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1. Województwo opolskie w 2008 r. - zarys statystyczny 
 

Niniejszy materiał opracowano na podstawie danych i informacji: Głównego 

Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, opracowań zleconych 

przez Samorząd Województwa Opolskiego, danych administracji rządowej  

w województwie, Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową oraz opracowania 

Polska 2030 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 

1.1 Charakterystyka ogólna 
 

Województwo opolskie leży w południowo-zachodniej części Polski,  

w dorzeczu Odry. Zajmuje powierzchnię 9 412 km2 (3,01% powierzchni całego kraju), 

z czego użytki rolne zajmują ok. 60%, lasy ok. 27%, a pozostałe grunty 13%. 

Opolszczyzna graniczy z województwami: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim  

i śląskim. Na południu sąsiaduje z Republiką Czeską. Stolicą województwa jest 

Opole, liczące 128,6 tys. mieszkańców. 

Spośród wszystkich 16 województw, Opolszczyzna jest najmniejszym 

obszarowo regionem kraju. Pod względem liczby ludności znajduje się na 15 miejscu 

(mniej ludności mieszka jedynie w województwie lubuskim). Zgodnie z danymi 

Głównego Urzędu Statystycznego woj. opolskie zamieszkuje 1 033 040 

mieszkańców, z czego 541 597 to kobiety. Ogół mieszkańców Opolszczyzny to 

2,21% ogólnej liczby mieszkańców Polski. Wskaźnik urbanizacji wynosi 52,4% 

(średni wskaźnik ludności miejskiej w kraju wynosi 61,1%).  

Opole jako stolica regionu jest największym ośrodkiem akademickim, 

gospodarczym, kulturalnym i usługowym w województwie. Poza Opolem do 

największych miast należą: Kędzierzyn-Koźle, Brzeg i Nysa – liczące od 40 tys. do 

prawie 66 tys. mieszkańców.  

Na terenie woj. opolskiego zlokalizowane są: 

- 3 gminy miejskie,  

- 32 gminy miejsko-wiejskie, 

- 36 gmin wiejskich.  

Woj. opolskie ma dobrze rozwiniętą sieć dróg krajowych i wojewódzkich,  

w tym odcinek autostrady A4. 
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Tabela 1. Liczba ludności woj. opolskiego w stosunku do ludności Polski 

Wyszczególnienie 
Woj. opolskie  Polska (ogółem) 

Liczba Strukturalnie Liczba Strukturalnie 

Ludność ogółem 1 033 040 2,71% 38 135 900 100% 

Powierzchnia w km
2
 941 3,01% 31 268 100% 

Przeciętne dalsze trwanie życia w 
latach 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

71,94 80,00 71,26 79,96 

Ludność miast w stosunku do 
ogółu mieszkańców w % 

52,4% 61,1% 

Źródło: Regiony Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 r. 

 

Tabela 2. Powierzchnia i ludność woj. opolskiego - podział powiatowy 

Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 

 

Wykres 1. Powierzchnia powiatów woj. opolskiego (w %) 
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Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009  

 

Lp. Woj. opolskie 

Powierzchnia Ludność 

w km
2
 w odsetkach 

liczba 
mieszkańców 

w odsetkach 

9 412 100,0 1 033 040 100,0 

z tego powiat: 

1. brzeski 876 9,4 92 104 8,9 

2. głubczycki 673 7,1 49 580 4,8 

3. kędzierzyńsko-kozielski 625 6,6 100 870 9,8 

4. kluczborski 852 9,1 68 990 6,7 

5. krapkowicki 442 4,7 66 805 6,5 

6. Opole miasto  97 1,0 126 203 12,2 

7. namysłowski 748 7,9 43 781 4,2 

8. oleski 973 10,4 67 419 6,5 

9. opolski 1 586 16,8 134  616 13,0 

10. prudnicki 572 6,1 5 932 5,7 

11. strzelecki 744 7,9 79 356 7,7 

12. nyski 1 224 13,0 144 284 14,0 
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1.2 Zjawiska demograficzne 

 

1.2.1 Ruch naturalny 

Według analiz Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - począwszy od 2000 r. - w woj. 

opolskim występuje ujemny przyrost naturalny. Zjawisko to znacznie osłabia 

potencjał ludnościowy, a także ma destrukcyjny wpływ na strukturę ludnościową 

regionu. 

 

Wykres.2. Liczba ludności w woj. opolskim w latach 2000-2008 w tys. 

 
Źródło: Raport o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Opolskiego (lata 1998-2007 i I półrocze 2008 r.) 

 

Wykres 3. Ludność w powiatach woj. opolskiego (w %) 
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Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 
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Z danych GUS wynika, że na 1 000 mieszkańców województwa notuje się: 

 6,0 małżeństw, 

 1,6 rozwodów, 

 8,9 żywych urodzeń, 

 9,5 zgonów. 

Wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi -0,6 wobec -0,9 średniego wskaźnika 

w kraju. Wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co wpływa na starzenie się 

społeczeństwa - jednego z głównych problemów woj. opolskiego.  

 
Tabela 3. Ruch naturalny ludności w powiatach woj. opolskiego - na 1000 mieszkańców 

 

Lp. 
Wyszczególnienie Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony 

Przyrost 
naturalny 

Woj. opolskie - ogółem 6,0 8,9 9,5 –0,6 

z tego powiat: 

1. brzeski 7,2 10,9 9,8 1,1 

2. głubczycki 6,5 9,7 10,8 –1,1 

3. kędzierzyńsko-kozielski 5,7 8,7 9,0 –0,3 

4. kluczborski 6,0 7,9 9,9 –2,0 

5. krapkowicki 5,7 8,2 9,1 –0,9 

6. Opole miasto 6,0 8,9 8,8 0,1 

7. namysłowski 7,9 10,7 9,1 1,6 

8. oleski 5,4 8,5 9,4 –0,9 

9. opolski 5,3 8,1 8,4 –0,3 

10. prudnicki 5,6 8,7 11,2 –2,5 

11. strzelecki 5,4 8,1 9,0 –0,9 

12. nyski 6,5 9,1 10,4 –1,3 
Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 

 

Wykres 4. Ruch naturalny ludności oraz zgony wg wybranych przyczyn na 1000 ludności w  Polsce  

i woj. opolskim 
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Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 
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1.2.2 Migracje  

Według danych GUS w 2008 r. z Opolszczyzny wyjechało 14 411 tys. osób. 

Oznacza to, iż średnio na 1000 mieszkańców wyjechały 3 osoby. Przy czym ok. 25% 

z nich to migracje zagraniczne, co wpływa na rzeczywistą liczbę mieszkańców 

regionu, która może być niższa od oficjalnie przyjętej (ujemne saldo migracji na 

Opolszczyźnie jest najwyższe ze wszystkich polskich województw, a grupa 

emigrantów stałych, którzy opuścili Polskę na przełomie lat 80- i 90-tych nie dokonała 

procedury wymeldowania się, mimo iż faktycznie od wielu lat osoby te nie 

zamieszkują w województwie - tzw. emigracja zawieszona – bardzo liczna).  

 

Tabela. 4. Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności w woj. opolskim w 2008 r. 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Napływ  Odpływ Saldo migracji stałej 

ogółem 
w tym z 

zagranicy 
ogółem 

w tym z 
zagranicy 

ogółem Na 1000 ludności 

Woj. opolskie ogółem 11 076 889 14 411 3 785 –3 335 –3,23 
z tego powiat: 

1. brzeski 1 187 71 1 257 84 –70 –0,76 

2. głubczycki 620 28 749 94 –129 –2,58 

3. kędzierzyńsko-kozielski 791 89 1 181 425 –390 –3,85 

4. kluczborski 712 67 1 119 357 –407 –5,84 

5. krapkowicki 648 83 992 423 –344 –5,14 

6. Opole miasto 1 173 50 1 671 231 –498 –4,07 

7. namysłowski 500 20 577 49 –77 –1,75 

8. oleski 671 62 892 258 –221 –3,26 

9. opolski 1 857 160 1 843 667 14 0,1 

10. prudnicki 622 67 811 249 –189 –3,18 

11. strzelecki 783 88 1287 636 –504 –6,32 

12. nyski 1 512 104 2 032 312 –520 –3,58 
Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 

 

Wykres 5. Migracje ludności w woj. opolskim ogółem w 2008 w tys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 
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1.2.3 Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku 

Ludność woj. opolskiego wg ekonomicznych grup wieku wynosi: 

- 17,7%, w wieku przedprodukcyjnym, 

- 65,6%, w wieku produkcyjnym, 

- 16,7% w wieku poprodukcyjnym. 

Liczba aktywnych zawodowo (liczba ludzi zdolnych do pracy w wieku 

produkcyjnym) stanowi 39,9% ogólnej liczby mieszkańców Opolszczyzny (średnia 

krajowa - 44,6%). 

 

Tabela 5. Ludność wg ekonomicznych grup wieku 

Ludność wg 
ekonomicznych grup wieku 

Wiek  

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

Woj. opolskie - ogółem 17,7% 65,6% 16,7% 

Polska (ogółem) 19,3% 64,5% 16,2% 

Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Opolu 2009 

 

 

Wykres 6. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w 2008 r. (w %) 
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Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Opolu 2009  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Tabela 6. Ludność wg. ekonomicznych grup wieku – sytuacja w poszczególnych 
powiatach 

Lp. 
Wyszczególnienie Ogółem 

W wieku Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym 

na 100 osób w 
wieku 

produkcyjnym w 
% 

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

Woj. opolskie ogółem 1 033 040 183 024 677 617 172 399 52,5 

1. brzeski 92 104 18 019 59 726 14 359 54,2 

2. głubczycki 49 580 9 229 31 812 8 539 55,9 

3. kędzierzyńsko-kozielski 100 870 17 302 65 380 18 188 54,3 

4. kluczborski 68 990 12 783 44 925 11 282 53,6 

5. krapkowicki 66 805 11 899 44 191 10 715 51,2 

6. Opole miasto 126 203 18 971 85 299 21 933 48,0 

7. namysłowski 43 781 8 515 28 593 6 673 53,1 

8. oleski 67 419 12 320 43 672 11 427 54,4 

9. opolski 134 616 23 043 89 831 21 742 49,9 

10. prudnicki 59 032 10 940 37 503 10 589 57,4 

11. strzelecki 79 356 13 677 52 214 13 465 52,0 

12. nyski 144 284 26 326 94 471 23 487 52,7 

Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2008 r., Urząd Statystyczny w Opolu 2009  

 

1.2.4 Przeciętne dalsze trwanie życia 

Przeciętne dalsze trwanie życia na Opolszczyźnie jest porównywalna do 

średniej w kraju i wynosi odpowiednio 71,94 dla mężczyzn (średnia 71,26 lat) oraz 

80,00 dla kobiet (średnia 79,96 lat). W latach 90-tych XX wieku zaobserwowano 

istotny postęp w wydłużaniu się przeciętnego trwania życia w skali całego kraju. 

Szczególnie dotyczy to mężczyzn, dla których średnie trwanie życia na 

Opolszczyźnie wydłużyło się o 5,6 roku w latach 1990-2007, co jest najwyższym 

wzrostem tego wskaźnika w kraju. 

 

1.3 Czynniki ekonomiczne 

 
W 2008 r. stopa bezrobocia w woj. opolskim wynosiła 9,9% i była o 0,5% 

niższa od krajowej stopy bezrobocia. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 47,5%, przy 

średniej dla kraju - 50,4%. 

Przeciętne wynagrodzenie brutto przypadające na 1 pracującego 

mieszkańca województwa wynosi 2 873 zł. W porównaniu ze średnią krajową zarobki 

są o 9% niższe. Jednocześnie wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowy wnoszą 

1016 zł i są o 12,4 % wyższe od średnich ogólnych wydatków w Polsce. Przyczyną 

takiego stanu rzeczy są m.in. sezonowe migracje zarobkowe części mieszkańców 

Opolszczyzny. 
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Tabela 7. Zestawienie przeciętnego wynagrodzenia w woj. opolskim oraz w Polsce 

Wyszczególnienie 
Woj. opolskie Polska (ogółem) 

Kwota Strukturalnie Kwota Strukturalnie 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w 2008 r. w zł 

2 873,03 90,97% 3 158,24 100% 

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 
osobę w gospodarstwach domowych 
w 2008 r. 

