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Preambuła…
 „Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony doro-
słych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce 
o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochro-
ny przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową 
komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich 
jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla 
rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz 
skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę 
wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami (…)”

… do Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
z dnia 9 czerwca 2011 r. 
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Wprowadzenie

1. Wprowadzenie
Rodzina należy do jednej z najbardziej powszechnych i uniwersalnych instytucji funkcjonujących 
w społeczeństwie. Jest przedmiotem refleksji prowadzonej w ramach nauk społecznych, które starają 
się opisać i uporządkować zagadnienia związane z rodziną według różnych kryteriów. Przegląd litera-
tury pokazuje, że życie społeczne zna różne modele życia rodzinnego, i że sama rodzina definiowana 
i opisywana jest na wiele sposobów. Celem niniejszego opracowania nie jest jednak wszechstronny, 
akademicki opis rodziny jako takiej, a jedynie analiza wybranych elementów, niezbędna do zaprogra-
mowania praktycznych działań na rzecz poprawy kondycji rodziny, możliwych do realizacji z poziomu 
samorządu województwa. Jego zawartość podyktowana jest potrzebami praktycznymi. Zagadnienia 
dotyczące rodziny mają co prawda swoje odzwierciedlenie w zapisach „Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego do roku 2020”1, jednak bezpośrednim impulsem do sporządzenia 
diagnozy, stała się Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887), nakładająca na samorząd województwa nowe zadania na rzecz rodziny, 
między innymi:

 – opracowywanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
będących integralną częścią strategii rozwoju województwa;

 – promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 – sporządzanie sprawozdań rzeczowo  -finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie (…)2.
Prowadzenie systematycznych działań w jakimkolwiek obszarze życia społecznego wymaga 

wcześniejszego zdiagnozowania danego obszaru. Zakres diagnozy, w przypadku niniejszej analizy, 
wyznaczony został trzema czynnikami:

1. zadania nakładane na ROPS przez przepisy prawa, 
2. dostępność przydatnych danych zastanych, 
3. realne możliwości przeprowadzenia własnych badań, w przypadku braku danych w innych 

źródłach. 
Ostatecznie, opracowanie oparte zostało na danych pochodzących z czterech źródeł: 

 – Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
 – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (dane ze sprawozdań: MPiPS  -03 i MPiPS  -05),
 – Systemu Informatycznego POMOST (SI POMOST)3,
 – badań własnych ROPS (badania opisowe na temat ośrodków adopcyjnych w województwie 

zachodniopomorskim – Obserwatorium Integracji Społecznej w Szczecinie – 2011 r.)

1 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (Uchwała Nr XLII/482/10 Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2010 r.), w celu „6.1 Wspieranie funkcji rodziny”, zakłada prowadzenie 
takich działań jak:
a) wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dotkniętych marginalizacją, rodzin wielodziet-

nych, zastępczych, niepełnych i zagrożonych
b) wspieranie i promowanie rozwiązań sprzyjających realizowaniu funkcji rodziny w połączeniu z wykonywaniem 

pracy zawodowej
c) edukacja i promocja kształtująca postawy rodzinne i rodzicielskie oraz pozytywny wizerunek rodziny 
d) wdrażanie programów wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin z małymi dziećmi
e) integracja działań dotyczących funkcjonowania rodziny (pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury) 

przy współudziale partnerów społecznych
2 Art. 183 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3 System informatyczny o zasięgu ogólnopolskim, którym posługują się ośrodki pomocy społecznej w celu gromadzenia 

danych na temat klientów pomocy społecznej.
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2. Ustalenia terminologiczne
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano ujednolicenia semantycznego kluczowych pojęć 
związanych z rodziną. Do analizy danych statystycznych uwzględniono definicje opracowane przez 
Główny Urząd Statystyczny oraz ustalenia terminologiczne służące do analizy danych udostępnianych 
cyklicznie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Główny Urząd Statystyczny w tym obszarze przyjął następujące definicje:
• Rodzina – „rodzina (biologiczna) w spisie definiowana jest jako dwie lub większa liczba osób, 

które są związane jako mąż i żona, wspólnie żyjący partnerzy (kohabitanci) – osoby płci prze-
ciwnej lub jako rodzic i dziecko. Tak więc, rodzina obejmuje parę bez dzieci lub parę z jednym 
lub większą liczbą dzieci, albo też samotnego rodzica z jednym bądź większą liczbą dzieci”.4

• Małżeństwo – „związek między dwiema osobami płci odmiennej pociągający za sobą pewne 
wzajemne prawa i obowiązki, ustalone w przepisach prawnych i zwyczajach.”5

• Małżeństwo wyznaniowe – związek zawarty w kościele lub związku wyznaniowym, który 
wywołuje takie same skutki cywilno – prawne jak małżeństwo cywilne.

• Rozwód – „rozwiązanie związku małżeńskiego przez odpowiedni sąd w formie określonej 
prawem”.6

• Związek partnerski – „dwie osoby żyjące w tym samym gospodarstwie domowym, które nie za-
warły ze sobą związku małżeńskiego, ale wzajemne relacje tych osób są natury małżeńskiej”.7

• Urodzenie małżeńskie – „urodzenie, które – zgodnie z Kodeksem prawa rodzinnego i opie-
kuńczego – nastąpiło w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego 
ustania lub unieważnienia, a także przed zawarciem związku małżeńskiego pod warunkiem 
zarejestrowania dziecka po lub w momencie rejestracji związku małżeńskiego”.8

• Urodzenie pozamałżeńskie – „urodzenie, które nastąpiło oraz zostało zarejestrowane poza 
okresem trwania małżeństwa z wyłączeniem urodzeń, które nastąpiły przed upływem 300 dni 
od daty ustania lub unieważnienia małżeństwa. Podziału na urodzenia małżeńskie i pozamał-
żeńskie dokonuje urząd stanu cywilnego zgodnie ze stanem formalno  -prawnym”.9

• W zakresie analizy danych pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyjęto 
następujące definicje:

• Rodzina pełna – rodzina, w której obowiązek i prawo do wychowywania dziecka spoczywa na 
obojgu rodziców.

• Rodzina niepełna – w której obowiązek i prawo do wychowywania dziecka spoczywa na 
jednym z rodziców.

• Rodzina wielodzietna – wychowująca troje i więcej dzieci, spełniająca kryterium dochodowe 
uprawniające do otrzymywania świadczeń z systemu pomocy społecznej.

• Świadczeniobiorca pomocy społecznej – w ustawie o pomocy społecznej brak definicji po-
jęcia „świadczeniobiorca”. W myśl obowiązujących przepisów, może to być osoba fizyczna lub 
rodzina. Ustawa dokonuje podziału na świadczeniobiorcę będącego osobą w rodzinie i osobę 
samotnie gospodarującą. Ta ostania określona jest jako osoba prowadząca jednoosobowe 
gospodarstwo. 

