblach krajowym, 
regionalnym lub lokalnym . 

2. Funkcjonowanie systemu wsparcia 
rodzinnych form pieczy zastępczej

Struktura systemu wspierania rodzinnej pieczy 
zastępczej
Ustawa o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej 
z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz .U . z 2019 r ., poz . 1111) wska-
zuje, że piecza zastępcza sprawowana jest w sytuacji, w której 
rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić dziecku należy-
tej opieki i wychowania . Ma ona charakter czasowy – dziecko 
przebywa w pieczy zastępczej do czasu powrotu do rodziny 
biologicznej, z którą w międzyczasie prowadzona jest praca 
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socjalna . W przypadku, gdy powrót do rodziny biologicznej 
jest niemożliwy, dziecko pozostaje w  pieczy zastępczej do 
czasu przysposobienia dziecka przez rodzinę adopcyjną . 
Piecza zastępcza może być sprawowana w  dwóch formach: 
rodzinnej oraz instytucjonalnej . Ustawodawca dokonał tak-
że podziału w  zakresie kompetencji samorządu gminnego 
i powiatowego . Ten drugi odpowiedzialny jest za organizację 
pieczy zastępczej, a  jego zadania starosta wykonuje za po-
średnictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz 
organizatora pieczy zastępczej . Do jego zadań należy wspie-
ranie rodzinnej pieczy zastępczej m .in . poprzez umożliwienie 
rodzinom zastępczym podnoszenia kwalifikacji, zapewnienie 
pomocy, organizowanie wolontariuszy, prowadzenie porad-
nictwa i terapii, czy też zapewnienie pomocy prawnej . 

Koordynacja udzielanego wsparcia 
Koordynację wsparcia udzielanego przedstawicielom ro-
dzinnych form pieczy zastępczej można przedstawić jako 
zespół działań podejmowanych na dwóch płaszczyznach . Jed-
na z  nich dotyczy organizacji pracy własnej powiatu . Drugą 
płaszczyzną jest bezpośrednia praca z rodziną . Przyjęty sposób 
koordynacji udzielanego wsparcia rodzinom zastępczym i  ro-
dzinnym domom dziecka pozytywnie oceniają zarówno organi-
zatorzy, jak i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej . Podję-
cie działań mających na celu poprawę współpracy z instytucjami 
(w tym szkołami, sądami czy policją), promowanie rodzicielstwa 
zastępczego czy zwiększenie dostępu do specjalistów to działa-
nia, które w znacznym stopniu pomogą usprawnić obecny sys-
tem pieczy zastępczej . Dodatkowo organizatorzy postulowali 
o zwiększenie liczby koordynatorów oraz zadbanie o orga-
nizację szkoleń dla nich, co zapobiegałoby wypaleniu zawodo-
wemu . Oprócz tego wskazali na konieczność zmian na poziomie 
rządowym, np . zwiększenie kwoty świadczeń dla rodzin oraz 
zmianę niektórych przepisów prawnych .

Rodziny zastępcze i  rodzinne domy dziecka na bieżąco 
współpracują z  przydzielonym przez organizatora koordynato-
rem rodzinnej pieczy zastępczej . Ustawa wskazuje, że jeden ko-
ordynator współpracować może jednocześnie z maksymal-
nie 15 rodzinami . Na współpracę z taką liczbą rodzin wskazało 
nieco ponad 40% badanych koordynatorów deklarujących, iż 
w momencie realizacji badania aktualnie współpracuje z 15 lub 
16 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka . 

Kontakt koordynatora z  rodziną zastępczą lub rodzinnym 
domem dziecka ma najczęściej formę kontaktu bezpośrednie-
go oraz telefonicznego . Jak podkreślali sami koordynatorzy oraz 
przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej jego czę-
stotliwość związana jest z  potrzebami rodzin i  wychowanków . 
Kontakt rodziców zastępczych z  organizatorem i  koordynato-
rem pieczy zastępczej przez uczestników badania jakościowego 
oceniany został pozytywnie . W ich opinii jest on właściwy, jego 
częstotliwość odpowiada potrzebom rodzin . Rodziny pozytyw-
nie wypowiadały się o  koordynatorach, doceniając ich wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie . 

Rodziny pomocowe 
Jedną z form wsparcia dedykowanych przedstawicielom rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka jest możliwość czaso-
wego wsparcia ich wychowanków przez rodziny pomocowe. 
Nie jest to jednak popularna forma pomocy, z jakiej korzystają 
rodziny zastępcze w województwie wielkopolskim . Tylko 39,6% 
badanych koordynatorów pieczy zastępczej wskazało, że objęte 
przez nich wsparciem rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka 
korzystają z  takiej usługi . Korzystanie z  rodzin pomocowych 
zazwyczaj zdarza się raz na rok lub rzadziej. Rodziny nie za-
wsze też posiadały wiedzę o takiej możliwości, co jest wynikiem 
tego, że nie w każdym powiecie funkcjonują rodziny pomocowe . 
Zasób ten jest stosunkowo mały – tylko 20 organizatorom udało 
się je powołać w swoim powiecie – i niewystarczający w stosun-
ku do potrzeb – w województwie wielkopolskim na 3 060 ro-
dzin zastępczych przypada 21 rodzin pomocowych.