1 016,23 112,38% 904,27 100% 

Źródło: Regiony Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 r. 

 

Opolszczyzna jest najmniejszym województwem w kraju, ale pod względem 

gospodarczym należy do grupy województw o średnim poziomie PKB. Nie jest 

liderem wzrostu gospodarczego, ale też nie znajduje się też w grupie regionów  

o najniższym PKB na mieszkańca. 

Zgodnie z prognozami Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową produkt 

krajowy brutto w województwie systematycznie rośnie. W latach 1995-2006 jego 

wartość zwiększyła się o 149,4%, choć i tak była poniżej średniej krajowej 

wynoszącej 214,3%. 

 

Wykres 7. Prognoza tempa wzrostu PKB w Polsce i w woj. opolskim w l. 2009-2015 (w %) 
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  Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

 

Powyższy wykres przedstawia tempo wzrostu produktu krajowego brutto  

w ujęciu nominalnym, bez uwzględnia jego potencjału wytwórczego, a więc przede 

wszystkim liczby mieszkańców. Bardziej wymiernym wskaźnikiem mówiącym  

o wzroście gospodarczym w województwie jest PKB liczone na jednego mieszkańca 

(per capita). W 2008 r. wartość PKB per capita wyniosła w Polsce ponad 33 tys. zł. 

(wg GUS), a w woj. opolskim 26,7 tys. zł (wg IBnGR), co stanowi 80,5% średniej 

krajowej. Szacuje się, iż w latach 2009-2015 wskaźnik PKB per capita w woj. 
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opolskim będzie się stale poprawiać w stosunku do średniej w kraju, mimo że rozwój 

gospodarczy województwa będzie przebiegał nieco mniej efektywniej, co 

spowodowane będzie m. in. spadkiem procentowego udziału ludności Opolszczyzny 

w stosunku do ludności Polski.  

W latach 2010-2012 wzrost gospodarczy będzie kształtował się powyżej 

średniej krajowej, w następnych latach poniżej. Spowodowane jest to członkostwem 

w Unii Europejskiej. W tych latach najprężniej będą rozwijać się województwa 

otrzymujące największe dotacje z funduszów europejskich. Podniesie to średnią dla 

kraju, ale jednoczesnie spowoduje obniżenie wskaźnika PKB dla woj. opolskiego  

z uwagi na rozmiary i potencjał demograficzny województwa. Zmiany demograficzne 

struktury ludności mogą jednak tę niekorzystną tendencję odwrócić 1. 

 

Tabela 8. Prognoza wartości PKB per capita dla woj. opolskiego w l. 2009-2015 w tys. zł 

Wyszczególnienie 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Wartość PKB per capita w 
woj. opolskim - prognoza 

27,8 29,5 31,6 34,3 37,3 41,0 45,4 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową 

 

Wg IBnGR do 2015 r. przemiany strukturalne w gospodarce woj. opolskiego 

będą przebiegały podobnie jak w gospodarce krajowej. W woj. opolskim  

i w pozostałych regionach kraju wzrośnie znaczenie usług, w stosunku do 

pozostałych sektorów gospodarki – przemysłu, budownictwa i rolnictwa (jedyną 

różnicą między województwem, a Polską będzie większy spadek udziału 

budownictwa oraz przemysłu). 

 

Tabela. 9.  Aktywni i bierni zawodowo w woj. opolskim i Polsce w 2008 r. 

Wyszczególnienie 

Woj. opolskie Polska (ogółem) 

Liczba 

Procent w 
stosunku do 

liczby 
mieszkańców 

woj. opolskiego 

Liczba 

Procent w 
stosunku do 

ludności 
Polski 

Aktywni zawodowo 412 000 39,88% 17 011 000 44,61% 

Bierni zawodowo 393 000 38,04% 14 362 000 37,66% 

Źródło: Regiony Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 r. 

                                                 
1
 Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uzwglednieniem rynku pracy, Urząd  

Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2009, str 125 
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Opolszczyzna należy do grupy województw o średnim natężeniu zjawiska 

bezrobocia (spadek bezrobocia w ostatnich latach był wynikiem dużej dynamiki 

rozwojowej Polski oraz licznej emigracji zarobkowej). Wskaźnik stopy bezrobocia  

w sierpniu 2009 r. wyniósł 11,3% i podniósł się o 2,2 punkty procentowe w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego, co wynikało z pogorszenia się ogólnej 

sytuacji gospodarczej w kraju. 

Na koniec 2008 r. największą stopę bezrobocia zarejestrowano w powiecie 

brzeskim (17,2%), nyskim (14%) i prudnickim (13,6%). Najniższą w Opolu mieście 

(4,4%) i powiecie oleskim (5,8%). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 

35 698, w tym 29 353 (82%) nie posiadało prawa do zasiłku. Jednocześnie stopa 

bezrobocia w regionie jest zróżnicowana. 

 

Wykres 9. Stopa bezrobocia w powiatach woj. opolskiego (stan na 31.12.2008 r.) 

 

 
 

Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 
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Wykres 10.  Stopa bezrobocia w powiatach woj. opolskiego (w %) 

 

 
 

Źródło: Portrety powiatów województwa opolskiego, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2009 

 

 W 2009 r. liczba pracujących w woj. opolskim kształtowała się na poziomie 

357 tysięcy. Szacuje się, że do 2015 r. liczba pracujących nieznacznie zmniejszy się 

(do 342 tysięcy), co będzie wynikało z ogólnego spadku ludności w regionie, a nie 

pogarszającej się sytuacji w na rynku pracy. 

 

Tabela 10. Prognoza liczby pracujących w woj. opolskim w latach 2009-2015 (w tys.) 

Wyszczególnienie Lata 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pracujący ogółem 357 344 343 347 350 345 342 

Kobiety 151 150 148 150 154 150 146 

Mężczyźni 206 194 195 197 196 195 196 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
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Wykres 11. Prognoza liczby bezrobotnych w woj. opolskim w l. 2009-2015 (w tys.) 
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Źródło: Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową 

 

W latach 2009 – 2015 w województwie zmniejszać się będzie liczba osób 

pozostająca bez pracy. Wg IBnGR zmniejszy się ona z ok. 48 tys. na koniec 2009 r. 

do niecałych 32 tys. na koniec 2015 r.. Spadek liczby bezrobotnych będzie 

spowodowany tendencjami demograficznymi, jak i poprawą sytuacji na rynku pracy, 

spowodowaną wyższym tempem wzrostu gospodarczego w Polsce i regionie. 

 

1.4 Pozostałe wskaźniki 

 

Poziom ubóstwa w Polsce jest bardzo zróżnicowany, co wynika zarówno  

z typów gospodarstw domowych jak i miejsca zamieszkania. Największe zagrożenie 

ubóstwem występuje w rodzinach wielodzietnych i wśród mieszkańców wsi. Jednak  

w przyszłości najbardziej narażone na ubóstwo będą osoby starsze, które przeszły 

na rentę lub wcześniejszą emeryturę. W ostatnich latach poziom ubóstwa w kraju 

nieznacznie się zmniejszył, aczkolwiek w związku z sytuacją gospodarczą na świecie 

możliwy jest przejściowy wzrostu poziomu ubóstwa w Polsce, w tym w woj. opolskim. 

 Opolszczyzna należy do grupy regionów kraju, w których notuje się 

stosunkowo niski wskaźnik osób objętych pomocą społeczną. Na 10 tys. 

mieszkańców w województwie w 2008 r. korzystało ze świadczeń 406 osób, podczas 

gdy średni wskaźnik dla Polski wyniósł 551 osób. 

Województwa: opolskie i mazowieckie mają najniższy odsetek osób  

w gospodarstwach domowych żyjących poniżej minimum egzystencji (poniżej 10%). 

Średnia dla Polski wynosi tu 12,3%. Wskaźnik ten w kraju waha się od 18,8 do 8,4. 
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Wykres 12. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w Polsce w 2005 r. 

Odsetek osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji 

16 - 18,8 14 - 16 12,3 - 14 10 - 12,3 8,4 - 10 

          

 

 

Źródło: Polska 2030 Wyzwania Rozwojowe, (red.) M. Boni. Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 
2009, za  Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS 2007. 

 

W 2008 r. w woj. opolskim znajdowało się 379 placówek ambulatoryjnej 

ochrony zdrowotnej.   

Liczba oddanych nowych mieszkań wyniosła ok. 1 800, a przeciętna liczba 

osób przypadających na jedno mieszkanie to 3,1 (średnia w kraju – 2,9). Natomiast 

średnia wielkość mieszkania w województwie ma powierzchnię 77,3 m2  

i jest o 7,1 m2 większa od średniej krajowej. 

 

Tabela 11. Warunki mieszkaniowe w woj. opolskim na tle Polski w 2008 r.  

Wyszczególnienie Woj. opolskie Polska (ogółem) 

Mieszkania w tys.- ogólem 338,4 13 150,3 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
1 mieszkania w m

2
 

77,3 70,2 

Przeciętna liczba osób na 1 
mieszkanie 

3,1 2,9 

 Źródło: Regiony Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 r. 
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Wykres 13. Współczynnik skolaryzacji wg grup wieku na Opolszczyźnie i w Polsce w 2008 r. 

91,6 90,5
85,7

7,6

96,6 94,8
89,2

9,6

0

20

40

60

80

100

120

podstaw ow ych w

w ieku 7-12

gimniazialnych w

w ieku 13-15

ponadgimnazialnych

w  w ieku 16-18

policealne w  w ieku

19-21

w oj. opolskie

Polska (ogółem)

 
Źródło: Regiony Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 r. 

 

 W woj. opolskim współczynnik skolaryzacji w populacji 7-21 lat jest niższy 

od średniej krajowej. Podobnie jest z osobami z wyższym wykształceniem, których 

udział wynosi od 11 do 13% i jest jednym z najniższych w kraju (średnia krajowa - 

16,7%), mimo że w województwie działa 7 szkół wyższych: Uniwersytet Opolski, 

Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Medyczna Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Opolu, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Opolu i Szkoła 

Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu. 

   

Tabela 12. Współczynnik skolaryzacji netto w roku szkolnym 2008/2009 w % ludności w grupie 
wieku odpowiadającej temu poziomowi nauczania 

 

  

 
 

Źródło: Regiony Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009 r. 

 

Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym 2002 r. odsetek osób  

o niepolskiej deklaracji narodowej wynosi 1,23% mieszkańców Polski. Najliczniej 

ludność ta zamieszkuje woj. opolskie i w mniejszym stopniu woj. podlaskie. 

Uczniowie w szkołach woj. opolskie Polska (ogółem) 

podstawowych w wieku 7-12 91,6% 96,6% 

gimniazialnych w wieku 13-15 90,5% 94,8% 

ponadgimnazialnych 16-18 85,7% 89,2% 

policealne 19-21 7,6% 9,6% 
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Ustawowy próg udziału ludności niepolskiej (min 20%) przekracza 41 gmin, w tym 27 

na Opolszczyźnie (najliczniejszą mniejszością narodową jest mniejszość niemiecka - 

106,9 tys., a etniczną – romska 2,2 tys.). 

Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych w województwie wynosi 

1 259 (dane za 2006 rok)2.  

 

Mocne strony Opolszczyzny - analiza SWOT zawarta w Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego, przyjęta uchwałą nr 39 XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z 11 października 2005 r. 