4 Źródło: http://www.stat.gov.pl/szczec/69_276_PLK_HTML.htm
5 Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ  -337.htm 
6 Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-788.htm
7 Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ  -3350.htm 
8 Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1724.htm
9 Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ  ‑1725.htm 
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3. Sytuacja społeczno  ‑ekonomiczna rodzin w województwie 
zachodniopomorskim

a) Statystyki publiczne dotyczące rodzin, małżeństw, rozwodów i urodzeń pozamałżeń‑
skich według Głównego Urzędu Statystycznego

Liczba rodzin w województwie zachodniopomorskim według NSP 2002 i 2011
Główny Urząd Statystyczny (GUS), podając liczbę rodzin w Polsce (wraz z podziałem na mniejsze jed-
nostki administracyjne), posługuje się danymi uzyskanymi w ramach Narodowych Spisów Powszech-
nych (NSP). Ostatni taki spis odbył się w roku 2011, a poprzedni w roku 2002. Jednak Główny Urząd 
Statystyczny nie opublikował jeszcze wszystkich danych o rodzinie, które umożliwiłyby kompleksowe 
porównanie wyników spisów powszechnych z 2002 i 2011 roku. Stąd poniższa analiza danych spiso-
wych ograniczy się do porównania liczby rodzin tylko według ich typu. 

Główny Urząd Statystyczny wyróżnił na potrzeby NSP 2002 następujące typy rodzin:
 – małżeństwo bez dzieci
 – małżeństwo z dziećmi
 – partnerzy bez dzieci
 – partnerzy z dziećmi
 – samotna matka z dziećmi
 – samotny ojciec z dziećmi.

Według danych z NSP, w 2002 roku, województwo zachodniopomorskie zamieszkiwało 473,7 tys. 
rodzin (suma wszystkich typów rodzin), w tym najwięcej małżeństw z dziećmi (250,3tys.). Interesująca jest 
wysoka liczba małżeństw nieposiadających dzieci (105 tys.) oraz stosunkowo wysoka liczba samotnych 
matek z dziećmi (89,9 tys.10). Porównując wyniki z 2002 r. z danymi z 2011 r. okazuje się, że ogólna liczba 
rodzin w województwie zachodniopomorskim zwiększyła się o ponad 26 tys. (499,9 tys. rodzin ogółem). Po-
mimo wzrostu ogólnej liczby rodzin, znacząco zmniejszyła się liczba małżeństw z dziećmi – z 250,3 tys. do 
225,6 tys. (spadek o 7,7%) i jednocześnie zwiększyła się liczba małżeństw bez dzieci – z 105 tys. w 2002 r. 
do 124,8 tys. w 2011 roku (wzrost o 2,8%). Wydaje się, że wyniki te bezpośrednio korespondują z podno-
szonym w debatach publicznych problemem niskiej dzietności kobiet w Polsce11. Istotnym zjawiskiem jest 
wzrost liczby rodzin niepełnych o ponad 20 tys. (w tym samotnych matek – o 16,4 tys. i samotnych ojców 
– o 4,8 tys.) oraz wzrost liczby osób decydujących się na życie w związkach partnerskich. Pełną, liczbową 
i procentową charakterystykę porównawczą różnych typów rodzin w województwie zachodniopomorskim 
przedstawia wykres 1. 

10 Warto zauważyć, że gdyby posłużyć się klasyczną definicją rodziny, rozumianą jako rodzice plus dzieci, wówczas 
ogólna liczba rodzin w województwie byłaby mniejsza. Stanowiłaby sumę trzech kategorii, obejmując małżeństwa 
z dziećmi oraz matki i ojców z dziećmi – czyli rodziny pełne i niepełne. W takim ujęciu zamiast 473,7 tys., byłoby 
w województwie 351,2 tys. rodzin, w tym: 250,3 tys. rodzin pełnych i 100,9 tys. niepełnych. 

11 W Polsce, wartość współczynnika dzietności (określającego liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobie-
tę w wieku rozrodczym – 15  -49 lat) oscylowała w ostatnich 10 latach w granicach 1,2 – 1,4. Jednocześnie, w nauce 
o demografii przyjmuje się, że wartość współczynnika między 2,10 ÷ 2,15 jest poziomem zapewniającym tzw. prostą 
zastępowalność pokoleń. Gdy wartość współczynnika dzietności spada poniżej 2,10 ÷ 2,15, liczba ludności zaczyna 
spadać.
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Analiza danych wskazuje, że zarówno w kraju jak i w województwie zachodniopomorskim mamy 

do czynienia z identycznymi kierunkami zmian. Istnieją tutaj niewielkie różnice procentowe, co pozwala 
wnioskować, iż zmiany dokonujące się w regionie są zgodne z ogólnopolskim trendem. 

 
Z danych spisowych z 2002 r. warto zwrócić uwagę na liczbę rodzin posiadających na swoim utrzy-

maniu dzieci do 24 roku życia (280,8 tys.) 12. Podział tej grupy rodzin według liczby dzieci przedstawia 
poniższy wykres. 

12 Liczbę tych rodzin uzyskujemy odejmując od ogólnej liczby wszystkich rodzin mieszkających w województwie zachod-
niopomorskim (473,7 tys.) liczbę rodzin (małżeństw i partnerów) wcale nieposiadających dzieci (111,6 tys.) i liczbę 
rodzin, które nie mają na utrzymaniu dzieci do 24 roku życia (81,2 tys.).
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Z analizy danych wynika, że w 2002 r., w województwie zachodniopomorskim zdecydowanie prze-
ważającą grupą były rodziny posiadające na utrzymaniu jedno lub dwójkę dzieci do 24 roku życia. Brak 
danych ze spisu przeprowadzonego dziesięć lat później (NSP 2011) uniemożliwia dokonanie porówna-
nia ze stanem obecnym. Biorąc pod uwagę znaczące różnice liczbowe pomiędzy typami rodzin, można 
domniemywać, że kolejność przedstawiona na wykresie 2. nie uległa jednak istotnej zmianie.

Małżeństwa i rozwody 
Sytuacja społeczno  -ekonomiczna przekłada się na kondycję wspólnot lokalnych i całego społeczeństwa. 
W celu porównania wybranych parametrów rodzin w skali kraju, dane zostały przeliczone na 1000 miesz-
kańców. Poniżej przedstawiono ogólną liczbę małżeństw zawartych na przestrzeni lat 2002 – 2011. 

W latach 2002  -2005, województwo zachodniopomorskie cechowała niższa liczba zawartych mał‑
żeństw w porównaniu z liczbą małżeństw zawieranych w tym okresie w Polsce. Tendencja ta uległa 
zmianie w latach 2006  -2009, kiedy to liczba małżeństw w Polsce i województwie zachodniopomorskim 
znacząco zbliżyły się do siebie, osiągając w roku 2008 identyczną i jednocześnie najwyższą wartość 
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w całym analizowanym okresie. Od roku 2009 rozpoczyna się negatywny trend w liczbie zawieranych 
małżeństw, przy czym w zachodniopomorskim obserwujemy większy spadek tej liczby, w porównaniu 
ze średnią krajową. W roku 2011, w Polsce zawartych zostaje 5,4 małżeństw na 1000 mieszkańców, 
a w zachodniopomorskim liczba ta wynosi 5,0. 