Ryc. 6. Jak często rodziny zastępcze/rodzinne domy dziecka, z którymi 
Pan/i pracuje, korzystają ze wsparcia rodzin pomocowych? (N=139)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej .

Inne formy wsparcia
Najpowszechniejszą formą wspierania rodzin zastępczych or-
ganizowaną przez powiat jest oferta szkoleń podnoszących 
kwalifikacje opiekuńcze i wychowawcze . Z wywiadów z przed-
stawicielami rodzinnych form pieczy zastępczej wynika, że czę-
sto oferta ta nie jest dostosowana do ich rzeczywistych potrzeb . 
Zauważalne jest zapotrzebowanie na szkolenia bardzo wyspe-
cjalizowane, dotyczące radzenia sobie z  funkcjonowaniem 
wychowanków borykających się z  rozmaitymi zaburzenia-
mi (np. FAS) . Szkolenia powinny mieć charakter praktyczny i po-
winny wyposażać rodziców w pakiet kompetencji umożliwiają-
cych odpowiednie postępowanie z takimi dziećmi, a nie jedynie 
w wiedzę teoretyczną (książkową) dotyczącą tego schorzenia . 

Sporadycznie w  powiatach organizowane jest wsparcie ro-
dzin zastępczych w zakresie zapewnienia dodatkowej opieki nad 
dziećmi (np . w  czasie wolnym dla dzieci), a  zgłaszane potrzeby 
w tym zakresie są duże . Jako przydatna została oceniona również 
pomoc w realizacji codziennych czynności związanych z prowa-
dzeniem gospodarstwa domowego (niektóre samorządy oferują 
tzw . pulę godzin do wykorzystania na ten cel, w ramach której ist-
nieje możliwość zatrudnienia osoby do pomocy) . Dobrą praktyką 
jest również oferowanie przez niektóre samorządy dofinansowa-
nia remontów lokali zamieszkałych przez rodziny zastępcze, jest 
to potrzebne zwłaszcza w przypadkach bardziej licznych rodzin 
(np . rodzinne domy dziecka), ze względu na zwiększoną eksplo-
atację mieszkania, sprzętów . 

Istotne dla rodzin zastępczych jest zapewnienie ciągłości 
pomocy oferowanej przez samorządy, niezależnie od realizowa-
nych projektów unijnych . Aktualnie wsparcie ma charakter do-
raźny i punktowy . 



Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer XI (2019) styczeń–czerwiec

27

3. Diagnoza potrzeb przedstawicieli rodzinnych 
form pieczy zastępczej

Potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy 
zastępczej
Z  wywiadów jakościowych przeprowadzonych z  rodzina-
mi zastępczymi wynika, że ich potrzeby są zróżnicowane 
w  zależności od typu rodziny, jaki reprezentują . Rodziny 
spokrewnione oceniają otrzymywane ze strony Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wsparcie jako pełne 
i  satysfakcjonujące, natomiast w  opinii pozostałych oferta 
wymaga znacznego uzupełnienia . Było to sygnalizowane 
zwłaszcza w  przypadku rodzin opiekujących się dziećmi 
z  niepełnosprawnością lub znacznymi deficytami rozwo-
jowymi – wskazywały one na potrzebę stałego, szybkiego 
i  bezproblemowego dostępu do specjalistycznej pomocy 
w zakresie: psychologicznym, terapeutycznym, medycznym, 
prawnym . Równie ważna dla tych rodzin byłaby dodatkowa 
pomoc materialna z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie 
na usługi i  wyższe koszty życia . Istotne byłoby również jak 
najszybsze (najpóźniej w momencie pojawienia się dziecka 
w  rodzinie zastępczej) dostarczenie rodzinom zastępczym 
pełnego pakietu informacji na temat nowo umieszczanych 
wychowanków . 

W  opinii przedstawicieli systemu wsparcia (organizatorzy 
i  koordynatorzy) najważniejsze potrzeby przedstawicieli ro-
dzinnych form pieczy zastępczej dotyczą pomocy w  edukacji 
dzieci, wsparcia psychologicznego dla dzieci i samych rodziców 
zastępczych . Ponadto, równie istotna jest pomoc w kontaktach 
z rodzicami biologicznymi dzieci czy też w zorganizowaniu od-
poczynku dla rodziców zastępczych . 