- Uwarunkowania sytuacji makroekonomicznej i innowacyjności: 

1) zróżnicowana struktura działowa przemysłu i potencjał przemysłów: spożywczego, 

chemicznego, energetycznego, wyrobów z metali, maszynowego, 

elektromaszynowego, 

2) wysoka innowacyjność średnich i dużych przedsiębiorstw, 

3) najwyższe w Polsce techniczne uzbrojenie pracy (wartość brutto środków trwałych 

per capita), 

4) najwyższy w Polsce poziom dochodów rozporządzalnych i konsumpcyjnych  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 

- Zasoby ludzkie i zagadnienia społeczne: 

5) silne poczucie tożsamości regionalnej oraz tradycje gospodarności, 

6) wzrastające aspiracje edukacyjne mieszkańców województwa, 

7) rozwijające się szkolnictwo wyższe, 

- Infrastruktura, aspekty przestrzenne i środowiskowe: 

8) położenie regionu w III korytarzu paneuropejskim i warunkami do tworzenia centrów 

logistycznych, 

9) gęsta sieć połączeń kolejowych i drogowych, 

- Rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo: 

10) wysoka wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i najniższy w kraju udział obszarów 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 

11) wysoki udział nowoczesnych gospodarstw rolnych o dużym potencjale produkcyjnym, 

12) wysoki poziom samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym, liczne grono 

liderów oraz funkcjonowanie programu, grup, stowarzyszeń odnowy wsi. 

 

 

 

                                                 
2 Polska 2030, Michał Boni (red.) Kancelaria Prezesa rady Ministrów, 2009, str. 355 
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Słabe strony Opolszczyzny  

- Uwarunkowania sytuacji makroekonomicznej i innowacyjności: 

1) relatywnie wolne tempo wzrostu gospodarczego, 

2) niedostatecznie rozwinięte funkcje metropolitalne aglomeracji opolskiej, 

3) bardzo niski poziom nakładów na działalność badawczo rozwojową, 

4) niedobór znaczących inwestycji 

5) słabe otoczenie biznesu, mało silnych organizacji wspierających rozwój gospodarki, 

słabe ośrodki innowacji, 

6) niedostatecznie rozwinięty, słaby sektor usług i handlu, 

- Zasoby ludzkie i zagadnienia społeczne: 

7) stały i wysoki odpływ migracyjny ludności za granicę, 

8) mały i malejący potencjał ludnościowy, 

- Infrastruktura, aspekty przestrzenne i środowiskowe: 

9) niewystarczająca liczba obwodnic miast i wsi na drogach o charakterze tranzytowym. 

 

2. Pomoc społeczna w woj. opolskim w latach 2007-2008 – 
wybrane zagadnienia 
 

2.1 Klienci pomocy społecznej 

 

W 2008 r. z różnych form pomocy społecznej skorzystało ogółem 45 862 

osoby i rodziny, tj. 4,4 % mieszkańców województwa (średnia dla Polski - 5,5%).  

W rodzinach objętych pomocą było 75 990 członków tych rodzin (7,4% ludności 

województwa). Wskaźnik ten dla Polski ogółem wynosi 10,1% i waha się od 7,0  

w woj. śląskim do 16,2 w woj. warmińsko-mazurskim. Opolszczyzna zajmuje 

przedostatnie miejsce w kraju (przed woj. śląskim) pod względem liczby środowisk 

objętych pomocą oraz liczby osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej. 

W 2008 r. wśród ogółem objętych pomocą było: 

 39 889 osób– w ośrodkach pomocy społecznej (pomoc środowiskowa), 

  1 959 osób – w powiatowych centrach pomocy rodzinie, 

  2 871 osób - w domach pomocy społecznej, 

     605 dzieci i młodzieży - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

     538 osób – w środowiskowych domach samopomocy. 
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Tabela 13. Klienci pomocy społecznej woj. opolskiego w latach 2007-2008 

OSOBY OBJĘTE  
POMOCĄ SPOŁECZNĄ 

Ogółem 

Rok Porównanie 2007 
r. i 2008 r.  

 

2007= 100% 

2007 2008 

Liczba osób 

54 772 45 862 85 

w tym:    

W ośrodkach pomocy społecznej 48 655 39 889 82 

W powiatowych centrach pomocy 
rodzinie 

2 047 1 959 96 

W domach pomocy społecznej 
(gminne i ponadgminne) 

2 875 2 871 100 

W placówkach opiekuńczo-
wychowawczych 

636 605 95 

W środowiskowych domach 
samopomocy 

559 538 96 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w nature i usługach za 
2007 r. i 2008 r. 

 

W porównaniu do 2007 r. liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną  

zmalała o ponad 16%, w tym zwłaszcza liczba osób objętych pomocą środowiskową 

(o 18%). 

W 2008 r. wszyscy świadczeniobiorcy stanowili 4,4% mieszkańców 

województwa (w 2007 r. – 5,3%), przy czym liczba mieszkańców województwa 

zmalała zaledwie o 0,4%.  

 

Tabela 14. Klienci pomocy społecznej na tle mieszkańców woj. opolskiego 
 

Rok 
Liczba mieszkańców 

woj. ogółem 
Liczba osób i rodzin 

objętych pomocą 
% 

2007 1 037 088 54 772 5,3 

2008 1 033 040 45 862 4,4 

2007=100% 99,6 83,7 x 

Źródło: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu i Sprawozdanie MPiPS-03 za 2007 r. i 2008 r. 

 

Począwszy od roku 1990 (z wyjątkiem lat 2007-2008) liczba i struktura 

podopiecznych pomocy społecznej woj. opolskiego wielokrotnie zmieniały się. Można 

wyróżnić  dwie grupy przyczyn wpływających na te zmiany : 

 przyczyny wewnętrzne systemu, m.in: zmieniające się kryterium dochodowe 

uprawniające do pomocy, wycofywanie jednych a wprowadzanie nowych form 

pomocy (np. w 1993r. dodatki mieszkaniowe zostały przeniesione do resortu 

gospodarki, w 1999r. dołączono  placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny 

zastępcze, w 2004r. nastąpiła zmiana struktury świadczeń pomocy środowiskowej 
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itp.), wielkość środków finansowych przeznaczanych w roku budżetowym na 

realizację zadań pomocy społecznej, zwłaszcza na wypłatę świadczeń pieniężnych, 

 przyczyny zewnętrzne takie jak : zmieniające się wskaźniki dotyczące bezrobocia, 

zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych czy służby zdrowia, powodujące 

zazwyczaj wzrost zapotrzebowania na świadczenia pieniężnych z pomocy 

społecznej. 

 

Tabela 15. Liczba i struktura beneficjentów pomocy społecznej woj. opolskiego w 1989 r.,  
2003 r. i 2008 r. (w tys.) 

 

Liczba objętych pomocą 

społeczną 

Rok 

1989 2003 

w tym: 

2008 

w tym: 

Porównanie 
2003 r. do 

1989 r.  
 

1989=100% 

Porównanie 
2008 r. do 

2003 r.  
 

2003=100% 

Ogółem 42 583 70 087 161 45 862 65 

w tym: 

Pomocą środowiskową 
(bez rodzin zastępczych) 40 223 64 546 164 39 889 62 

Opieka w środowiskowych 
domach samopomocy 0 323 x 538 167 

Opieką w domach pomocy 
społecznej 2 360 2 869 123 2 871 100 

Opieką w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 0 735 X 605 82 

Pomoc świadczona przez 
powiatowe centra pomocy 
rodzinie  

0 1 614 X 1 959 121 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata 1989, 2003 i 2007 

 

Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej Opolszczyzny  

w latach 1989 – 2003 wzrosła o 436  (z 2 360 w 1989 r. do 2 869 w 2003 r.),  

tj. o 22%. Obecnie liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 2 871 

osób, z tego : 

 w 11 domach dla osób w podeszłym wieku przebywa 740 osób, 

 w 2 domach o podwójnej funkcji (dla osób w podeszłym wieku  

i przewlekle somatycznie chorych) – 162, 

 w 3 domach dla przewlekle somatycznie chorych przebywa 535 osób, 

 w 4 domach dla osób przewlekle psychicznie chorych – 288 osób, 

 w 4 domach dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 512 

osób, 

 w 4 domach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 

362,  

 w 1 domu dla osób niepełnosprawnych fizycznie – 115 osób 
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 w 2 domach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 157 osób. 

Wśród 16 województw w kraju Opolszczyzna zajmuje pierwsze miejsce pod 

względem liczby miejsc w domach pomocy społecznej przypadających na 10 

tys. mieszkańców. Wskaźnik ten dla województwa wynosi 27,7, przy średnim dla 

Polski – 20,9 (najniższy występuje w woj. podlaskim – 17,4 miejsca). Także pod 

względem liczby miejsc w dziennych domach pomocy woj. opolskie zajmuje 

najwyższe miejsce w kraju. Na każde 10 tys. mieszkańców województwa przypada 

11,4 miejsca w tych domach (średnia dla kraju – 3,5). Mimo to oferta w zakresie 

pomocy instytucjonalnej jest niewystarczająca, ponieważ w ostatnich latach liczba 

osób w podeszłym wieku gwałtownie wzrosła, co przekłada się na zwiększone 

zapotrzebowanie na tego typu formy pomocy (na koniec grudnia 2008 r. w woj. 

opolskim na umieszczenie w domu pomocy społecznej oczekiwało 179 osób). 

Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych  

w środowiskowych domach samopomocy województwa wzrosła z 241 w 1996 r. do 

323 miejsc w 2003 r., tj. o 34%, a obecnie wynosi 538 i jest o 4% mniejsza niż  

w 2007r.  

Natomiast liczba dzieci i młodzieży przebywających w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych – od momentu przejęcia tych jednostek przez system 

pomocy społecznej w 1999 r. - wynosiła 735. Do  2008 r. liczba ta zmalała do 605 

osób (o prawie18%), co jest efektem przekształcania systemu opieki nad dzieckiem  

i rodziną poprzez ograniczanie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na rzecz tworzenia rodzin zastępczych. 

Liczba rodzin zastępczych – również dołączonych do systemu pomocy 

społecznej w 1999 r. - wynosiła początkowo 1 281, po czym do 2000 r. wzrosła o 42 

rodziny (do 1.323), by w kolejnych latach systematycznie zmniejszać się (w 2003 r 

wyniosła 1.213). W 2008 r. liczba rodzin zastepczych wyniosła 1 959, tj. od 2003 r. 

wzrosła o 62%. 

Najbardziej liczną i zróżnicowaną grupę świadczeniobiorców stanowią osoby  

i rodziny korzystające z pomocy środowiskowej. W 2008 r. pomocą środowiskową na 

Opolszczyźnie objęto ogółem 38 889 osób i rodzin, tj. 4,4 % mieszkańców 

województwa, w tym : 

- w ramach zadań zleconych -  z pomocy skorzystało 3 701 osób, 

- w ramach zadań własnych – 38 650 osób,  
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W porównaniu do 2007 r. wystąpił znaczący (największy w strukturze 

świadczeniobiorców ) spadek  liczby objętych pomocą wynoszący 18%, wynikający  

z poprawy ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, co spowodowane było  

m. in. spadkiem bezrobocia, zarobkowymi wyjazdami zagranicznymi i wzrostem 

dochodów rodzin dotychczas korzystających z pomocy, które utraciły prawo do 

świadczeń z pomocy społecznej poprzez przekroczenie kryterium dochodowego. 

 

2.2 Powody przyznania pomocy 

 

Najczęściej występującym powodem udzielenia pomocy jest ubóstwo.  

W 2008 r. pomoc z tego tytułu otrzymało ogółem 13 795  rodzin, jednak o 9% mniej 

niż w 2007 r. 

Drugie miejsce przypada bezrobociu – 13 694 rodziny (o 16% mniej niż  

w 2007 r.), a kolejne miejsca udzielania pomocy zajmują: długotrwała choroba (8 477 

rodzin) i niepełnosprawność – 7 384 rodziny. 