Porównanie województwa zachodniopomorskiego z Polską pod względem liczby rozwodów na 
1000 mieszkańców wskazuje, że w analizowanym okresie (2002 – 2011) wskaźnik rozpadu związków 
był każdorazowo wyższy w województwie niż w Polsce. Największa rozpiętość tego wskaźnika wystą-
piła w 2006 r., kiedy w Polsce na 1000 mieszkańców rozwodziło się średnio 1,9 małżeństw, a w wo-
jewództwie zachodniopomorskim – 2,7. Od 2007 roku, wartości wskaźnika zbliżały się do siebie, aby 
w 2010 uzyskać porównywalną wartość: w Polsce – 1,6, w województwie – 1,9. W 2011 r., wskaźnik 
rozwodów w województwie zachodniopomorskim zaczął ponownie wykazywać nieco większą dynamikę 
wzrostu (2,1) w porównaniu ze średnią krajową, która wyniosła 1,7. Interesujący jest fakt, że w latach 
2007  -2009, tak w Polsce jak i w województwie zachodniopomorskim, wskaźnik rozwodów utrzymywał 
się na niezmienionym poziomie i wynosił odpowiednio 1,7 dla Polski i 2,2 dla województwa. 

Podsumowując dane z wykresów nr 3 i 4 można stwierdzić, że w porównaniu do średniej krajowej, 
w województwie zachodniopomorskim zawiera się mniej małżeństw w przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców i jednocześnie orzeka się więcej rozwodów niż ma to miejsce w pozostałej części kraju.

Poniższa tabela ukazuje liczbę zawartych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów (ogółem 
i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) w latach 2002  -2011. Dane obrazują trendy w województwie 
zachodniopomorskim.
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Z porównania liczby małżeństw i rozwodów na 1000 mieszkańców wynika, że w latach 2005  -2008 
systematycznie zwiększała się liczba zawieranych małżeństw (od 5,0 w 2005 r. – do 6,8 w 2008 r.), pod-
czas gdy liczba rozwodów pozostała na niezmienionym poziomie – 2,2 na 1000 mieszkańców. Wyjątek 
stanowi rok 2006, kiedy wartość ta wzrosła do 2,7. Od 2009 r., w województwie zachodniopomorskim 
obserwowany był spadek liczby zawieranych małżeństw, przy jednocześnie stabilnym, ale stosunko-
wo wysokim wskaźniku rozwodów. Uogólniając, w latach 2002  -2011, liczba zawieranych małżeństw 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców była w województwie znacznie wyższa od liczby rozwodów, które 
wyniosły średnio: 5,45 dla liczby zawieranych małżeństw i 2,1 dla liczby orzekanych rozwodów.

Poniższa mapa ukazuje nominalną liczbę rozwodów przypadających na 1000 małżeństw zawartych 
w 2011 roku. Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się najwyższym w kraju wskaźnikiem 
rozpadu małżeństw.
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Przyczyny rozwodów
Statystyki związane z rozwodami sięgają warstwy przyczynowej. Poniższy wykres ukazuje pięć najczę-
ściej występujących w województwie zachodniopomorskim przyczyn rozwiązania małżeństwa. Dopełnia 
go tabela zawierająca wszystkie przyczyny rozwodów uwzględnione w analizach GUS, wraz z procen-
towym udziałem każdej z przyczyn w ogólnej liczbie rozwodów w latach 2002  -2011.
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Spośród dziewięciu przyczyn rozwodów podawanych przez GUS, najczęściej podawane są dwie: 
1. niedochowanie wierności małżeńskiej – 30,6% rozwodów,
2. niezgodność charakterów – 30,5% rozwodów. 
O ile w latach 2002  -2008, najczęstszą przyczyną rozwodów było „niedochowanie wierności” (za wy-

jątkiem roku 2004), o tyle od roku 2009, pierwszorzędową przyczyną stała się „niezgodność charakterów”. 
Liczba rozwodów powodowana „niezgodnością” systematycznie wzrasta, przy jednoczesnym spadku 
liczby rozwodów z powodu „niedochowania wierności”. Na trzecim miejscu wśród przyczyn rozwodów 
plasuje się „nadużywanie alkoholu”, które na przestrzeni analizowanych lat osiąga dość zróżnicowane 
wartości. Kolejne dwie przyczyny rozwodów: „nieporozumienia na tle finansowym” i „naganny stosunek do 
członków rodziny” plasują się w analizowanym okresie niezmiennie na czwartym i piątym miejscu. Warto 
w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej przyczynie rozwodów – „dłuższej nieobecności”. Choć podaje 
ją stosunkowo niewielka liczba rozwodzących się małżeństw, to jednak jest ona wskazywana z roku na 
rok coraz częściej, w 2002 roku rozpadło się z tego powodu tylko 9 małżeństw, a w roku 2011 była to już 
przyczyna 143 rozwodów, co oznacza znaczący skok procentowy. 

Przyczyny (nazwy przyczyn), podawane przez rozwodzących się małżonków mają charakter dekla-
ratywny. Za „niezgodnością charakterów” może kryć się zarówno niedochowanie wierności jak i dłuższa 
rozłąka, która osłabia więzi małżeńskie i bywa przyczyną decyzji o rozstaniu – bez podania głębszych, 
drastyczniejszych powodów. Nierzadko przyczyna, wskazana przez rozwodzące się pary, jest czysto 
umowna i ma służyć uproszczeniu procedury rozwiązania małżeństwa. Mimo jednak „błędu umowności”, na 
poziomie danych liczbowych z regionu, zauważalne są ogólne trendy i zjawiska, jakie towarzyszą rodzinom 
i małżeństwom. Może to stanowić punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych badań, jak i (z całą pewnością) 
do podjęcia działań profilaktycznych w sferze utrzymania i ochrony rodziny, jako środowiska bezpiecznego 
wychowania dzieci. 

Rozwody wg liczby małoletnich dzieci
Kolejny aspekt analizy dotyczy związku między liczbą małoletnich dzieci w rodzinie a podejmowaniem 
przez małżonków decyzji o rozwodzie. Dane opisane na wykresie nr 6 wskazują, iż w latach 2002-
 -2011 najwięcej rozwodów miało miejsce wśród małżeństw nieposiadających dzieci lub posiadających 
jedno dziecko, natomiast wśród małżeństw z dwójką dzieci, liczba rozwodów była w tym okresie średnio 
o połowę mniejsza. Znacząco niska wydaje się liczba rozwodów pośród małżeństw posiadających troje 
i więcej dzieci. Uogólniając trend występujący w latach 2002  -2011, można stwierdzić, że im więcej 
dzieci w rodzinie, tym rzadziej mamy w niej do czynienia z rozwodem. 