Analizując wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych form 
pieczy zastępczej dotyczące ich potrzeb w  różnych obszarach 
trudno jednoznacznie wskazać, które z nich są priorytetowe . Są 

Tab. 4. Z czym są związane, Pana/i zdaniem, największe potrzeby przedstawicieli rodzinnych form pieczy zastępczej? (N=139)

 Potrzeby Odsetek

Wsparcie psychologiczne dla dzieci 84,2%
Wsparcie psychologiczne dla rodziców zastępczych (np. 
radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci) 82,7%

Pomoc w kontaktach z rodzicami biologicznymi dzieci 76,3%
Pomoc w edukacji dzieci 71,9%
Aspekty formalno-prawne (na przykład pomoc prawna) 54,0%
Kwestie organizacyjne (dowozy/dojazdy dzieci 
z niepełnosprawnością, umawianie wizyt u specjalistów, 
odbieranie dzieci ze szkoły)

36,7%

Zorganizowanie odpoczynku dla rodziców zastępczych 36,0%
Kwestie materialne (wsparcie finansowe) 28,8%
Kwestie bytowe (na przykład pomoc rzeczowa, mieszkaniowa) 23,0%
Opieka (przypilnowanie dzieci) 19,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej .

bardzo zindywidualizowane i często zależą od konkretnych de-
ficytów rozwojowych dziecka . 

Z  zaspokajaniem wielu potrzeb (np . z  opieką nad dziećmi, 
pomocą w nauce czy organizacją wypoczynku) przedstawicie-
le rodzinnych form pieczy zastępczej starają się sobie radzić na 
własną rękę, bądź przy zaangażowaniu najbliższego otoczenia . 
Jednocześnie, wskazać można potrzeby, które wymagają dodat-
kowego wsparcia ze strony koordynatorów czy też organizato-
rów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym m .in . pomocy dotyczą-
cej umawiania wizyt i korzystania ze wsparcia specjalistów, 
wsparcia w  kontakcie z  rodzicami/rodziną biologiczną 
dziecka czy też wsparcia psychologicznego . 

Ocena udzielanego wsparcia rodzinnym formom 
pieczy zastępczej 
Ponad trzy czwarte koordynatorów pozytywnie oceniło ade-
kwatność wsparcia oferowanego przedstawicielom rodzinnych 
form pieczy zastępczej w stosunku do ich potrzeb . Zdaniem tej 
grupy badanych konieczne jest jednak zwiększenie dostępności 
do specjalistycznego wsparcia, w  szczególności psychologów, 
lekarzy oraz prawników .

O  otrzymywanym wsparciu pozytywnie wypowiedzieli się 
przedstawiciele rodzinnych form pieczy zastępczej . Wskazali oni, 
że w przypadku pojawienia się problemu lub trudności mogą 
zwrócić się do organizatora lub koordynatora pieczy zastępczej, 
od których oprócz rzetelnej informacji otrzymują wsparcie men-
talne i otuchę . Niestety, rodziny zastępcze wskazywały również 
na niedostatki otrzymywanej pomocy, jak ograniczone możli-
wości organizatorów i koordynatorów, np . w zakresie organiza-
cji pomocy specjalistycznej .

Ryc. 7. Czy w Pana/i opinii wsparcie oferowane przedstawicielom 
rodzinnych form pieczy zastępczej jest adekwatne do ich potrzeb? (N=139)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego 
z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej .
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Wśród form wsparcia, o jakie należałoby uzupełnić działa-
nia kierowane do przedstawicieli rodzinnej pieczy zastępczej, 
uczestnicy badania wskazali też na:
•	 konieczność poprawy dostępu do specjalistów, 
•	 dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, 
•	 wsparcie związane z  organizacją dodatkowej pomocy 

w nauce, 
•	 realizację pomocy fakultatywnej dla rodzin zastępczych, 
•	 dostępność do systemów diagnostycznych, 
•	 udostępnianie pomieszczeń, w których mogłyby odbywać 

się spotkania z rodzicami/rodzinami biologicznymi, 
•	 organizowanie superwizji dla rodzin zastępczych, 
•	 zwiększenie liczby rodzin pomocowych lub zaangażowa-

nie wolontariuszy w zapewnienie opieki, 
•	 wyższe wsparcie finansowe . 