W porównaniu do 2007 r. zmieniła się struktura powodów udzielenia pomocy, 

tj. : 

1) wzrosła liczba rodzin, którym pomoc została udzielona z powodu : 

 sieroctwa – 2,8-krotnie, 

 bezdomności – o 40 %, 

 potrzeby ochrony macierzyństwa – o 54%, w tym: rodzin wielodzietnych  

– 2,3-krotnie,  

 sytuacji kryzysowej – prawie 300-krotnie (jest to prawdopodobnie efekt 

błędu sprawozdawczego, ponieważ w 2007 r. niektóre OPS-y nie 

uwzględniły działań prowadzonych przez ośrodki interwencji kryzysowej), 

 klęski żywiołowej – prawie 200-krotnie (pomoc udzielona rodzinom 

poszkodowanym w wyniku trąby powietrzenej, która wystąpił na terenie 

Opolszczyzny w sierpniu 2008 r.) 

2) zmalała natomiast liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu: 

 bezrobocia – o 16%, 

 ubóstwa – o 9%, 

 niepełnosprawności – o 3%, 

 długotrwałej choroby – o 1%, 

 bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – o 8 %, w tym: 
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o w rodzinach niepełnych – o 9%, 

o w rodzinach wielodzietnych – o 13% 

 alkoholizmu – o 14%, 

 narkomanii – o 21%, 

 przemocy w rodzinie – o 23 %, 

 trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu zakładu karnego – o 7%,  

a także młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze  

– o 7 %. 

 
Tabela 16. Powody trudnej sytuacji życiowej w latach 2007 - 2008 

 

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej 

Rok 
% 

2007=100% 2007 2008 

liczba rodzin 
1 Ubóstwo 15 149 13 795 91 

2 Sieroctwo 142 393 277 

3 Bezdomność 707 993 140 

4 potrzeba ochrony macierzyństwa 1 329 2 051 154 

 w tym wielodzietność 551 1 284 233 

5 Bezrobocie 16 296 13 694 84 

6 Niepełnosprawność 7 601 7 384 97 

7 długotrwała choroba 8 538 8 477 99 

8 
bezradność w sprawach prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

5 122 4 717 92 

 w tym :    

 rodziny niepełne 3 459 3 162 91 

 rodziny wielodzietne 1 762 1 533 87 

9 Przemoc w rodzinie 419 323 77 

10 Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi x 0 X 

10 Alkoholizm 2 564 2 206 86 

11 Narkomania 84 66 79 

12 
Trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

367 341 93 

13 
Brak umiejętności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszczającej placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 

56 38 93 

14 
Trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy 

0 0 X 

15 Zdarzenie losowe 610 451 74 

16 Sytuacja kryzysowa 82 2 225 2 713 

17 klęska żywiołowa lub ekologiczna 8 155 1 938 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata 2007-2008 
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2.3 Kadra pomocy społecznej woj. opolskiego  

 

Wg stanu na 31 grudnia 2008 r. kadra pomocy społecznej woj. opolskiego 

liczy ogółem 3 659 osób, z tego: 

 1 759 w domach pomocy społecznej, 

    233 w ośrodkach wsparcia, z tego:  

o 123 – w środowiskowych domach samopomocy,  

o   76 - w domach dziennego pobytu,  

o    7 – w noclegowniach,  

o  19 – w ośrodkach interwencji kryzysowej,  

o   8 osób innych ośrodkach wsparcia (np. pracownicy specjalistycznych 

ośrodków dla ofiar przemocy w rodzinie). 

    145 w powiatowych centrach pomocy rodzinie, 

 1 190 w ośrodkach pomocy społecznej, 

    312 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

       12 w Wydziale Polityki Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Opolu, 

       8 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu. 

Tabela 17. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej woj. opolskiego 
 

Jednostka 

organizacyjna 

Liczba pracowników w latach: % 

2003=100% 

% 

2007=100% 2003 2007 2008 

Ogółem 

w tym: 
3 425 3 556 3 659 106 102 

Domy pomocy 
społecznej 1 663 1 772 1 759 106 99 

Środowiskowe domy 
samopomocy 93 134 123  132 92 

Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 445 255 312 70 122 

Ośrodki pomocy 
społecznej 1 002 1 125 1 190 119 106 

Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 105 138 145 138 105 

Inne ośrodki wsparcia  
(domy dziennego pobytu, 
noclegownie, ośrodki dla ofiar 
przemocy w rodzinie) 

95 112 110 116 98 

Wydział Polityki 
Społecznej OUW 16 12 12 75 100 

Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 6 8 8 133 100 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata 2003, 2007-2008 
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W 2008 r. - w porównaniu do 2003 r., liczba pracowników ogółem wzrosła  

o 6%, w tym : 

 o 19% w ośrodkach pomocy społecznej, 

 o 38% w powiatowych centrach pomocy rodzinie, 

 o 32% w środowiskowych domach samopomocy, 

 o 16% w innych ośrodkach wsparcia (głównie w specjalistycznych 

ośrodkach dla ofiar przemocy w rodzinie), 

 o 33% w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu. 

Natomiast spadek zatrudnienia w latach 2003-2008 dotyczy głównie:  

 placówek opiekuńczo-wychowawczych – o 30% (jest to wynik 

ograniczenia liczby dzieci umieszczonych w tych placówkach, a także 

efekt przekształcenia struktury zatrudnienia – zmniejszenia liczby osób 

zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela), 

 Wydziału Polityki Społecznej OUW –  o 25%, z powodu ograniczenia 

liczby zadań i przekazania ich do samorządu wojewódzkiego. 

Na jednego zatrudnionego w systemie pomocy społecznej woj. 

opolskiego w 2008 r. przypadało średnio 13 osób objętych pomocą,  

tj. o 13% mniej niż w 2007 r. 

 Spadek liczby podopiecznych dotyczy głównie rejonów opiekuńczych  

w ośrodkach pomocy społecznej – o 37% oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych – o 24%.  

Tabela 18. Wskaźniki zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej woj. 
opolskie w latach 2007-2008 

 

Jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej 

Liczba podopiecznych przypadająca na 
1 zatrudnionego w 

% 
2007 = 100% 

2007 r. 2008 r. 

Ogółem 15 13 87 

Ośrodki pomocy społecznej 43 34 79 

w tym pracownicy w 

rejonach opiekuńczych 204 128 63 

Domy pomocy społecznej 1,6 1,6 100 

Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 2,5 1,9 76 

Środowiskowe domy 

samopomocy 4,2 4,3 102 

Źródło: obliczenia własne na podstawie MPiPS-03 za lata 2007-2008 
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2.4 Struktura organizacyjna pomocy społecznej 

 

Na terenie woj. opolskiego funkcjonują obecnie (stan na 31.12.2008 r.) 

następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej: 

 31 domów pomocy społecznej, w tym 30 ponadgminnych i 1 gminny (37 

domów razem z filiami), w których przebywa 2 871 mieszkańców, 

 4 placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (liczba miejsc 136), 

 18 placówek opiekuńczo-wychowawczych - dla 605 dzieci, z tego: 

 13 placówek socjalizacyjnych, 

 1 placówka rodzinna (Rodzinny Dom Dziecka „Bona Familia  

w Ozimku), 

 1 Pogotowie Opiekuńcze w Opolu, 

 3 placówki wielofunkcyjne, łączące działania interwencyjne  

i  socjalizacyjne, 

 11 środowiskowych domów samopomocy dla 538 podopiecznych (osoby  

z zaburzeniami psychicznymi), 

 12 dziennych domów pomocy dla 1 560 osób, 

   2 noclegownie na 180 miejsc (w 2008 r. skorzystały z pobytu 272 osoby), 

   7 ośrodków interwencji kryzysowej (w 2008 r. pomocy udzielono  4 047 

osobom); 

   3 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (w tym 1 niepubliczny) dla 896 osób, 

a także : 

 2 specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które 

udzieliły pomocy 836 osobom, 

 2 jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, które udzieliły 

porad dla 458 osób, 

 145 organizacji pozarządowych, działających na rzecz pomocy osobom 

niepełnosprawnym, bezdomnym, długotrwale chorym, starszym oraz 

dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 



27 

 

2.5 Koszt świadczeń pomocy społecznej w 2008 r.  

 

Łączny koszt świadczeń udzielonych z pomocy społecznej wyniósł  

prawie 167  mln zł, z czego : 

- koszt zadań zleconych – 112  mln zł (budżet państwa sfinansował 67% kosztu 

świadczeń ogółem), 

- koszt zadań własnych – 55  mln zł (budżet gmin sfinansował 33 % kosztu 

świadczeń ogółem). 

 

Tabela 19. Koszt pomocy społecznej w latach 2007-2008 
 

Środki finansowe przeznaczone na pomoc 
społeczną 

(bez kosztów utrzymania ops-ów i pcpr-ów) 

Koszt świadczeń  
w tys. zł w latach % 

2007=100% 
2007 2008 

Ogółem  

z tego: 
140 861 166 813 118 

finansowane z budżetu państwa 90 390 111 686 124 

finansowane ze środków własnych samorządu 50 471 55 127 109 

udział procentowy środków własnych 36% 33% X 
w tym: 

Formy pomocy 

Koszt świadczeń w tys. zł  
w latach 

% 

2007=100% 

2007 2008  

Pomoc środowiskowa 

Ogółem 72 429 95 412 132 

w tym: 

Zadania zlecone (finansowane z budżetu państwa) 38 975 57 626 148 

Zadania własne (finansowane z budżetu gminy) 33 454 37 786 113 

    

Koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 

(środki własne powiatu) 17 017 17 341 102 

    

Pomoc stacjonarna i półstacjonarna 

Koszt utrzymania domów pomocy społecznej 

(dofinansowanie budżetu państwa) 44 220 46 981 106 

Koszt utrzymania placówek opiekuńczo-

wychowawczych (dofinansowanie budżetu państwa) 781 600 77 

Koszt utrzymania środowiskowych domów 

samopomocy (budżet państwa) 5 444 5 526 102 

Koszt utrzymania  innych ośrodków wsparcia – m.in. 

dla ofiar przemoc w rodzinie (budżet państwa) 970  1 135 117 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata 2007-2008 oraz układ wykonawczy budżetu wojewody w latach 2007-2008 
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W 2008 r. w ramach pomocy środowiskowej ośrodki pomocy społecznej 

udzieliły wsparcia prawie 40 tys. osób i rodzin, w tym:  

- 38 650 osób w ramach zadań własnych (o 18% mniej niż w 2007 r.), 

- 3 701 świadczeniobiorcom w ramach zadań zleconych (o 4% więcej niż  

w 2007 r., z uwagi na wzrost liczby osób otrzymujących zasiłki stałe, 

korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, a także 144 

osobową grupę objętą pomocą z powodu klęski żywiołowej - trąba powietrzna, 

która wystąpiła na terenie Opolszczyzny w sierpniu 2008 r.).  

Zakres pomocy udzielanej w ramach zadań własnych w latach 2007-2008 

uległ zmniejszeniu zwłaszcza w formie: zasiłków okresowych – o 17% i zasiłków 

celowych - o 9%, a liczba osób korzystających z dożywiania zmalała o 10%. Wzrosła 

natomiast liczba osób kierowanych w 2008 r. przez gminy do domów pomocy 

społecznej – o 24%, a także liczba objętych pomocą w formie usług opiekuńczych – 

wzrost o 9%. 

Koszt pomocy środowiskowej wyniósł 95,4 mln zł, z tego: 

- koszt zadań zleconych – 57,6 mln zł (budżet państwa sfinansował 59% 

kosztu świadczeń ogółem), 

- koszt zadań własnych – 37,8 mln zł (budżet gmin sfinansował 41 % kosztu 

świadczeń ogółem). 

 
Tabela 20. Koszt świadczeń pieniężnych przypadających na jednego podopiecznego  

i mieszkańca w 2008 r. 