W okresie od 2002 do 2006 roku, zarysował się wzrost liczby rozwodów w każdej grupie małżeństw/
rodzin, wyróżnionych ze względu na liczbę małoletnich dzieci, natomiast od roku 2007, odnotowuje się 
nieznaczną tendencję spadkową rozwodów. Szczegółowe liczby dotyczące omawianej kwestii przed-
stawia poniższy wykres. 
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Rozwody wg czasu trwania małżeństwa
Na przestrzeni lat 2002  -2011, w województwie zachodniopomorskim, najwięcej rozwodów miało miej-
sce wśród małżeństw ze stażem 20 lat i więcej. Na drugim miejscu znalazły się małżeństwa ze stażem 
od 5 do 9 lat. Dane te mogą wskazywać na związek pomiędzy liczbą rozwodów a zdefiniowanym 
przez psychologów syndromem „pustego gniazda”, który zwykle dotyka małżeństw ze stażem 20 lat 
i więcej, kiedy dorastające dzieci odchodzą z domu – zarówno w celach dalszej nauki bądź w związku 
z całkowitym usamodzielnieniem się. Rozwody w grupie ze stażem 5  -9 lat można starać się wyjaśniać 
powszechnym zjawiskiem „kryzysu małżeństwa” po kilku latach jego trwania.

Na drugim krańcu skali, z bardzo niską liczbą rozwodów, sytuują się małżeństwa z krótkim stażem 
(mniej niż rok oraz rok). 
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Analizując rozwody według czasu trwania małżeństwa, warto zwrócić uwagę na to, jaki udział pro-
centowany mają poszczególne staże małżeńskie w ogólnej liczbie rozwodów w danym roku. W sposób 
wyczerpujący opisuje to tabela nr 3.

Analiza odsetka rozwodów w ogólnej liczbie rozwodów w poszczególnych latach pokazuje, że najwięk-
sze zmiany w strukturze rozwodów ponownie dotyczą małżeństw ze stażem 5  -9 lat oraz 20 lat i więcej. 
O ile w roku 2002 obie te grupy miały jednakowy udział procentowy (23,1%) w ogólnej liczbie rozwodów, 
o tyle w roku 2011 udział ten uległ diametralnej zmianie i w grupie małżeństw ze stażem 5  -9 lat zanotował 
spadek o 5,5% (z 23,1% 17,6%), a w pozostałej grupie – wzrost o 6,8% (23,1% do 29,9%), co potwierdza, 
że rozwody najczęściej dotyczą małżeństw ze stażem 20 lat i więcej. O ile z punktu widzenia potrzeb dzieci 
można postawić tezę, iż ta grupa osób rozwodzących się nie stanowi problemu społecznego, o tyle z punktu 
widzenia szerszej polityki społecznej – już tak. Osoby, które wychodzą ze związków małżeńskich i nie zawią-
zują nowych rodzin, jako osoby samotne, w okresie starzenia się będą wymagały innych usług i zabiegów 
opiekuńczych, które to staną się obowiązkiem samorządu lokalnego lub państwa. Dożycie starości w ro-
dzinie stanowi najlepszą i najtańszą formę samoorganizacji systemu pomocy i opieki. Tak więc na każdym 
etapie życia człowieka rodzina jest podmiotem zabezpieczającym dostarczanie niezbędnych do godnego 
i aktywnego życia – usług wychowania, socjalizacji, pielęgnacji i opieki. 

Małżeństwa cywilne i wyznaniowe 
W poszukiwaniu czynników wpływających na trwałość rodziny, podjęto próbę analizy porównawczej 
(pod kątem zawierania i rozwiązywania) małżeństw o charakterze świeckim i wyznaniowym. W latach 
2002  -2011, tak w Polsce jak w województwie zachodniopomorskim, wystąpiły niemal identyczne trendy. 
Na obu poziomach analizy, systematycznie zmniejszała się w tym okresie liczba ślubów wyznaniowych, 
a rosła liczba ślubów cywilnych.13 W Polsce, odsetek ślubów wyznaniowych zmniejszył się w tym czasie 
o 8,5%, a w województwie zachodniopomorskim – o 8,3%. Tym samym, odsetek ślubów cywilnych 
zwiększył się: w Polsce o 8,5%, a w regionie– o 8,3%.

Pomimo ogólnego trendu spadkowego, należy zauważyć, że w województwie zachodniopomorskim 
zawierano co roku średnio o 11,5% ślubów wyznaniowych mniej niż miało to miejsce w innych regionach 
kraju. Dane te mogą skłaniać do wniosku, iż mamy w Polsce do czynienia z postępującym procesem 
sekularyzacji życia społecznego, który dotyka także kwestii małżeństwa i rodziny, a województwo 

13 „Kosztem”, ponieważ procesy te są bezpośrednio współzależne, co oznacza, że zmniejszenie się odsetka ślubów 
wyznaniowych o daną wartość powoduje jednoczesne zwiększenie się odsetka ślubów cywilnych o tę samą wartość.
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zachodniopomorskie – jest w tym procesie bardziej zaawansowane lub też siła jego oddziaływania jest 
większa. Warto jednak zwrócić uwagę, że z wyraźną tendencją spadkową dotyczącą liczby małżeństw 
wyznaniowych mamy do czynienia w województwie dopiero od 2009 roku. Ilustruje to wyraźnie – wykres 
8. i tabela 4. 

Wniosek o postępującym procesie sekularyzacji zdaje się potwierdzać odsetek ślubów cywilnych 
i wyznaniowych udzielonych w latach 2002  -2011 w miastach i na obszarach wiejskich w województwie 
zachodniopomorskim. Obszary wiejskie tradycyjnie kojarzono w Polsce z większą religijnością w po-
równaniu z obszarami miejskimi. Jeśli więc sekularyzacja faktycznie dotyka całego społeczeństwa, 
powinno to znaleźć odzwierciedlenie w zmniejszającym się odsetku małżeństw wyznaniowych zawie-
ranych przede wszystkim na wsiach. Dane zgromadzone przez GUS zdają się potwierdzać tę tezę. 
O ile w 2002 roku na wsiach udzielono 68,2% ślubów wyznaniowych, to w roku 2011 było ich już tylko 
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56,1%. Odnotowany spadek wyniósł więc 12,1% i był znacząco wyższy niż w miastach, gdzie liczba 
ślubów wyznaniowych zmniejszyła się o 6,8%. Wyczerpujące dane dotyczące tej kwestii opisuje wykres 
9. i znajdująca się pod nim tabela 5.

Dane w tabeli 5. pokazują odsetek małżeństw zawieranych w miastach i na wsiach województwa 
zachodniopomorskiego. Był on na przestrzeni lat 2002  -2011 względnie stabilny i oscylował w granicach 
70% wszystkich ślubów udzielanych w miastach i 30% – na wsi.