4. Diagnoza potrzeb usamodzielnianych 
wychowanków pieczy zastępczej

Ocena rodzinnych form pieczy zastępczej przez 
ich usamodzielnianych wychowanków
Usamodzielniani wychowankowie pozytywnie oceniają funk-
cjonujące rodzinne formy pieczy zastępczej . Ocena ta uza-
sadniona jest bardzo dobrym kontaktem z  organizatorami 
i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wykazy-
wali zainteresowanie sytuacją podopiecznych i  odpowiednio 
na nią reagowali . Ponadto, usamodzielniani wychowankowie 
dostrzegają i potrafią wskazać na korzyści, jakie odnosi dziec-
ko, które nie może przebywać w rodzinie biologicznej i zostaje 
umieszczone w  rodzinnej pieczy zastępczej . Ich zdaniem, ro-
dzina zastępcza to szansa na przebywanie i dorastanie w wa-
runkach jak najbardziej zbliżonych do rodziny naturalnej . Dzie-
ci przebywające w  rodzinnej pieczy zastępczej otrzymują od 
swoich rodziców rodzinną atmosferę, czas i zaangażowanie, co 
w efekcie przekłada się na możliwość wyrównania szans, uda-
nego startu w dorosłość i rozpoczęcie samodzielnego życia .

Proces usamodzielniania 
Wyniki badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych wskazu-
ją, że w praktyce proces usamodzielniania przebiega zgodnie 
z wytycznymi regulującej go Ustawy5 . Wychowankowie, w za-
leżności od swoich planów na przyszłość, wybierają opiekuna 
usamodzielniania oraz przygotowują Indywidualny Program 
Usamodzielniania . Jeśli zamierzają kontynuować naukę i/lub 
podjąć pracę często nadal zamieszkują z rodzicami zastępczy-
mi tak długo, jak jest to możliwe . 

Ryc. 8. Proces usamodzielnia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

Źródło: opracowanie własne

W  opinii organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej wiek, 
w  którym wychowankowie najczęściej rozpoczynają proces 

5 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .
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Źródło: opracowanie własne 

W opinii organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej wiek, w którym wychowankowie najczęściej 
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5 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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usamodzielnienia to 18 . rok życia – odpowiedzi takiej udzieli-
ło niecałe 2/5 organizatorów . Wiek w którym wychowankowie 
najczęściej kończą proces usamodzielniania, mieści się w prze-
dziale między 22 . a  26 . rokiem życia, jednak najczęściej do 
usamodzielnienia dochodzi kiedy wychowanek ma ok . 25 lat 
(odpowiedzi takiej udzieliło 3 na 5 badanych) .

Stan wiedzy przedstawicieli rodzin zastępczych i  rodzin-
nych domów dziecka na temat procesu usamodzielniania 
wychowanków pieczy zastępczej jest bardzo zróżnicowany 
i zależny od tego, czy wychowanek rodziny już rozpoczął ten 
proces, czy jest dopiero przed nim . Część z nich, która pełniła 
dotychczas rolę opiekuna usamodzielnienia, ma świadomość 
czym jest Indywidualny Program Usamodzielniania oraz wie, 
na jakie formy wsparcia może liczyć w  procesie usamodziel-
niania wychowanek . Zdaniem rodziców zastępczych, bariery 
na jakie napotyka usamodzielniany wychowanek dotyczą 
braku możliwości posiadania własnego mieszkania oraz 
niewystarczającego wsparcia finansowego. Dlatego należa-
łoby zintensyfikować ten rodzaj wsparcia . Równie istotne jest 
wsparcie psychologiczne czy też pomoc w znalezieniu pracy . 

Sami wychowankowie, którzy powinni posiadać najwięk-
szą wiedzę na temat procesu, w którym się znajdują bądź który 
zakończyli, nie zawsze jednoznacznie potrafili udzielić odpo-
wiedzi na pytanie o  poszczególne jego elementy . Większość 
z nich przyznała, że dokonała dobrego wyboru osoby na opie-
kuna usamodzielniania . Zazwyczaj była to samodzielna decy-
zja . Kontakt utrzymywany z  opiekunem został oceniony jako 
dobry i właściwy – zarówno kiedy opiekunem usamodzielnia-
nia był rodzic zastępczy, jak i w przypadku, kiedy był to pra-
cownik organizatora pieczy zastępczej . Indywidualny Program 
Usamodzielniania to dla wychowanków cele, które należy so-
bie wytyczyć, a następnie pracować nad ich osiągnięciem . Spo-
radycznie dokonywano korekty w przygotowanym wcześniej 
Indywidualnym Programie Usamodzielniania, zazwyczaj na 
skutek zmiany kierunku kształcenia . 

Wsparcie usamodzielnianych wychowanków 
rodzinnej pieczy zastępczej 
Ustawa o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej 
zakłada szereg form wsparcia dla wychowanków rozpoczy-
nających samodzielne życie . Organizatorzy rodzinnej pieczy 
zastępczej wskazali, że pomoc na kontynuowanie nauki to 
najczęściej praktykowana forma wsparcia, z  jakiej korzystają 
usamodzielniani wychowankowie, realizowana we wszystkich 
badanych powiatach . Pomoc na usamodzielnienie, jak i na za-
gospodarowanie udzielana jest przez zdecydowaną większość 
organizatorów (odpowiednio 33 i 31) . 