Rok 2008 
Liczba osób 

objętych pomocą 
środowiskową 

Koszt 
świadczeń 

Roczna wysokość 
pomocy przypadająca 
na 1 podopiecznego 

w zł 

Roczna wysokość 
pomocy 

przypadająca na 1 
mieszkańca w zł 

Ogółem 39 889 95 412 176 
2 392 

(200 zł miesięcznie) 
92,4 

w tym : 

w ramach zadań 
zleconych 

14 747* 57  626  319** 
3 908 

(326 zł miesięcznie) 
55,8 

w tym bez środków na 
pomoc z tytułu klęski 
żywiołowej 

14 380 47 299 468 
3 289 

(274 zł miesiecznie) 
45,8 

w ramach zadań 
własnych *** 

38 650 37 785 857 
978 –  

(82 zł miesięcznie) 
36,6 

w tym bez środków na 
pomoc z tytułu klęski 
żywiołowej 

38 283 32 232 679 
842 

(70 zł miesiecznie) 
31,2 

* uwzględniono osoby, które otrzymały zasiłki okresowe sfinansowane z budżetu państwa (minimalna wysokość zasiłku 
okresowego) 
** koszt pomocy w ramach zadań zleconych z uwzględnieniem pomocy na skutki klęski żywiołowej w wysokości 10.326.851 zł 
*** koszt pomocy w ramach zadań własnych z uwzględnieniem pomocy na skutki klęski żywiołowej w wysokości 5 553 178 zł. 
 

Źródło: obliczenia własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-03 za 2008 r. 
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Bez uwzględnienia pomocy udzielonej w 2008 r. z powodu klęski żywiołowej 

(pomoc ta miała charakter jednorazowy), koszt pomocy środowiskowej przypadający 

na 1 podopiecznego w ramach środków budżetu państwa wyniósł 3 289 zł  

i w porównaniu do 2007 r. wzrósł o 40% (wzrost minimalnej wysokości zasiłku 

okresowego z 35% do 50% różnicy dochoowej).  

Także wartość roczna pomocy udzielonej w ramach środków własnych gmin 

przypadając na 1 podopiecznego wzrosła w stosunku do 2007 r. o prawie 40%. 

 

2.6 Wnioski 

 

Jednym z istotnych mankamentów w funkcjonowaniu struktury organizacyjnej 

pomocy społecznej jest wielkość rejonów opiekuńczych. W 2008 r. na jednego 

pracownika socjalnego przypadało średnio 2 629 mieszkańców województwa, przy 

czym wskaźnik ten wahał się od 1 255 osób w Domaszowicach, gdzie pomocą objęto 

9,1% mieszkańców - do 5 797 osób w Walcach (2,4% ludności gminy objętej pomocą 

społeczną). Jednocześnie zgodnie z art. 110 ust 11 ustawy o pomocy społecznej 

gmina zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy  

w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż  

3 pracowników. Wg stanu na 31.12.2008 r. tylko 12 gmin Opolszczyzny spełnia  

wymóg dotyczący wielkości rejonu opiekuńczego, tj. liczba mieszkańców 

przypadających na 1 pracownika socjalnego jest mniejsza lub równa 2 tys. Natomiast 

wymóg dotyczący liczby pracowników – nie mniejszej niż 3, spełnia jedynie 49 

jednostek, tj. 69%. W 17 gminach zatrudnionych jest  2 pracowników, a w 5 – tylko  

1 pracownik socjalny. 

Na podstawie podanych informacji i danych statystycznych oraz 

przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że wydatki przeznaczone na pomoc 

społeczną systematycznie wzrastają, mimo iż jednocześnie obserwowany jest 

spadek zapotrzebowania na świadczenia, zwłaszcza w zakresie pomocy 

środowiskowej. Mimo wysokich nakładów przypadających na jednego 

podopiecznego, jak również jednego mieszkańca, wartość świadczeń pieniężnych 

nadal nie zaspokaja występujących potrzeb. 

Zasiłki z pomocy społecznej  tylko częściowo uzupełniają zbyt niskie dochody 

w rodzinach żyjących na poziomie tzw. minimum egzystencji (kryterium dochodowe 

na 1 osobę w rodzinach uprawnionych do pomocy społecznej wynosi 351 zł,  
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a minimum egzystencji na 1 osobę w 5-osobowej rodzinie z trójką dzieci wyniosło  

w 2008 r. - 361 zł). Nadal utrzymuje się niekorzystna tendencja udzielania pomocy na 

zasadzie „kropelkowej” - świadczenia wypłacane są dość dużej grupie beneficjentów, 

lecz w niewielkiej wysokości – średnio 200 zł miesięcznie na 1 gospodarstwo 

domowe objęte pomocą. Ponadto - zbyt często udzielana jest pomoc osobom  

i rodzinom, które są w stanie samodzielnie pokonać trudności życiowe wykorzystując 

własne możliwości. Dzieje się tak, ponieważ pracownicy socjalni działając zgodnie  

z przepisami prawa nie dysponują skutecznymi narzędziami i mechanizmami 

pozwalającymi na uszczelnienie systemu (odmowa bądź ograniczenie świadczeń  

z pomocy społecznej musi być poparte dowodami, a brak dowodów lub ich 

niewystarczająca liczba powodują uchylenie decyzji administracyjnej przez organ II 

instancji). W opinii pracowników socjalnych wprowadzone niedawno narzędzie pracy 

socjalnej w postaci kontraktu socjalnego nie wpływa na wzrost liczby 

usamodzielnionych podopiecznych. Na podstawie informacji Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Opolu liczba usamodzielnionych podopiecznych w 2008 r. 

wyniosła 2 125 i stanowiła 5% ogółu rodzin objętych pomocą społeczną. W okresie 

ostatnich 8 lat liczba usamodzielnionych osób i rodzin utrzymuje się na stałym 

poziomie, a w grupie tej większość stanowią bezrobotni, którzy znaleźli pracę (65%). 

Dodatkowo - występujące w dalszym ciągu przeciążenie zadaniami 

administracyjnymi i organizacyjnymi powoduje, że pracownicy socjalni, choć ich 

liczba systematycznie wzrasta, w ograniczonym zakresie realizują pracę socjalną.  

Obecnie pomoc społeczna w woj. opolskim udzielana jest ustabilizowanej 

grupie podopiecznych. Wskaźniki określające zakres i głębokość ubóstwa, stopę 

bezrobocia (z wyjątkiem sytuacji kryzysowej ostatnich miesięcy), czy udział osób 

niepełnosprawnych, nie zwiększają się. Oznacza to, że klienci pomocy społecznej to 

ustabilizowana grupa osób i rodzin długotrwale korzystających ze świadczeń, których 

sytuacja życiowa nie ulega istotnym zmianom, mimo prowadzonej pracy socjalnej. 

Stan ten wymaga przeformułowania zasad udzielania pomocy – z form biernych na 

formy aktywizujące i usamodzielniające. Wymaga to również podjęcia odmienny niż 

dotychczasowe form pracy socjalnej i wzmocnienia działań w zakresie aktywnej 

polityki społecznej. W ocenie pracowników służb społecznych licznie realizowane 

obecnie projekty systemowe finansowane ze środków UE w zakresie aktywnej 

integracji tylko w niewielkim stopniu przynoszą oczekiwane rezultaty. Są co najmniej 

dwie przyczyny tego zjawiska: 
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1) skomplikowane i uciążliwe procedury prawno-organizacyjne, zwłaszcza w 

zakresie rozliczania tych projektów,  

2) przyczyny zależne od samych beneficjentów – wyuczone postawy bierności, 

brak samozaradności i aktywności życiowej. 

 

3. Obserwatorium Integracji Społecznej – podstawowe 

informacje 

 

3.1 Utworzenie i lokalizacja OIS 

Obserwatorium Integracji Społecznej w Opolu powstało na podstawie umowy 

zawartej 9 czerwca 2009 r. między Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

w Warszawie a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, w zakresie 

realizacji zadania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”  

w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki.  

Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe ROPS-u i brak możliwości 

umiejscowienia Obserwatorium w budynku przy ul. Głogowskiej 25c - na podstawie 

umowy zawartej między ROPS w Opolu a Przedsiębiorstwem Modernizacji Urządzeń 

Energetycznych „REMAK” SA w Opolu, pozyskano dodatkowe pomieszczenia w tym 

budynku, którego siedziba mieści się w Opolu, przy ul. Zielonogórskiej 3 – oddalonej 

od głównej siedziby ROPS o ok. 1 km. 

Pozyskane pomieszczenia zajmują łączną powierzchnię 38,05 m2. Znajdujące 

się w nich stanowiska pracy zostały wyposażone w meble biurowe zakupione ze 

środków finansowych zaplanowanych na ten cel w Umowie, a także w jeden telefax  

i 3 aparaty telefoniczne. Ze środków finansowych przewidzianych w Umowie 

dokonano również zakupów materiałów biurowych oraz sprzętu stanowiącego 

wyposażenie OIS. 

Pracownicy OIS dysponują dostępem do Internetu na podstawie Umowy 

zawartej z NETIĄ SA. 
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3.2 Struktura organizacyjna 

Zespół Obserwatorium stanowią: 

1) Kierownik OIS – Aleksandra Walas, posiadająca wykształcenie wyższe – 

socjologiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu badań i analiz  

w zakresie pomocy i integracji społecznej, a także wiedzę o instytucjach  

i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej, 

2) Główny specjalista – Adam Kijak, pracownik dysponujący bogatym 

doświadczeniem zawodowym w instytucjach pomocy i integracji 

społecznej, posiadający wykształcenie wyższe – kierunek politologia  

i nauki społeczne, 

3) Podinspektor ds. badań i analiz – Wojciech Goleński, absolwent socjologii 

Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, 

4) Podinspektor ds. badań i analiz – Krystian Mesjasz, absolwent socjologii 

Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. 

W oparciu o założenia organizacyjne ustalono, że Obserwatorium 

funkcjonować będzie jako zespół z koordynatorem, którego głównym zadaniem 

będzie: opracowywanie harmonogramu działań OIS, ustalanie podziału obowiązków 

pozostałych pracowników, organizacja przebiegu badań oraz nadzór nad 

przeprowadzanymi badaniami i analizami. 

Koordynator Obserwatorium zatrudniony został 20 lipca 2009 r. na podstawie 

art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych,  

tj. w wyniku przeniesienia między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast 

główny specjalista jest byłym pracownikiem Referatu Pomocy i Integracji Społecznej 

ROPS w Opolu. Pozostali dwaj pracownicy zostali zatrudnieni w wyniku naboru na 

stanowiska urzędnicze – zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ROPS w Opolu  

Nr 13/05 z dnia 12.12.2005 r. 

Zatrudnieni pracownicy mają wykształcenie zgodne z wymaganiami 

określonymi w Umowie (socjologia oraz politologia), a także posiadają doświadczenie 

w prowadzeniu badań i analiz oraz wiedzę z zakresu integracji i pomocy społecznej. 

Ponadto - koordynator oraz główny specjalista są długoletnimi pracownikami 

instytucji pomocy i integracji społecznej szczebla regionalnego i lokalnego (Opolski 
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Urząd Wojewódzki w Opolu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu). 

Obserwatorium stanowi integralną część struktury organizacyjnej ROPS  

w Opolu, co oznacza, że OIS będzie realizować zadania zapisane w Umowie  

z CRZL, jak i wynikające z funkcjonowania w ramach ROPS-u. 

 

4. Dotychczasowe prace badawcze i analityczne prowadzone w 

ROPS w Opolu 

W ramach zadań realizowanych w Referacie Pomocy i Integracji Społecznej 

ROPS w Opolu w zakresie badań i analiz przeprowadzono badania o tematyce: 

 Wpływ zarobkowych migracji zagranicznych na więzi rodzinne  

w 2003 r.  

Badania przeprowadzono we współpracy z ośrodkami pomocy 

społecznej w 2003 r. Objęto nimi gminy, w których znaczący odsetek 

mieszkańców stanowią osoby migrujące zarobkowo poza granice Polski 

(centralno-wschodnia część regionu). W tym celu przygotowano dwa 

kwestionariusze ankiet – jeden do osób pozostających w kraju 

(współmałżonków osób wyjeżdżających do pracy za granicę), drugi do 

osób migrujących zarobkowo poza granicę Polski. Warunkiem 

uczestnictwa w badaniu – poza pracą za granicą – było posiadanie rodziny 

(współmałżonka, dzieci), co wynikało z celu badania, którym było ustalenie 

wpływu zarobkowych migracji zagranicznych na więzi rodzinne, wzajemne 

stosunki miedzy małżonkami i wychowanie dzieci. 