16

PORTRET ZACHODNIOPOMORSKIEJ RODZINY

Urodzenia pozamałżeńskie
Trwałość małżeństwa i rodziny, a nawet jego cywilny lub wyznaniowy charakter, wiążą się z jeszcze 
jedną kwestią poruszaną w tej części analizy, mianowicie z urodzeniami pozamałżeńskimi. Przegląd 
danych wyraźnie pokazuje, że na przestrzeni lat 2002  -2011 w Polsce stale wzrastał odsetek urodzeń 
pozamałżeńskich. Proces ten miał miejsce w każdym województwie, lecz największe natężenie przybrał 
w województwie zachodniopomorskim. Ilustruje to wykres 10.

Odsetek urodzeń pozamałżeńskich był w województwie zachodniopomorskim, w latach 2002  -2011, 
średnio dwukrotnie wyższy niż w Polsce. Co więcej, tendencja ta ma charakter wzrostowy i utrzymuje się 
od początku analizowanego okresu (rok 2002), kiedy to w Polsce odnotowano 14,4%, a w Zachodnio-
pomorskim – 30,7% urodzeń pozamałżeńskich, do w roku 2011, w którym analogiczne dane wynosiły: 
21,2% – dla Polski, oraz 38,1% – dla województwa.

Trudno jednoznacznie wskazać na przyczyny takiego stanu rzeczy. Szczegółowa analiza danych 
dla wszystkich województw (tabela 6) wskazuje, że największy odsetek urodzeń pozamałżeńskich ma 
miejsce na tzw. ścianie zachodniej (województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie) a naj-
mniejszy na Podkarpaciu i w Małopolsce, czyli na ziemiach tradycyjnie polskich, o względnie stabilnej 
strukturze normatywnej. Być może właśnie tu, w obszarze kształtowania wartości, należy poszukiwać 
kierunków interpretacji opisywanego stanu rzeczy.
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Analiza urodzeń pozamałżeńskich w województwie zachodniopomorskim w podziale na wieś 
i miasto pokazuje, że o ile w latach 2002  -2006 mieliśmy do czynienia z wyraźną tendencją wzrostową 
w obu tych obszarach, o tyle w kolejnych latach tendencje te uległy zróżnicowaniu. Odsetek urodzeń 
pozamałżeńskich w miastach ustabilizował się i jego wahania oscylowały w latach 2006  -2011 w grani-
cach 35,2% – 35,8%, podczas gdy na wsiach odsetek ten nieustannie wzrastał, osiągając w roku 2011 
pułap 43,3% (!). Wzrost wyniósł więc aż 10,3% w stosunku do roku 2002. Procesy te Ilustruje wykres 11.
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Tak duży odsetek urodzeń pozamałżeńskich, w tym przede wszystkim na wsiach, stanowi prawdzi-
we wyzwanie nie tylko dla służb pomocy społecznej, lecz dla wszystkich środowisk zainteresowanych 
edukacją i wychowaniem młodego pokolenia. 

b) Rodzina w systemie pomocy społecznej

Świadczeniobiorcy pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności
W latach 2009  -2010, na terenie całego kraju wzrosła liczba klientów pomocy społecznej. Tendencja 
ta była również widoczna w województwie zachodniopomorskim. Do województw, na terenie których 
najmniej osób korzystało z pomocy społecznej były: śląskie, dolnośląskie, mazowieckie i małopolskie. 
Do województw, na terenie których najwięcej osób korzystało ze świadczeń (procentowo), należały: lu-
buskie, kujawsko  -pomorskie, podkarpackie i warmińsko  -mazurskie. Województwo zachodniopomorskie 
znajdowało się na jedenastym miejscu.

Wśród klientów pomocy społecznej, wykazanych w sprawozdaniach MPiPS, wyróżniamy trzy grupy: 
1. gospodarstwa jednoosobowe 
2. rodziny z dziećmi 
3. pozostałe rodziny.
Dwa pierwsze terminy nie budzą wątpliwości znaczeniowej, natomiast termin trzeci („pozostałe 

rodziny”) oznacza, za ustawą o pomocy społecznej, osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozo-
stające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Może to oznaczać np. matkę 
z dorosłym synem, dwóch dorosłych braci lub konkubinat. Z posiadanych danych wynika, że na prze-
strzeni lat 2009  -2011, w województwie zachodniopomorskim nastąpił spadek liczby świadczeniobiorców 
należących do jednoosobowych gospodarstw, jak również liczby rodzin z dziećmi. Wystąpił natomiast 
znaczący wzrost środowisk korzystających z pomocy finansowej w grupie „pozostałe rodziny”. Czynni-
kiem mającym wpływ na zmniejszającą się liczbę świadczeniobiorców w omawianych grupach mogło 
być bardzo niskie kryterium pomocy społecznej, obowiązujące w tych latach.14 Konieczna wydaje się, 

14 W latach 2009  -2011 obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości: 477 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa 
oraz 351 zł dla członków rodzin. Od 1 października 2012 (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r. poz. 823) obowiązuje nowe 
kryterium dochodowe – dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe – 542 zł, dla członków rodzin 
– 456 zł na osobę w rodzinie.



19

Sytuacja społeczno -ekonomiczna rodzin w województwie zachodniopomorskim

ponowna analiza liczby klientów korzystających z pomocy społecznej w latach 2012  -2015, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zmian w poszczególnych grupach klientów. 

Na terenie województwa, w latach 2009  -2011, nastąpił wzrost liczby klientów pomocy społecznej 
o 3232 osoby. Wzrost ten jest zgodny z ogólną tendencją występująca w tych latach w Polsce. Z analizy 
danych na poziomie powiatów wynika, że zwiększenie liczby rodzin korzystających z pomocy nie miało 
charakteru powszechnego. W ośmiu powiatach odnotowano nieznaczny spadek.

Powiaty, w których nastąpił spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej to: 
drawski, goleniowski, pyrzycki, kamieński, sławieński, szczecinecki, wałecki oraz miasto Świnoujście. Naj-
większy spadek zanotowano w powiecie goleniowskim – o 270 klientów. Niestabilna jest liczba klientów 
(i rodzin) w pomocy społecznej powiatu łobeskiego – na przestrzeni trzech lat nie uzyskała trendu wzro-
stowego czy spadkowego – w roku 2010 drastycznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, po czym 
zmalała poniżej poziomu w roku 2009. Bardzo niepokojącą tendencją jest wzrost liczby klientów pomocy 
społecznej w mieście Szczecin. Przyrost ten w latach 2009  -2011 wyniósł 2473 osoby. Tendencja jest tym 
bardziej niekorzystna, że w 2011 roku zanotowano w Szczecinie spadek liczby mieszkańców. Z danych 
wynika również, że w większości powiatów, w 2010 r., nastąpił znaczący wzrost rodzin korzystających 
z pomocy społecznej. Obiektywna ocena tej sytuacji wymaga pogłębionej analizy. 
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Dane pokazujące, na poziomie powiatów, procent mieszkańców korzystających z pomocy spo-
łecznej w latach 2009  -2011, wskazują na znaczące różnice subregionalne. Stosunkowo niski procent 
odnotowuje się w powiatach: 

 – miasto Koszalin    -  3,6%,
 – miasto Świnoujście    -  4,9%,
 – miasto Szczecin    -  4,9%,
 – powiat kołobrzeski    -  4,5%.