Obecnie funkcjonujący proces usamodzielniania wycho-
wanków postrzegany jest jako właściwy . Dostrzega się jednak 
konieczność podejmowania pracy z wychowankiem już w oko-
licach jego 15 . czy też 16 . roku życia, by jego dalsze wybory 
i decyzje były przemyślane, oparte na rozpoznaniu własnych 
zasobów i mocnych stron . 
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Ryc. 9. Z jakich form wsparcia w Państwa powiecie najczęściej korzystają 
usamodzielniani wychowankowie? (N=33)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego z organizatorami 
rodzinnej pieczy zastępczej .

Jednocześnie usamodzielnieni wychowankowie dostrze-
gają pewne braki w systemie wsparcia procesu usamodziel-
niania, które ujęte zostały w dalszych częściach artykułu .

Deficyty wsparcia udzielanego 
usamodzielnianym wychowankom
Ponad połowa koordynatorów rodzinnej pieczy zastęp-
czej dostrzega konieczność poszerzenia obecnie ofero-
wanego katalogu form wsparcia dla usamodzielnianych 
wychowanków, jedna piąta zaś stwierdziła, że wsparcie 
udzielane tej grupie w  ogóle nie jest adekwatne do ich 
potrzeb . 

Każda z czterech grup respondentów biorących udział 
w badaniu wskazała na kilka najważniejszych według sie-
bie aspektów, o jakie należałoby poszerzyć katalog wspar-
cia wychowanków . Synteza poszczególnych odpowiedzi 
pozwoliła na wyodrębnienie pięciu głównych grup defi-
cytów:
•	 problemy z założeniem samodzielnego gospodarstwa 

domowego (mieszkaniowe), 
•	 problemy ze znalezieniem odpowiedniej dla siebie 

drogi zawodowej (rozbudzenie aspiracji i rozpoznanie 
zainteresowań zawodowych, znalezienie i  utrzymanie 
zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 
motywowanie siebie do rozwoju zawodowego), 

•	 potrzeba wymiany doświadczeń dotyczących usamo-
dzielnienia z innymi wychowankami, wsparcia psycho-
logicznego, terapeutycznego, 

•	 deficyty finansowe,
•	 problem monitorowania dalszych losów wychowan-

ków pieczy zastępczej .

Główne wnioski i rekomendacje

Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej 

Dostrzega się niewystarczającą promocję rodzicielstwa zastępczego. W opinii respondentów, powszechna wiedza dotycząca rodzicielstwa zastęp-
czego jest niepełna i niejednokrotnie oparta na stereotypach. 

Rekomenduje się realizację ogólnopolskiej/wojewódzkiej kampanii edukacyjnej i promocyjnej upowszechniającej informacje na temat rodzicielstwa 
zastępczego oraz korzyści jakich doświadczają dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej . Kampania taka powinna uwzględniać również przekaz 
dotyczący potencjalnych korzyści dla przyszłych rodziców zastępczych . W ramach realizacji działań promocyjnych zaleca się wykorzystanie różnorod-
nych kanałów promocyjnych, mając na uwadze, że dużo większą skuteczność mają działania oparte na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem 
oraz bezpośredniej relacji rodzin zastępczych .

Wyniki zrealizowanych badań pozwalają wnioskować, że jednym z deficytów organizacji rodzinnej pieczy zastępczej jest niewystarczająco roz-
winięta współpraca podmiotów działających na rzecz pieczy zastępczej z sądami rodzinnymi czy też niska jakość współpracy ośrodków pomocy 
społecznej na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

Zaleca się organizowanie szkoleń, przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracowników sądów, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji, 
które pracują na rzecz rodzin zastępczych, ich wychowanków oraz rodzin biologicznych . Sugeruje się także powoływanie interdyscyplinarnych zespo-
łów złożonych z przedstawicieli instytucji podejmujących pracę na rzecz rodziny i usamodzielnianego wychowanka . Ponadto zaleca się podejmowanie 
działań mających na celu aktywne włączanie instytucji w działania na rzecz biologicznej rodziny dziecka przez okres 18 miesięcy od momentu jego 
umieszczenia w pieczy zastępczej . W tym czasie należy podejmować intensywną pracę z rodziną biologiczną dziecka, a po upływie tego okresu należy 
powołać zespół interdyscyplinarny składający się ze wszystkich pracujących z rodziną osób (uwzględniając również rodziców zastępczych), którzy tworzą 
szeroką i jednoznaczną opinię, na podstawie której sąd wydaje zarządzenie o zmianie władzy z ograniczonej na pozbawienie lub przywrócenie dziecka 
do rodziny naturalnej . Przyjęcie takiego schematu działania skróciłoby czas, w którym sytuacja prawna dziecka nie jest unormowana oraz przeciwdziałało 
sytuacjom, w których opinie dotyczące powrotu dziecka do rodziny biologicznej są zróżnicowane w zależności od instytucji .