 Informacja na temat zjawiska bezdomności w województwie 

opolskim w 2006 r. 

Celem badania było opracowanie charakterystyki zbiorowości 

bezdomnych, przebywających na terenie Opolszczyzny w grudniu 2006 r. 

Obszar przeprowadzonych badań ograniczono do największych skupisk 

osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach w woj. 

opolskim, tj. w Opolu, Bielicach, Nysie i Kędzierzynie – Koźlu. Badanie 

przeprowadzono w okresie zimowym, co pozwoliło na uchwycenie dużej 
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liczby badanej populacji (badanie przeprowadzono przy pomocy ankiety). 

Wyniki badań opublikowano w lutym 2007 r. 

 Informacja na temat potrzeb osób emerytowanych w świetle badań 

socjologicznych przeprowadzonych w 2007 roku, w kontekście 

zmian demograficznych w województwie opolskim 

Badanie miało na celu wstępne rozpoznanie poziomu zaspokojenia 

potrzeb osób emerytowanych zamieszkałych na terenie wybranych miast 

powiatowych Opolszczyzny. Uczestnicy badań zostali scharakteryzowani 

pod względem cech społeczno-demograficznych Zbadana została także 

sytuacja ekonomiczno – zdrowotna respondentów oraz poziom 

zadowolenia z faktu zamieszkiwania w woj. opolskim i swojej 

miejscowości. Wyniki badań opublikowano w sierpniu 2007 r. 

 Zjawisko eurosieroctwa w woj. opolskim 

Badania przeprowadzono w IV kwartale 2008 r. we współpracy  

z samorządami powiatowymi i gminnymi, a z ich ramienia z powiatowymi 

centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz 

przedszkolami i szkołami z terenu województwa opolskiego. W tym celu 

przygotowano pięć odrębnych kwestionariuszy ankiet, które przekazano do 

szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) i przeszkoli, 

PCPR-ów oraz OPS-ów, które otrzymały dwa kwestionariusze - jeden 

skierowany do osób, które pozostają w Polsce (współmałżonków, tych 

którzy wyjeżdżają do pracy za granicę), a drugi do osób migrujących 

zarobkowo poza granice naszego kraju. Jednocześnie warunkiem 

uczestnictwa w badaniu - poza pracą za granicą - było posiadanie rodziny 

(współmałżonka, dzieci), co wynikało z celu badań, którym była analiza 

wpływu, zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację dzieci  

w rodzinach, w których jeden małżonek lub oboje małżonkowie wyjeżdżają 

do pracy za granicę.  

 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w woj. opolskim w 2008 r. 

Badanie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych  

w woj. opolskim miało na celu ocenę opieki nad dzieckiem i rodziną  

w placówkach stacjonarnych w kontekście tworzenia systemu opartego  
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o rodzinne formy opieki, w tym rodziny zastępcze. W związku z tym 

przygotowano i przekazano do powiatowych centrów pomocy rodzinie 

ankietę informacyjną o dzieciach i młodzieży przebywających  

w placówkach socjalizacyjnych, wielofunkcyjnych i rodzinnych woj. 

opolskiego. Pozyskane informacje posłużyły opracowaniu materiału  

o podopiecznych tych instytucji przebywających na Opolszczyźnie wg 

stanu na 31.12.2008 r. 

 Informacja na temat różnych aspektów aktywizacji społecznej 

emerytów w województwie opolskim w 2008 r. 

Celem badania przeprowadzonego w I kw. 2009 r. było rozpoznanie 

sytuacji emerytów zamieszkałych na terenie woj. opolskiego w zakresie 

kierowanych do nich działań aktywizacyjnych (aktywizacja społeczna) oraz 

wskazanie instytucji i organizacji zajmujących się taką działalnością. 

Sporządzono ankietę, którą przekazano do gmin i powiatów woj. 

opolskiego oraz wiodących organizacji pozarządowych działających na 

terenie Opolszczyzny. Wyniki badań ogłoszono w kwietniu 2009 r. 

 Rodziny zastępcze w 2008 r. 

Informacje o rodzinach zastępczych w woj. opolskim przygotowano  

w oparciu o informacje (ankieta informacyjna) z powiatowych centrów 

pomocy rodzinie. Celem badania było rozpoznanie funkcjonowania rodzin 

zastępczych na Opolszczyźnie (liczby, struktury i pomocy pieniężnej)  

w związku z rządowymi planami ograniczenia napływu dzieci do domów 

dziecka i wsparcia rodzin biologicznych, którym grozi utrata lub 

ograniczenie praw rodzicielskich. Informację sporządzono na podstawie 

danych za lata 2007-2008. 

 Identyfikacja przyczyn ubóstwa w woj. opolskim  

Badanie poziomu występowania i zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim 

przeprowadzono w latach 2007-2008 na podstawie materiałów i informacji 

pochodzących z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, 

sprawozdawczości wojewódzkiej z zakresu pomocy społecznej 

(Sprawozdanie MPiPS-03), a także materiałów własnych. Do określenia 

poziomu występowania i zagrożenia ubóstwem na Opolszczyźnie 
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wykorzystano tzw. metodę wzorca rozwoju – narzędzie badawcze 

pozwalające na stworzenie rankingu gmin woj. opolskiego pod względem 

zagrożenia ubóstwem. 

 Bilans potrzeb gmin i powiatów w zakresie pomocy społecznej 

Zgodnie z art. 21 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej regionalny 

ośrodek polityki społecznej ma obowiązek przekazywać Wojewodzie Bilans 

potrzeb gmin i powiatów w zakresie pomocy społecznej. W tym celu 

coroczny opracowywane są wytyczne do sporządzenia gminnych  

i powiatowych bilansów potrzeb, które następnie przekazywane są do 

wszystkich ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 

rodzinie w woj. opolskim. Pozyskane informacje służą do opracowania 

wojewódzkiego bilansu potrzeb gmin i powiatów określające stan  

i potrzeby samorządów w zakresie: 

- zatrudnienia w ośrodku pomocy społecznej, 

- realizacji zadań własnych, w tym o charakterze obowiązkowym (zasiłki 

okresowe, schronienie, posiłki, ubranie, usługi opiekuńcze, zasiłki 

celowe, sprawienie pogrzebu, pomoc na ekonomiczne 

usamodzielnienie), 

- realizacji zadań zleconych (zasiłki stałe, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze), 

- prowadzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej, 

- prowadzenia i utrzymania jednostek pomocy społecznej o zasięgu 

lokalnym (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, 

dzienne domy pomocy, noclegownie/schroniska i domy dla 

bezdomnych, kluby samopomocy, jadłodajnie i inne ośrodki wsparcia, 

rodzinne domy pomocy, jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej, dzienne placówki 

opiekuńczo-wychowawcze oraz instytucje integracji społecznej). 

- zatrudnienia w powiatowym centrum pomocy rodzinie, 

- prowadzenia i utrzymania jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej o zasięgu ponadgminnym (domy pomocy społecznej, 

ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki 
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adopcyjno–opiekuńcze, jednostki specjalistycznego poradnictwa oraz 

placówki opiekuńczo-wychowawcze), 

- pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integracje ze 

środowiskiem dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy 

pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla 

nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne, specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze i młodzieżowe ośrodki szkolno – wychowawcze, 

- organizowania opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy 

pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych  

w nich dzieci, 

- prowadzenia i utrzymania powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

Bilans potrzeb gmin i powiatów w zakresie pomocy społecznej 

przekazywany jest rokrocznie do Wojewody do dnia 1 marca. 

Ponadto w ROPS w Opolu – w ramach innych komórek lub tworząc 

zespoły zadaniowe opracowano następujące analizy i informacje: 

 Wojewódzka Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej na lata 2002 – 

2015 (opracowano w latach 2001-2002), 

 Informacja nt. poziomu wydatków na pomoc społeczną w woj. 

opolskim (2002 r.), 

 Warunki życia osób niepełnosprawnych w woj. opolskim (2002 r.), 

 Wojewódzka Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 – 

2006 (2003 r.), 

 Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród nieletnich w woj. 

opolskim (2003 r.), 

 Poziom życia rodzin w woj. opolskim (2005 r.), 

 Wojewódzka Strategia Integracji i Polityki Społecznej na lata 2007 – 

2009 (2006 r.), 
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 Informacja o wykorzystaniu środków PFRON pozostających w 

dyspozycji samorządu województwa w latach 2003-2005 (2006 r.) 

 Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w związku  

z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Unii 

Europejskiej z uwzględnieniem specyfiki regionu (najwyższy 

wskaźnik migracji zarobkowej), w tym porównanie z pozostałymi 

regionami kraju w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. 

(2006 r.), 

 Stanu przygotowania kadr pomocy społecznej do pozyskiwania 

środków z PO KL 2007 – 2013 w kontekście szkoleń 

organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Opolu (2008 r.), 

 Stosowania prawa Wspólnoty Europejskiej w zakresie świadczeń 

rodzinnych – doświadczenia (2008 r.), 

 Informacji o wykonaniu przez ROPS w Opolu zadań z zakresu 

świadczeń rodzinnych w związku z koordynacją systemów 

zabezpieczenia społecznego za 2007 r. - prognoza na 2008 r.  

(2008 r.), 

 Informacji na temat wykonania zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem 

środków PFRON pozostających w dyspozycji samorządu 

województwa w 2008 r. - analiza efektywności wykorzystania 

środków PFRON przez Samorząd Województwa Opolskiego  

(2009 r.), 

 Perspektyw rozwoju przedsiębiorczości społecznej w woj. opolskim 

(2008 r.). 

Przy opracowaniu i sporządzaniu badań i analiz korzystano głównie  

z zasobów własnych ROPS w Opolu (wiedzy, umiejętności  

i doświadczenia zatrudnionych pracowników). Badania ankietowe we 

współpracy z samorządem gminnym lub powiatowym bądź ich jednostkami 

organizacyjnymi (placówki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola itp.) 
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opierały się na przekazywaniu przez nie danych, informacji   

(w tym wypełnionych kwestionariuszy ankiet) lub opinii niezbędnych do 

sporządzenia i opracowania zbiorczych materiałów wojewódzkich. 

Współpraca wynikała z potrzeby zbadania konkretnej tematyki społecznej 

(np. zjawiska eurosieroctwa w regionie) lub zapisanych zadań ustawowych 

(sporządzany raz do roku Bilans potrzeb gmin i powiatów w zakresie 

pomocy społecznej). Nie prowadzono wspólnych badań z organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. 

Ponadto przy opracowywaniu materiałów korzystano z danych  

i informacji głównie z następujących instytucji: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, 

 Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, 

 Urząd Statystyczny w Opolu, 

 Ośrodki Pomocy Społecznej w woj. opolskim, 

 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w woj. opolskim, 

 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w woj. opolskim, 

 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w woj. opolskim, 

 Urzędy miast i gmin woj. opolskiego. 

 

 

5. ANALIZA SWOT OBSERWATORIUM INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ W OPOLU 
 

 
 Analiza SWOT dla Obserwatorium Integracji Społecznej w Opolu została 

opracowana według następujących zagadnień: 

1) wykonywanie zadań organizacyjnych OIS, 

2) wypełnianie funkcji badawczej, 

3) wypełnianie funkcji doradczej, 

4) wypełnianie funkcji informacyjnej 
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Ad 1. Wykonywanie zadań organizacyjnych OIS 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. ustalone zasady działania na 
podstawie Umowy zawartej 
między CRZL a ROPS w 
Opolu, 

2. umocowanie w strukturze 
organizacyjnej ROPS, 

3. kompetentny i przygotowany 
do realizacji zadań zespół OIS, 

4. odpowiednie do potrzeb 
warunki lokalowe oraz 
wyposażenie stanowisk pracy,  

5. „dobre praktyki” w zakresie 
współpracy z ośrodkami 
pomocy społecznej i 
powiatowymi centrami pomocy 
rodzinie oraz wiodącymi 
organizacjami pozarządowymi. 