Z kolei wysoki procent liczby mieszkańców korzysta z pomocy w powiatach: 
 – łobeskim    -  13,6%, 
 – świdwińskim    -  11,8%,
 – wałeckim    -  10,1%.

Należy zwrócić uwagę, że w mieście Szczecin, gdzie procent mieszkańców korzystających z po-
mocy społecznej w 2011 roku nie był wysoki (4,9%), odnotowano znaczący wzrost: z 3,3% w 2009 roku 
do 4,9% w roku 2011. 
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Zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy społecznej, do obowiązków pracowników socjalnych należy 
świadczenie na rzecz mieszkańców pracy socjalnej. Praca socjalna rozumiana jest jako działalność 
zawodowa, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 
do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi. Korzystanie z tej formy wsparcia nie jest powiązane z konieczno-
ścią osiągania dochodów na poziomie kryterium kwalifikującego do pomocy. Praca socjalna najczęściej 
jest realizowana w postaci doradztwa lub wparcia. Ma charakter działań profilaktycznych, wyprowa-
dzających interwencję socjalną z poziomu ratunkowego na poziom prewencji. Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, w latach 2009  -2011, zwiększyła się liczba osób, które skorzystały ze świadczeń 
o charakterze pracy socjalnej, bez przyznawania pomocy pieniężnej. Na przestrzeni trzech lat, liczba ta 
zwiększyła się o 1583 osoby. Jest to bardzo korzysta tendencja, obniżająca wymiar ekonomiczny syste-
mu pomocy, a jednocześnie podnosząca wymiar społeczny i jakościowy publicznego systemu pomocy. 
Profesjonalizacja zawodu pracownik socjalny przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, 
do upowszechnienia odwagi korzystania z form wsparcia wtedy, gdy występują pierwsze trudności 
w funkcjonowaniu rodziny czy gospodarstwa domowego, a nie w sytuacjach, w których dochodzi już do 
rozpadu rodziny, przejścia na utrzymanie samorządu lub do innych drastycznych okoliczności.
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Zastanawiającym i wymagającym dodatkowych dociekań jest fakt, że w województwie są powiaty, 
na terenie których nie świadczy się pracy socjalnej – bez pomocy finansowej. Do powiatów tych należą: 
białogardzki, drawski, gryfiński, kołobrzeski, policki, szczecinecki, świdwiński, oraz miasto Koszalin. 
Z kolei powiatem, w którym liczba klientów objętych taką formą profesjonalnego wsparcia, bez ko-
nieczności świadczeń pieniężnych, na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrosła, jest miasto Szczecin (w 
2009 r. – 781 rodzin, w 2011 – 2338 rodzin). 

Warta odnotowania jest tendencja spadkowa w liczbie świadczeń w postaci pracy socjalnej, 
w omawianym okresie, udzielanej w powiecie stargardzkim i goleniowskim. Działania związane z pracą 
socjalną, świadczoną na rzecz osób niekorzystających z pomocy finansowej, a będących w kryzysach, 
są bardzo istotnym elementem modelu aktywnej polityki społecznej. Ponadto, wpływają na poprawę ja-
kosci życia mieszkańców, bez konieczności wydatkowania środków publicznych w postaci zasiłków czy 
innych świadczeń na rzecz klientów, których pogarszającej się sytuacji w porę nie zatrzymano. Pomoc 
organizacyjna czy doradcza, udzielona na etapie pojawienia się symptomów trudności życiowych, może 
uchronić rodzinę przed degradacją, a samorząd – przed kosztami.

Liczba rodzin pełnych i niepełnych w latach 2009  ‑2011
Na przestrzeni lat 2009  -2011, nie zmieniła się proporcja rodzin pełnych do niepełnych, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej.
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W omawianych latach, wśród klientów systemu pomocy, widoczna jest liczebna przewaga rodzin 
pełnych nad niepełnymi. Tendencja ta jest bardzo niepokojąca i wskazuje na brak samodzielności 
społeczno  -ekonomicznej rodzin z dziećmi. Pokrywa się także z wnioskami z badań ubóstwa relatywne-
go w UE, z roku 2009, mówiącymi o zagrożeniu ubóstwem dzieci z polskich rodzin, w których obydwoje 
rodzice pracują zawodowo. Potwierdza to bardzo złą kondycję finansową rodzin, ale może również 
wskazywać na dużą liczbę związków nieformalnych, w których rodzina niepełna jest tylko formą dekla-
ratywną, mającą ułatwić dostęp do finansowej pomocy społecznej. Na terenie województwa (pomimo 
niekorzystnych trendów opisanych w I części raportu), mieszka więcej rodzin pełnych niż niepełnych. 
Zasadnym wydaje się dalsza analiza tego problemu.
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Przewaga liczby rodzin niepełnych nad pełnymi, korzystającymi z pomocy społecznej w 2011 r., 
występuje jedynie w miastach na prawach powiatu, w Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu. W powiecie 
polickim, ze świadczeń w roku 2011 skorzystała taka sama liczba rodzin pełnych jak i niepełnych. W po-
wiatach: sławieńskim, łobeskim, pyrzyckim, gryfickim i gryfińskim odsetek rodzin pełnych do niepełnych, 
korzystających z pomocy w formie świadczeń pieniężnych jest wyjątkowo wysoki. Niezależnie od szer-
szych uwarunkowań, mających wpływ na taką sytuację, jednym z najbardziej istotnych czynników jest 
zła kondycja finansowa rodziny w województwie zachodniopomorskim. 

W latach 2009  -2011, rodziny pełne, korzystające ze świadczeń finansowych, składały się najczę-
ściej z rodziców i jednego lub dwojga dzieci. Liczba rodzin, w skład których wchodziło troje lub czworo 
dzieci, w omawianym okresie, pozostawała na porównywalnym poziomie, z niewielką tendencją zniżko-
wą. Wyraźnie natomiast zmiejsza się liczba rodzin z pięciorgiem i większą liczbą dzieci

W latach 2009  -2011, rodziny niepełne, korzystające z pomocy społecznej, posiadały najczęściej 
jedno lub dwoje dzieci. Widoczna jest tendencja zmniejszania się liczby rodzin niepełnych korzystają-
cych ze świadczeń, posiadających troje lub więcej dzieci.
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Liczba rodzin wielodzietnych w latach 2009  ‑2011
W okresie 2009  -2011, następował systematyczny, chociaż nieznaczny, spadek liczby rodzin wielodziet-
nych korzystających z pomocy w formie świadczeń pieniężnych. Tendencja spadkowa widoczna jest 
zarówno w przypadku rodzin wielodzietnych pełnych jak i niepełnych. W przypadku rodzin pełnych, 
różnica pomiędzy rokiem 2009 a 2011 wynosi o 416 rodzin, a w przypadku rodzin niepełnych – w tym 
samym okresie – 128. 