Czynnikiem zniechęcającym organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji projektów finansowanych z WRPO 2014+ jest nadmiernie 
rozwinięta biurokracja związana z realizacją projektów. Mimo to, badanych organizatorów cechuje wysokie zainteresowanie i gotowość do reali-
zacji projektów finansowanych ze środków WRPO dotyczących pieczy zastępczej.

Sugeruje się organizowanie częstszych spotkań informacyjnych lub zaoferowanie innej formuły przekazu informacji (instruktaże online, spotkania zdal-
ne, spotkania terenowe, dla mniejszych obszarów) dla organizatorów pieczy zastępczej zainteresowanych realizacją projektów finansowanych z WRPO . 
Spotkania powinny mieć charakter konsultacyjny (dotyczący aspektów formalno-prawnych realizowanych projektów) . Mogą również stanowić okazję 
do prezentacji dotychczas realizowanych działań na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków sfinansowanych z WRPO 2014+, 
które mogą zasługiwać na miano dobrych praktyk . Proponowane formy wsparcia, które mogłyby zostać sfinansowane z Programu dotyczyć mogą:



Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego numer XI (2019) styczeń–czerwiec

30

•	 tworzenia	programów,	polegających	na	współpracy	ze	specjalistami	obejmującej	pełną	diagnostykę	(pedagogiczną,	psychologiczną,	psychiatrycz-
ną, medyczną),

• tworzenia programów skoncentrowanych na profilaktyce dotyczącej zagrożeń wynikających ze społecznego niedostosowania wychowanków,
•	 tworzenia	programów	dotyczących	wyrównania	zdiagnozowanych	deficytów.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Rola i zakres pracy koordynatora są bardzo szerokie i obejmują bardzo wiele czynności realizowanych na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej 
i  ich wychowanków. Sami koordynatorzy wskazują, że przy ustalaniu zasad ich pracy istotne byłoby kierowanie się nie liczbą rodzin, 
a liczbą dzieci, które przebywają w rodzinie zastępczej czy w rodzinnym domu dziecka.

Zaleca się, by przy organizacji pracy koordynatorów rodzinnej pieczy kierować się specyfiką sytuacji danej rodziny – liczbą dzieci, która w niej 
przebywa i  specyfiką ich sytuacji . Dodatkowo, zaleca się by nie obciążać koordynatorów pieczy zastępczej dodatkowymi zadaniami (np . 
związanymi z  prowadzeniem sekretariatu PCPR) . Zaleca się stworzenie sieci pomocowej dla rodzin zastępczych dostępnej przez całą dobę, 
czyli dyżurów koordynatorów, by służyć rodzinom fachową pomocą w nagłych przypadkach (tj . w weekendy czy święta) . Stworzenie takiej sieci 
odciążyłoby również koordynatora pracującego z rodziną, która korzysta z jego pomocy również w czasie wolnym od pracy .

Przedstawiciele rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze spokrewnione powinny mieć obowiązek podwyższania swoich kompetencji opiekuńczych i  być objęte wsparciem 
w tym procesie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że spokrewnieni rodzice zastępczy to najczęściej osoby o niskim poziomie 
wykształcenia, nieaktywne zawodowo, wielokrotnie dziadkowie, którzy z  obawy przed utratą kontaktu z  wnukami sprawują nad nimi 
pieczę. 

Zaleca się organizowanie obowiązkowych szkoleń dla przedstawicieli rodzin zastępczych spokrewnionych, mających na celu podnoszenie ich 
kompetencji wychowawczych . Proponowana tematyka szkoleń dla przedstawicieli rodzin spokrewnionych:
•	 szkolenia	mające	na	celu	podwyższanie	umiejętności	radzenia	sobie	z deficytami	rozwojowymi	dziecka	(ich	rozpoznanie,	niwelowanie	oraz	

zapobieganie),
•	 szkolenia	z zakresu	komunikacji	 interpersonalnej	międzypokoleniowej:	„Jak	mówić	żeby	dzieci	nas	słuchały,	jak	słuchać	żeby	dzieci	do	nas	

mówiły” .

Z  badania wynika, że wsparcie świadczone rodzinom zastępczym jest nieadekwatne do ich potrzeb. Często sygnalizowanymi przez 
rodziców problemami są: 

•	 konieczność	organizowania	wypoczynku	dla	siebie	i wychowanków	we	własnym	zakresie.	Jak	wykazały	badania,	wielu	rodziców	nie	wypoczy-
wało na wakacjach od kilku/kilkunastu lat . Jeśli gdzieś wyjeżdżają, zazwyczaj towarzyszą im ich wychowankowie, 