1. lokalizacja OIS poza główną 
siedzibą ROPS, 

2. brak szkoleń i spotkań dot. 
realizacji zadań, które ma 
wykonywać OIS w ramach 
projektu CRZL, 

3. brak możliwości wymiany 
doświadczeń z innymi 
Obserwatoriami w kraju, 

4. brak zagwarantowanego w 
Umowie sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem, w tym 
programów do badań 
statystycznych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. możliwość korzystania z 
wypracowanych wzorów działań 
przez ROPS, 

2. rozwój współpracy i wymiany 
doświadczeń z innymi 
Obserwatoriami w kraju w 
zakresie realizacji zadań OIS. 

1. nieterminowe przekazywanie 
środków finansowych, w tym na 
badania zlecone innym 
podmiotom, 

2. zbyt mała liczba pracowników OIS 
w stosunku do charakteru i 
zakresu realizowanych działań 
(terminowość działań), 

3. nieefektywna współpraca z innymi 
instytucjami pomocy i integracji 
społecznej w regionie, 

4. nieterminowe dostarczenie 
sprzętu komputerowego wraz z 
niezbędnym oprogramowaniem. 

 
Ad 2.  Wypełnianie funkcji badawczej 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. dostępność i różnorodność 
informacji i danych statystycznych 
dotyczących  pomocy i integracji 
społecznej, 

2. dotychczasowe działania ROPS 
prowadzone w zakresie badań i 
analiz, 

3. współpraca z OPS-ami i PCPR-
ami województwa, 

4. współpraca z wyższymi 
uczelniami, instytucjami 

1. niespójność danych (brak 
możliwości pozyskania 
aktualnych danych 
statystycznych, pochodzących z 
różnych źródeł za dany okres), 

2. nierzetelne informacje i dane 
statystyczne, 

3. trudności organizacyjne związane 
z pozyskaniem danych np. z 
jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, 
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badawczymi  oraz innymi 
instytucjami działającymi w 
obszarze polityki społeczne w 
regionie, 

5. dobra znajomość zagadnień 
związanych z pomocą i integracją 
społeczną, 

6. umiejętności związane z 
przeprowadzaniem badań 
społecznych i analiz, 

7. niezależność prowadzonych 
badań i analiz (od innych 
ośrodków badawczych). 

4. niewielka liczba organizacji 
pozarządowych działających w 
sferze pomocy i integracji 
społecznej w regionie oraz 
niewystarczający zakres 
współdziałania sektora 
pozarządowego z instytucjami 
publicznymi, 

5. skomplikowane procedury 
prawno-organizacyjne 
utrudniające instytucjom pomocy i 
integracji społecznej realizację 
ustawowych zadań oraz 
projektów i programów 
finansowanych ze środków UE. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. rozwój współpracy z ośrodkami 
badawczymi regionu,  

2. możliwości organizacyjne i 
finansowe dotyczące 
pozyskiwania badań, ekspertyz i 
opinii  prowadzonych przez inne 
instytucje badawcze regionu, 

3. współdziałanie z innymi 
Obserwatoriami w kraju w 
zakresie prowadzonych badań, 

4. rozwój badań dot. organizacji 
pozarządowych oraz ich 
współpracy z instytucjami pomocy 
i integracji społecznej, 

5. podejmowanie wspólnych 
projektów badawczych z 
samorządami regionu i 
instytucjami pomocy i integracji 
społecznej.  

1. nierzetelność partnerów na 
różnych etapach prowadzonych 
badań, 

2. brak możliwości przeprowadzenia 
badań w szerszym środowisku 
społecznym - poza środowiskami 
objętymi pomocą społeczną, 

3. niedostosowanie zakresu badań 
do możliwości organizacyjnych 
Obserwatorium, 

 
Ad 3. Wypełnianie funkcji doradczej 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. zastosowanie wyników badań w 
tworzeniu i aktualizacji 
regionalnych, powiatowych i 
gminnych strategii i programów z 
zakresu polityki społecznej, a 
także w programach i projektach 
oraz szkoleniach  realizowanych 
przez ROPS, 

2. wypracowane metody współpracy 
z pracownikami ROPS w zakresie 
organizacji i prowadzenia szkoleń, 

1. subiektywizm funkcji doradczej. 
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a także doradztwa i konsultacji, 
3. możliwość bezpośredniego 

przekazywania rekomendacji 
marszałkowi i wojewodzie oraz 
podległym im jednostkom. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. doskonalenie umiejętności w 
zakresie opracowywania 
rekomendacji poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach, 
seminariach, konferencjach. 
 

1. niedostosowanie 
rekomendacji do potrzeb 
instytucji pomocy i integracji 
społecznej, 

2. wpływ błędnych danych i 
informacji na opracowywane 
rekomendacje, 

3. niewielki wpływ rekomendacji 
na kształt regionalnych, 
powiatowych i gminnych 
strategii polityki społecznej 
oraz projektów i programów 
realizowanych przez ROPS, 

4. brak zainteresowania 
odbiorców rekomendacji. 

 
Ad 4. Wypełnianie funkcji informacyjnej 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. dotychczasowe działania ROPS 
podejmowanie w zakresie 
informacji i promocji, 

2. połączenie funkcji badawczej, 
doradczej i informacyjnej, 

3. możliwości techniczne dotyczące 
działań promocyjnych (strona 
internetowa ROPS, dostępność do 
Internetu). 

1. trudności organizacyjne (zbyt 
mała liczba pracowników OIS, 
brak niezbędnego sprzętu 
komputerowego wraz z 
oprogramowaniem), 

2. brak wydzielonych środków na 
obsługę zadań informatycznych, 
w tym strony internerowej OIS. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. rozwój umiejętności pracowników 
w zakresie prowadzenia działań 
informacyjnych i promocyjnych, 

2. wymiana doświadczeń z innymi 
Obserwatoriami kraju, 

3. podjęcie współpracy z 
przedstawicielami lokalnych 
mediów w zakresie promocji 
wyników badań. 

1. niewłaściwy odbiór 
przekazywanych informacji i 
materiałów, 

2. brak zainteresowania odbiorców 
wynikami badań i analiz oraz 
rekomendacji. 
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6. Plan działań OIS na 2009 r. 

W 2009 r. Obserwatorium Integracji Społecznej w Opolu podejmować będzie 

następujące działania: 

 w zakresie badań i analiz:  

1) opracowanie analiz i rekomendacji (m.in. dotyczących wykształcenia 

pracowników socjalnych oraz potrzeb w zakresie szkoleń i studiów 

finansowanych ze środków UE - specjalizacji I i II stopnia w zawodzie 

pracownik socjalny oraz studiów I lub II stopnia), 

2) opracowanie analizy dotyczącej stopnia zagrożenia ubóstwem w woj. 

opolskim, 

3) przeprowadzenie i opracowanie wyników badania ankietowego 

dotyczącego charakterystyki pracowników ośrodków pomocy społecznej 

województwa, a także problemów społecznych występujących w regionie - 

uznanych przez pracowników socjalnych za najważniejsze. Uznano 

bowiem, iż charakterystyka grupy zawodowej pracowników socjalnych, 

zwłaszcza w zakresie rozpoznania potrzeb społecznych, w tym grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, stanowić będzie punkt wyjścia do 

ustalenia obszarów zainteresowania OIS w kolejnych latach; 

 w zakresie funkcji doradczej: 

1) opracowanie rekomendacji na podstawie wyników wykonanych badań  

i analiz oraz przekazanie ich marszałkowi województwa, wojewodzie 

oraz podległym im jednostkom, 

2) udział w aktualizacji wojewódzkiej strategii w zakresie polityki 

społecznej na lata 2002 – 2015, 

 w zakresie funkcji informacyjnej: 

1) utworzenie i aktualizacja strony internetowej OIS, 

2) opracowanie i przekazanie bezpłatnego newslettera,  
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3) opracowanie materiałów do biuletytu informacyjnego ROPS w Opolu 

dotyczących działań podejmowanych przez OIS, 

 w zakresie funkcji organizacyjnej: 

1) opracowanie bilansu otwarcia OIS oraz harmonogramu działań na 

2009 r. oraz przekazanie go do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

w Warszawie i Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, 

2) opracowanie sprawozdania z działalności OIS za 2009 r.  

i przekazanie go do CRZL i IRSS. 

 

7. Plan działania na lata 2010-2013 

7.1 Badanie zjawisk i problemów społecznych występujących w 

regionie 

Prace badawcze prowadzone w latach 2010-2013 dotyczyć będą 

niekorzystnych zjawisk społecznych, rodzących największe zapotrzebowanie na 

pomoc społeczną, tj.: ubóstwa, bezrobocia, wielodzietności, a także 

niepełnosprawności. W oparciu o wyniki dotychczas prowadzonych badań  

w regionie uznano, że zjawiska te w największy stopniu wpływają na poziom 

zagrożenia wykluczeniem społecznym. Planuje się prowadzenie monitoringu tych 

zjawisk, w cyklu jedno lub dwuletnim. 

Ważnym tematem prowadzonych badań będzie zjawisko starzenia się 

społeczeństwa regionu, ponieważ z dotychczasowych badań i prognoz 

demograficznych wynika, iż proces ten będzie w najbliższych latach stanowić istotny 

problem społeczny Opolszczyzny, wymagający wnikliwego rozpoznania i zmian  

w zakresie polityki społecznej. 

Prace badawcze Obserwatorium poświecone będą także zjawisku migracji 

zagranicznych, które na Opolszczyźnie występuje w znaczącym wymiarze. 

Dotychczas przeprowadzone badania wskazują bowiem, iż liczba mieszkańców 

województwa czasowo przybywających za granicą wynosi ok.150 tys., a wskaźnik 

deklaracji dotyczących powrotu emigrantów jest niewielki. W związku z tym planuje 

się monitoring tego zjawiska, w tym cykliczne badania poświęcone „eurosieroctwu”. 

Część badań poświęcona będzie problematyce rodzinnej opieki zastępczej, tj.: 
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 funkcjonowaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin  

zastępczych w regionie, 

 problemom związanym z usamodzielnieniem wychowanków placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych, a także ocenie 

skuteczności procesu usamodzielnienia, 

 działaniom prowadzonym przez powiaty województwa w zakresie 

promocji opieki zastępczej i tworzenia zawodowych rodzin zastępczych 

7.2 Monitorowanie działalności instytucji i podmiotów działających  

w obszarze pomocy i integracji społecznej 

Szczególna uwaga poświęcona zostanie badaniom w zakresie stanu, 

funkcjonowania oraz skuteczności i efektywności systemu pomocy i integracji 

społecznej w regionie.  Analizowane będą m.in. następujące problemy : 

 działalność ośrodków pomocy społecznej w zakresie aktywnej integracji,  

w tym tworzenia KIS, CIS, CAL, 

 stan wykształcenia i przygotowania zawodowego kadry pomocy społecznej, 

 współpraca trzech sektorów na rzecz aktywnej integracji (samorząd, instytucje 

rządowe i organizacje pozarządowe), 

  efektywność systemu pomocy i integracji społecznej, szczególnie w zakresie 

poziomu wydatkowanych środków finansowych, 

 realizacja projektów systemowych w ramach PO KL oraz ich skuteczność, 

 współdziałanie powiatowych centrów pomocy rodzinie z ośrodkami pomocy 

społecznej w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, w tym aktywnej 

integracji.  

 

7.3 Formułowanie rekomendacji wynikających z opracowanych badań 

i analiz oraz promowanie nowych rozwiązań i tzw. ”dobrych 

praktyk” 

W tym zakresie opracowywane będą rekomendacje dotyczące: 

 stopnia wykształcenia i przygotowania zawodowego pracowników 

służb społecznych oraz potrzeb szkoleniowych i potrzeb w zakresie 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych (organizacja studiów I i II 
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stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz studiów wyższych I i II 

stopnia), 

 oceny stopnia efektywności systemu pomocy społecznej, zwłaszcza 

w zakresie wielkości oraz stopnia wykorzystania środków 

finansowych, 

 opracowanie założeń programowych szkoleń organizowanych przez 

ROPS dla przedstawicieli władz i pracowników samorządowych 

oraz pracowników organizacji pozarządowych. 