Dochód w rodzinie, w przeliczeniu na osobę
Z danych za rok 2011, dotyczących dochodów rodzin korzystających z pomocy społecznej, w przeli-
czeniu na głowę w rodzinie, wynika, że najwięcej rodzin znajduje się w dwóch przedziałach dochodów: 

1. od 0 do 50 zł – 30,5% rodzin,
2. od 477 zł wzwyż – 30,2% rodzin.
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Fakt, że 26,5% rodzin korzystających z pomocy uzyskiwała dochód na jednego członka rodziny 
w wysokości 0  -50 zł, jest zgodny z powszechnym postrzeganiem klientów pomocy społecznej. Nieco 
mniejszy, ale porównywalny jednak procent rodzin (19,6%), uzyskujący dochody powyżej kryterium 
kwalifikującego do pomocy, skłania do zastanowienia. Podobnie jak fakt, że tylko niecałe 10% rodzin 
znajduje się w przedziale od 50 do 150 zł. Pozostałe 44,6% rodzin korzystających z pomocy, uzyskuje 
dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny, w połączonym przedziale: 150 – 477 zł. 

Problemem, którego z braku danych nie można przedstawić w niniejszej analizie, pozostaje liczba 
rodzin według długości okresu pobierania świadczeń pieniężnych z systemu pomocy. Z powodu ograni-
czeń systemu informatycznego POMOST, nie ma możliwości uzyskania danych ukazujących, jak długo 
klient jest objęty świadczeniami.

Brak tych danych uniemożliwia rzetelną ocenę skuteczności systemu pomocy oraz pla‑
nowanie optymalnych narzędzi interwencji socjalnej. Ze względu na wagę problemu, istotnym 
wydaje się podjęcie działań mających na celu zmianę w parametrach systemu informatycznego 
do obsługi pomocy społecznej.

c) Rodzina w systemie pieczy zastępczej 

Kolejnym obszarem, istotnym z punktu widzenia problemów rodziny, jest system pieczy zastępczej. 
Funkcjonuje w obecnym kształcie od roku 2012, wprowadzony Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887). 

Środowiskiem najbardziej pożądanym dla efektu skutecznego wychowania i socjalizacji dziecka, 
jest pełna rodzina biologiczna. Drugi typ rodziny, pod względem skuteczności i zapewnienia optymal-
nej jakości życia dziecka, to rodzina adopcyjna. W odróżnieniu od rodziny biologicznej, wchodzi ona 
w prawa i obowiązki takiej rodziny – pod wpływem postanowienia sądowego, a nie naturalnej prokreacji, 
okresu ciąży i porodu. 

W przypadku, gdy dziecko pozbawione jest opieki rodziny biologicznej, a jego sytuacja zdrowotna, 
prawna, emocjonalna (lub inna) nie pozwalają na adopcję, aby zapewnić mu bezpieczeństwo i możli-
wość respektowania praw obywatelskich, wynikających z konstytucji, opiekę nad nim roztacza starosta 
miejscowego powiatu i sytuuje je w jednej z zastępczych form opieki i wychowania: typu instytucjonal-
nego (dawny dom dziecka) lub rodzinnego (rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza). Placówki te, 
poprzez zapisy ustawy, zobligowane są do współpracy z ośrodkami adopcyjnymi w celu poszukiwania 
dla dzieci – rodzin, gotowych do ich przysposobienia. 

Liczba adopcji w województwie zachodniopomorskim w latach 2006  ‑2010
W latach 2006  -2010, na terenie województwa zachodniopomorskiego, nastąpił niewielki wzrost liczby 
adopcji (o 26 dzieci). Natomiast liczba dzieci zgłoszonych do adopcji w tym okresie wzrosła o 11. W każ-
dym z omawianych lat, liczba dzieci zgłoszonych do adopcji była większa niż liczba przysposobień. 
Podobnie kształtowała się sytuacja po reformie ośrodków adopcyjno  -opiekuńczych, przeprowadzonej 
w całym kraju w roku 2011. Dane za rok 2012 pokazują, ze stosunek liczby dzieci zgłoszonych do 
adopcji do liczby dzieci zaadoptowanych nie uległ zasadniczej zmianie, choć obie te liczby wyraźnie 
wzrosły w porównaniu do lat poprzednich.15 

15 Na wykresie brakuje danych z roku 2011 (jest to okres reformy instytucjonalno – organizacyjnej ośrodków adopcyjno-
 -opiekuńczych), co utrudnia postawienie tezy o występowaniu trendu wzrostowego, choć pokazuje wyraźnie, że od 
roku 2009 liczba dzieci zgłoszonych do adopcji jak i zaadoptowanych – systematycznie wzrasta.
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Liczba dzieci w pieczy zastępczej
Dane z okresu 2007  -2011, ukazujące ogólną liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, wskazu-
ją na wzrost liczby dzieci kierowanych do form rodzinnych pieczy. Z informacji sprawozdawczych MPiPS 
za rok 2011 wynika, że liczba dzieci wychowujących się w placówkach opiekuńczo  -wychowawczych 
– zmniejszyła się o ponad 1000.

Dane te jednak nie wystarczają dla zbadania przyczyn zjawiska. Korzystną, zgodną z intencją Usta-
wy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest występująca od 2010 r. tendencja zwiększania 
się liczby dzieci w pieczy rodzinnej, która z pewnością jest właściwą alternatywą sytuacji umieszczenia 
dziecka w placówce opiekuńczo  -wychowawczej. 
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Liczba rodzin zastępczych
Z danych liczbowych z lat 2009  -2011, ukazujących potencjał systemu zastępczej pieczy rodzinnej w wo-
jewództwie zachodniopomorskim, wynika, że nastąpił wzrost liczby zawiązanych rodzin zastępczych, 
zarówno spokrewnionych, niespokrewnionych z dzieckiem, jak i rodzin zawodowych. Widoczna jest też 
znacząca przewaga (występującą we wszystkich latach tego okresu) w liczbie rodzin spokrewnionych 
w stosunku do pozostałych typów rodzin zastępczych. Ilustruje to poniższy wykres.