•	 brak	możliwości	otrzymania	wsparcia	ze	strony	rodziny	pomocowej,	polegającego	na	opiece	nad	dzieckiem/dziećmi	do	30	dni,	
•	 konieczność	organizowania	we	własnym	zakresie	opieki	nad	wychowankami	popołudniami	lub	w okresie	letnim,	przy	częstym	zaangażowaniu	

dalszej rodziny, znajomych czy sąsiadów . Rodziny sygnalizują jednak, że pomocne byłoby dla nich wsparcie np . wolontariuszy, którzy odciążyliby 
ich w opiece nad dziećmi i pomogli dzieciom w nauce,

•	 konieczność	dokonywania	częstych	napraw	i remontów	w domu	z uwagi	na	zwiększoną	eksploatację	w bardziej	licznych	rodzinach	zastępczych.	
Rekomenduje się pozyskiwanie i tworzenie większej liczby rodzin pomocowych przy wprowadzeniu systemu zachęt do pełnienia takiej funkcji . 
Sugeruje się również, by poszczególni organizatorzy pieczy zastępczej zintensyfikowali działania mające na celu pozyskiwanie wolontariuszy, 
którzy będą działać na rzecz wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej . Rekomenduje się ponadto, aby organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 
mieli w obowiązku w czasie wakacji i ferii zapewnienie oferty wyjazdów 

lub innych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla wycho wanków rodzinnej pieczy zastępczej . Wdrożenie takiego rozwiązania 
odciążyłoby rodziców zastępczych w  sprawowaniu opieki nad dziećmi w  dni wolne od szkoły . Dobrym rozwiązaniem byłoby także 
zorganizowanie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych w zakresie prac remontowych (dofinansowanie remontów, zapewnienie dostępności 
fachowców, „usługa złotej rączki” dla rodzin zastępczych, itp .) 

W  skali regionu coraz więcej dzieci kierowanych jest do pieczy zastępczej ze zdiagnozowanymi różnego rodzaju zaburzeniami (np. 
ADHD, TRAD, FAS, często sprzężonymi i współtowarzyszącymi innym dysfunkcjom zdrowotnym lub niepełnosprawności intelektualnej). 
Rodzice zwracają uwagę na utrudniony dostęp do opieki specjalistycznej.

Rekomenduje się wprowadzenie preferencyjnych warunków przyjęcia do różnego rodzaju specjalistów dla rodzin zastępczych, których 
wychowankowie mają takie problemy . Rodziny te powinny być przyjmowane na korzystniejszych warunkach finansowych i czasowych . 

Dostrzega się problemy związane z obecnie funkcjonującym sposobem organizacji spotkań dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
z ich biologicznymi rodzicami (jak np. miejsce, sposób organizacji i przebieg spotkania oraz późniejsze konsekwencje dla dziecka i obu 
rodzin). 

Rekomenduje się tworzenie miejsc spotkań dla dzieci i  ich biologicznych rodzin, w  których na gruncie neutralnym mogłyby być one 
organizowane . Dobrym pomysłem byłaby również możliwość animacji takich spotkań przez osobę zewnętrzną (pedagog, psycholog, 
terapeuta) . Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyniłoby się do odciążenia rodzin zastępczych z  obowiązku nadzorowania tych 
spotkań oraz wpłynęłoby pozytywnie na relacje rodzin zastępczych z biologicznymi . 
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Usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej

Aktualnie system wsparcia usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej nie spełnia do końca swojej roli i nie odpowiada w pełni na 
potrzeby wychowanków. W toku badania wyodrębniono kilka obszarów wymagających rozwinięcia i wzmocnienia.
Obszary wsparcia, które należy rozwijać i wzmacniać dotyczą przede wszystkim: 

1 . wsparcia mieszkaniowego,
2 . wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, 
3 . pracy nad motywacją do podnoszenia swoich aspiracji, 
4 . wsparcia w znalezieniu zatrudnienia, 
5 . wsparcia finansowego,
6 . monitorowania losów wychowanków po opuszczeniu pieczy zastępczej, ale korzystających jeszcze ze wsparcia, jakie im przysługuje . 

Oferowane wsparcie może mieć formę:
•	 doradztwa	zawodowego	lub	kursów	zawodowych,	finansowania	zdobywania	kompetencji,	staży	zawodowych	poprzedzonych	wzięciem	udziału	

w procesie rekrutacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 
•	 grup	wsparcia	czy	też	spotkań,	podczas	których	usamodzielniani	mogliby	spotykać	się	i rozmawiać	z osobami	będącymi	w podobnej	sytuacji	życio-

wej,
•	 szkoleń	z zakresu	mechanizmów	związanych	z zarządzaniem	własnymi	finansami,	wyrobienia	nawyków	związanych	z opłacaniem	rachunków,	
•	 szkoleń	dotyczących	odnajdywania	się	w codziennym	życiu	i załatwiania	spraw,	między	innymi	związanych	z korzystaniem	z usług	ochrony	zdrowia,	

złożeniem zeznania podatkowego czy wyrobieniem dokumentów (np . dowodu osobistego) . 