Zjawisko wzrostu liczby rodzin zastępczych jest niewątpliwie pozytywne. Należy jednak podkreślić, 
że często rodziny spokrewnione nie są dostatecznym gwarantem prawidłowego wypełniania funkcji 
opiekuńczo  -wychowawczych, szczególnie z sytuacji wspólnego zamieszkiwania z rodzicem biologicz-
nym, pozbawionym lub ograniczonym w prawach wobec dziecka. To najczęściej sytuacje, kiedy sąd 
ustanawia prawo do opieki nad dzieckiem – na rzecz jego dziadków, rodzeństwa matki lub ojca czy 
innych krewnych. Jeśli ograniczenie wiąże się z naganną postawą wobec członków rodziny, z prze-
mocą, chorobą alkoholową czy innymi uzależnieniami, dalsze przebywanie dziecka w bezpośredniej 
bliskości rodzica – często nie tylko nie poprawia jego warunków wychowania, ale pogarsza je i wpływa 
na budowanie niewłaściwego obrazu świata oraz samego siebie. 

Istotnym wskaźnikiem szczelności systemu pieczy zastępczej jest wzrost liczby rodzin zawodo-
wych, jednak tempo tego przyrostu jest bardzo wolne. Na przestrzeni omawianego okresu, liczba rodzin 
zawodowych na terenie województwa zachodniopomorskiego zwiększyła się jedynie o 48, mniej niż 
w innych regionach kraju. 
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W związku z wprowadzeniem Ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wska-
zanymi trudnościami w budowaniu systemu zastępczych form wychowania młodych mieszkańców 
regionu, uzasadnionym działaniem byłoby prowadzenie cyklicznych kampanii społecznych, adresowa-
nych do potencjalnych kandydatów na zastępcze rodziny zawodowe. W sytuacji zmniejszającej się 
dzietności rodzin, bezpowrotnych migracji młodzieży poza obszar województwa, dbałość o pozostanie 
każdego dziecka blisko miejsca urodzenia, o wytworzenie w nich poczucia tożsamości regionalnej – ze 
społecznego punktu widzenia – wydaje się koniecznością i wyzwaniem dla samorządu województwa 
oraz wszystkich samorządów szczebla powiatowego. 
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Analiza danych, dotyczących funkcjonujących na terenie województwa zastępczych rodzin wie-
lodzietnych, specjalistycznych oraz rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, wskazuje na 
systematyczny wzrost ich liczby. Znaczący przyrost dotyczy rodzin wielodzietnych. Rodzin o charakte-
rze specjalistycznym, pomimo wzrostu o prawie 400% (z 4 w roku 2007 do 15 w roku 2011), funkcjo-
nuje do dziś zbyt mało. Rodziny te sprawują opiekę nad dziećmi wymagającymi, na ogół ze względu 
na stan zdrowia, szczególnych warunków i form pracy. Ponadto, w regionie odnotowuje się powolny 
wzrost liczby rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego. W ciągu pięciu lat, na terenie województwa 
zawiązały się zaledwie cztery pogotowia, a ta forma pieczy jest istotna, gdyż stanowi alternatywę dla 
umieszczania bardzo małych dzieci w placówkach opiekuńczych.

Liczba dzieci niepełnosprawnych w pieczy zastępczej
Dzieci niepełnosprawne, w sytuacji braku opieki rodziny biologicznej, trafiają do rodzinnych form opieki, 
ale wciąż jeszcze duża ich liczba pozostaje pod kuratelą placówek opiekuńczych. Najmniej korzystne, 
w punktu widzenia rozwoju dziecka oraz możliwości terapii i rehabilitacji, jest przebywanie w domu 
pomocy społecznej. W roku 2011, w takiej sytuacji pozostawało 31 dzieci z regionu. 

Poniższy wykres przedstawia pozytywną tendencję do umieszczania dzieci niepełnosprawnych 
w rodzinach zastępczych. Na przestrzeni omawianego okresu, znacząco zmiejszyła się liczba dzieci 
umieszczanych w domach pomocy społecznej. Jeszcze w 2009 roku było to 50 dzieci. Liczba dzieci 
niepełnosprawnych, pozostających w pieczy placówek opiekuńczo  -wychowawczych, we wskazanym 
okresie nie zmieniła się.
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4. Rekomendacje
Z przedstawionej analizy problemów rodzin w województwie zachodniopomorskim wynika, iż główne 
kierunki interwencji, które należałoby prowadzić długofalowo i systemowo, to:

1. profilaktyka problemów małżeńskich i rodzinnych, skierowana zarówno do młodych ludzi, na 
początku budowania rodziny jak i do osób dojrzałych, w okresach krytycznych dla związków 
małżeńskich – około 5  -9 oraz 20 roku trwania małżeństwa; 

2. edukacja i interwencja socjalna wobec rodzin niesamodzielnych ekonomicznie, polegająca 
na kształtowaniu umiejętności społecznych i ekonomicznych rodzin, doradztwie w zakresie 
aktywności zawodowej (głównie w ramach ekonomii społecznej);

3. promocja i upowszechnianie właściwych postaw w rodzinie, jak i rodziny w ogóle – jako podsta-
wowej komórki ekonomicznej dla gospodarki środowiska lokalnego, regionu oraz kraju.

Biorąc pod uwagę zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także obecny 
kształt systemu pomocy społecznej w Polsce, czyli organizacyjne i prawne warunki działania, „Wo-
jewódzki program działań na rzecz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej”, należy oprzeć na 
budowaniu partnerskiej sieci współpracy z samorządami powiatowymi, a ściślej – powiatowymi centrami 
pomocy rodzinie. Samorząd województwa pozostaje zbyt oddalony od konkretnych rodzin i problemów 
występujących na obszarze wspólnoty lokalnej, by samodzielnie prowadzić skuteczne interwencje po-
mocowe. Szczebel powiatu stanowi naturalny poziom transmisji inicjatyw podejmowanych na poziomie 
województwa. Wzmocnienie i profesjonalizacja funkcji PCPR, wydaje się rozwiązaniem optymalnym, 
dającym szanse powodzenia – ze względu na już posiadane przez nie doświadczenia i wypracowane 
formy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz z rodzinami. 

Ponadto, rekomenduje się uruchomienie mechanizmów wsparcia sieciowego koordynatorów 
pieczy zastępczej, powołanych z mocy ustawy na poziomie powiatów. Uszczelnienie systemu pieczy 
zastępczej może przyczynić się do poprawy jakości życia dzieci, które nie z własnej winy znalazły się 
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poza rodziną, a które także zasługują na godne warunki rozwoju i wychowania, na szanse zbudowania 
poczucia tożsamości, by mieć w przyszłości swój udział w kapitale społecznym regionu. 

Kolejnym rekomendowanym działaniem jest docieranie do mieszkańców regionu, optymalnie – za 
pośrednictwem mediów, z przekazem o wartości rodziny – jako miejsca wychowania, więzi, ale także 
– jako miejsca prowadzenia swoistej działalności usługowej, o charakterze ekonomicznym. Promocja 
właściwych postaw i relacji rodzinnych, z jednoczesnym informowaniem o formach pomocy i wspierania 
rodziny, może odegrać istotną rolę w profilaktyce rozwiązywania małżeństw i rozpadu rodziny. 



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
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Obserwatorium Integracji Społecznej – działanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

w ramach projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