Dostrzega się niewystarczające efekty zbyt późnego podejmowania pracy z  usamodzielnianym wychowankiem, przygotowującej do 
samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. 

Rekomenduje się rozpoczęcie pracy z  usamodzielnianym wychowankiem już od 15 . roku życia, w  celu przygotowania go do samodzielnego 
funkcjonowania i radzenia sobie w dorosłym życiu . Praca z usamodzielnianym wychowankiem powinna skupić się na nauce rozpoznawania własnych 
zasobów i ich wykorzystania . Ponadto należy uwzględnić realizację zajęć mających na celu wyposażenie usamodzielnianych wychowanków w wiedzę 
i umiejętności niezbędne w codziennym życiu, np . dotyczące funkcjonowania systemu służby zdrowia czy mechanizmów związanych z zarządzaniem 
finansami . 

Dostrzega się potrzebę wzmocnienia roli opiekuna usamodzielniania i wyspecjalizowania tej funkcji.
Opiekunem usamodzielnienia powinna być osoba posiadająca kompetencje i wiedzę, które ułatwiają wspieranie wychowanka w procesie usamodzielnienia, 
zatrudniana przez organizatora pieczy zastępczej . Taka osoba w swoich obowiązkach miałaby jedynie zajmowanie się procesem usamodzielnienia . Takie 
rozwiązanie nie obciążałoby dodatkowo koordynatora rodzinnej pieczy czy też rodzica zastępczego . Ponadto, opiekun usamodzielnienia powinien 
pełnić swoją rolę do 25 . roku życia usamodzielnianego lub krócej, jeśli zostaną wykazane przesłanki wskazujące na osiągnięcie dojrzałości społecznej 
wychowanka . Zadaniami opiekuna usamodzielnienia powinny być wyposażanie wychowanka w  umiejętności odnalezienia się w  codziennym życiu 
oraz pracy nad jego kompetencjami społecznymi i poczuciem własnej wartości . Funkcjonujący w ten sposób opiekun usamodzielnienia mógłby stale 
monitorować sytuację wychowanka i stać się mentorem usamodzielnienia, trenerem samodzielności .

Zauważa się potrzebę kontynuowania procesu usamodzielnienia po ukończeniu 18. roku życia. Obecnie organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej 
pieczy zastępczej nie mają realnego wpływu na dalsze losy wychowanków. Dodatkowo sami usamodzielnieni wychowankowie wyrażają potrzebę 
większego wsparcia przez przedstawicieli systemu.

Zaleca się wypracowanie i  powstanie narzędzia, które umożliwi kontynuowanie relacji usamodzielnianych wychowanków z  organizatorem/
koordynatorem pieczy zastępczej oraz stworzenie sieci wsparcia, aby wychowanek nie miał poczucia pozostawienia „samemu sobie” . Ponadto istotną 
rolę w  dalszym utrzymywaniu relacji może mieć odpowiednio wczesne komunikowanie wychowankom, że pomimo opuszczenia rodzinnej pieczy 
zastępczej mogą nadal otrzymywać wsparcie ze strony organizatora/koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej . Powinna zostać stworzona szczegółowa 
procedura monitorowania losów usamodzielnianego wychowanka, która w pewien sposób obligowałaby go do dalszej współpracy, przynajmniej 
do 25 . roku życia lub krócej, jeśli zostaną wykazane przesłanki wskazujące na osiągnięcie dojrzałości społecznej wychowanka . 

Jedną z najczęściej wskazywanych potrzeb usamodzielnianych wychowanków, zarówno w badaniu, jak i kontrolach  Najwyższej Izby Kontroli, jest 
możliwość uzyskania mieszkania na preferencyjnych warunkach.

Sugeruje się podejmowanie działań na rzecz powstawania mieszkań chronionych, socjalnych i komunalnych dostępnych dla usamodzielnianych 
wychowanków. Kluczowe znaczenie w zwiększeniu dostępu do mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków ma wsparcie ze strony gminy . Ofertę 
mieszkań socjalnych (przyznawanych przez gminę) lub mieszkań chronionych można by uzupełnić o mieszkania przejściowe (treningowe), w których 
wychowanek mógłby przebywać do czasu całkowitego usamodzielnienia się, praktykując swoje umiejętności samodzielnie, oczekując w bezpiecznym 
otoczeniu na przyznanie docelowego miejsca zamieszkania . W ten sposób miałby on możliwość prowadzenia niezależnego gospodarstwa domowego . 
Organizator mógłby zapewniać około 10 takich mieszkań w  powiecie, opłata za nie mogłaby być w  gestii wychowanka . Mieszkanie przejściowe 
wychowanek musiałby opuścić przed ukończeniem 25 . roku życia (lub wcześniej, jeśli wykaże dojrzałość społeczną) .
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