Prowadzone będą również działania polegające na monitorowaniu 

wojewódzkiej strategii polityki społecznej, w tym opracowywaniu wniosków  

i rekomendacji dotyczących problemów wykluczenia społecznego. 

 

7.4 Upowszechnianie i prezentowanie wyników przeprowadzonych 

badań i analiz 

Istotną częścią działalności OIS będzie stworzenie informatora o instytucjach  

i podmiotach realizujących w regionie zadania pomocy i integracji społecznej, 

zwłaszcza jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji 

pozarządowych oraz innych podmiotów funkcjonujących w tym obszarze na terenie 

gmin województwa. Informator będzie systematycznie aktualizowany i udostępniany 

w formie elektronicznej oraz wydany w formie publikacji książkowej. 

Pozostałe działania informacyjne obejmować będą: 

a. opracowywanie i upowszechnianie raportów z przeprowadzonych 

badań i analiz, 

b. aktualizowanie strony internetowej poprzez zamieszczanie raportów 

z badań i analiz, a także wszelkich informacji dotyczących polityki 

społecznej regionu, 

c. współdziałanie z lokalnymi mediami w zakresie upowszechniania 

działań OIS 

Zespół Obserwatorium zamierza podjąć stałą współpracę z instytucjami 

naukowymi i badawczymi regionu, tj. z: Instytutem Socjologii Uniwersytetu 

Opolskiego, Państwowym Instytutem Naukowym - Instytutem Śląskim w Opolu,  

Urzędem Statystycznym w Opolu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. 

Współpraca ta polegać będzie głównie na: 
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 zlecaniu wykonania badań, które z racji przedmiotu i zakresu 

badawczego wybiegają poza możliwości organizacyjne i czasowe OIS 

(badania, ekspertyzy, opinie). W tym zakresie planuje się zawarcie 

umów z Instytutem Socjologii UO oraz Instytutem Śląskim w Opolu,  

 wymianie informacji i danych oraz raportów z opracowywanych badań  

i analiz (współpraca z Urzędem Statystycznym w Opolu oraz 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu), 

  wymianie doświadczeń w formie udziału w organizowanych 

szkoleniach, konferencjach naukowych, wykładach - w formie 

opracowywania opinii, ekspertyz oraz konsultacji naukowych. 

Podjęta zostanie również współpraca z lokalnymi mediami w zakresie promocji 

działań prowadzonych przez funcjonujące w regionie podmioty aktywnej polityki 

społecznej oraz instytucje przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. 

 

8. Wykaz wybranych publikacji i opracowań dotyczących polityki 

społecznej regionu z lat 2000-2009 

 

8.1 Publikacje Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu 

Śląskiego w Opolu 

1) O społeczeństwie śląskim na przełomie wieków, (red.) K. Frysztacki, T. Sołdra-

Gwiżdż, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN - Instytut Śląski w Opolu 

Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2001, 

2) Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na 

obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, B. Solga,  Wydaw. Instytut Śląski, Opole 

2002, 

3) W kręgu przyrody i społeczeństwa : studia nad świadomością ekologiczną 

młodzieży Opolszczyzny (red.) T. Sołdra-Gwiżdż, Wydawnictwo Instytut Śląski, 

Opole 2002 

4) Ludność Śląska - procesy demograficzne i społeczne w okresie transformacji 

ustrojowej, (red.) R. Rauziński, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2003, 

5) W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, (red.) K. Frysztacki, K. 

Heffner, Instytut Śląski, Opole 2003 

6) Wiedza i umiejętności zawodowe na wybranych rynkach pracy, (red.) M. 

Wróblewska, Instytut Śląski, Opole 2006 

javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02427?func=service&doc_number=000330875&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02427?func=service&doc_number=000330875&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02427?func=service&doc_number=000330875&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-03004?func=service&doc_number=000179911&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-03004?func=service&doc_number=000179911&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-03005?func=service&doc_number=000179911&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-03005?func=service&doc_number=000179911&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02292?func=service&doc_number=000330878&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02292?func=service&doc_number=000330878&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02553?func=service&doc_number=000184158&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02553?func=service&doc_number=000184158&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02554?func=service&doc_number=000184158&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02033?func=service&doc_number=000331702&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02033?func=service&doc_number=000331702&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-02033?func=service&doc_number=000331702&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-01199?func=service&doc_number=000270119&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-01199?func=service&doc_number=000270119&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22/F/KFUNJ56V7EEETIDCYJHK3VBNH5TNEDXH86PY1RUDK57RET85H8-01200?func=service&doc_number=000270119&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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7) Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia, (red.) R. 

Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, K. Szczygielski,  Wydawnictwo Instytut Śląski, 

Opole 2006, 

8) Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka 

pracy za granicą oraz warunki powrotu. Zespołowy raport badawczy (red.) R. 

Jończy,  Instytut Śląski, Opole 2007, 

9) Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym. Konteksty krajowe  

i zagraniczne (red.) M. Hanulewicz, D. Widelak, Wydawnictwo Instytut 

Śląski, Opole 2007 

10) Drobek Wiesław – Śląsk Opolski : środowisko, społeczeństwo, gospodarka, 

kultura / red. nacz./ ISSN 0867-6070; PIN – Instytut Śląski: Stowarzyszenie 

Instytut Śląski, 2007r; 

11) Szanse rozwoju regionów - uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i 

środowiskowe, (red.) K. Heffner, K. Malik, : Instytut Śląski, Opole 2007 

12) Regionalna polityka edukacyjna, (red.) R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, Instytut 

Śląski, Opole 2008, 

13) Wybrane problemy wspierania ludzi starszych. Oczekiwania i możliwości 

psychologicznego wsparcia ludzi starszych przez społeczność otoczenia, (red.) 

Stanisława Rogal, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2008 

14) Województwo Opolskie 1998-2008 – bilans dekady. Pod red. Nauk. Teresy Sołdry 

– Gwiżdż, Wiesława Drobka – Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut 

Śląski: Stowarzyszenie Instytut Śląski, 2008r.; 

15) Robert Rauziński i Kazimierz Szczygielski – Prognoza pomigracyjna ludności 

województwa opolskiego na lata 2005-2020, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, 

2008 

16) Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej: wybrane 

zagadnienia /pod red. Romualda Jończego, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Politechnika Opolska – Wrocław, Opole: wyd. Instytutu Śląskiego 

2008. 

 

8.2 Publikacje Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej 

1) Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich. Praca - współpraca 

- bezrobocie (red.) B. Kozera, M. Lis, Uniwersytet Opolski, Opole 2003 
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2) Region migracyjny. Wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na 

przykładzie Śląska Opolskiego, K. Heffner, R. Rauziński, Politechnika 

Opolska , Opole 2003 

3) Praca socjalna - wielość perspektyw. Rodzina - multikulturowość – edukacja (red.) 

J. Brągiel, P. Sikora, Uniwersytet Opolski, Opole 2004  

4) Rynek pracy na Śląsku Opolskim. Aspekty demograficzne, społeczne  

i ekonomiczne. Teoria i praktyka, R. Rauziński, A. Zagórowska, Politechnika 

Opolska, Opole 2004 

5) Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka, (red.) J. 

Brągiel, P.  Sikora,  Uniwersytet Opolski, Opole 2005 

6) Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy 

społecznej, (red.) J. Brągiel i S. Badory, Uniwersytet Opolski, Opole 2005 

7) Funkcjonowanie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków [Praca doktorska], 

 P. Sasin, Uniwersytet Opolski, Opole 2006 

8) Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, (red.) S. Badora, I. Mudrecka, 

Uniwersytet Opolski, Opole 2006 

9) Region migracyjny – migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju społeczno-

gospodarczego // w: Perspektywy demograficzne Śląska do 2030r. : praca 

zbiorowa pod red. Agaty Zagórskiej – Opole, Politechnika Opolska 2008r.; 

10) Monitorowanie rozwoju regionu: wymiar społeczny, gospodarczy  

i środowiskowych /pod red. Krzysztofa Malika; Politechnika Opolska, Samorząd 

Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.- T.1. 

– Opole 2008; 

 

8.3 Publikacje Urzędu Statystycznego w Opolu oraz Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Opolu 

 

1) Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna 

2002, Urząd Statystyczny, Opole 2003 

2) Socjologiczna diagnoza strony popytowej rynku pracy w województwie opolskim, 

P. Łazarczyk, Wojewódzki Urząd Pracy, Opole 2003 

3) Aktywność ekonomiczna ludności. Województwo opolskie 2002, (red.) K. Teleguj, 

D. Boczar, Urząd Statystyczny, Opole 2004 

4) Rynek pracy w województwie opolskim w 2004 r.,  D. Boczar, A. Kania, Urząd 

Statystyczny, Opole 2005 
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5) Potencjał zawodowy byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych  

w województwie opolskim, M. Kalski, P. Łazarczyk, Wojewódzki Urząd 

Pracy, Opole 2005 

6) Bezradność, mobilność, przedsiębiorczość - wokół problemu długotrwałego 

bezrobocia. Raport z badań w województwie opolskim, P. Łazarczyk, M. 

Filipowicz, Wojewódzki Urząd Pracy,  Opole 2007 

7) Z zagadnień rynku pracy, bezrobocia i wieku. Raport z badań wśród bezrobotnych 

powyżej 50 roku życia , M. Filipowicz, K. Rybak., Wojewódzki Urząd Pracy, 

Opole 2009 

 

8.4 Pozostałe publikacje 

 

1) Wykluczenie społeczne w dobie transformacji ustrojowej ze szczególnym 

uwzględnieniem Śląska. Praca zbiorowa (red.) P. Rostropowicz,  Editio 

Silesia, Łubowice 2006, 

2) Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989-2005. Aspekty 

demograficzne, społeczne i ekonomiczne, M. Rostropowicz-Miśko, Fundacja 

Nauki i Kultury na Śląsku, Opole 2007, 

3) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Analiza na przykładzie regionów 

koszalińskiego i opolskiego, Piotr Broda-Wysocki, Warszawa, IPiSS, 2003 

4) Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży województwa 

opolskiego [Dokument elektroniczny]. Stan i prognoza, (red.) T. Sołdra-Gwiżdż, K.  

Szczygielski, EDJ Edytorstwo, Opole 2007 

5) Wpływ polityki społecznej na kreowanie pozytywnego wizerunku 

regionu. Wyzwania i oczekiwania, (red.) N. Honko, Editio Silesia, Łubowice 2008 

 

9. Wykaz tabel i wykresów 

 

Tabele 

 

Tabela 1. Liczba ludności woj. Opolskiego w stosunku do ludności Polski, 

Tabela 2. Powierzchnia i ludność woj. Opolskiego – podział powiatowy, 

Tabela 3. Ruch naturalny ludności w powiatach woj. Opolskiego – na 1000 

mieszkańców, 

Tabela 4. Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności w woj. Opolskim w 2008 r., 
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Tabela 5. Ludność wg ekonomicznych grup wieku, 

Tabela 6. Ludność wg ekonomicznych grup wieku – sytuacja w poszczególnych 

powiatach, 

Tabela 7. Zestawienie przeciętnego wynagrodzenia w woj. opolskim oraz w 

Polsce, 

Tabela 8. Prognoza wartości PKB per capita dla woj. opolskiego w latach 2009-

2015 w tys. zł, 

Tabela 9. Aktywni i bierni zawodowo w woj. opolskim i Polsce w 2008 r., 

Tabela 10. Prognoza liczby pracujących w woj. opolskim w latach 2009-2015  

(w tys.), 

Tabela 11. Warunki mieszkaniowe w woj. opolskim na tle Polski w 2008 r., 

Tabela 12. Współczynnik skolaryzacji netto w roku szkolnym 2008/2009 w % 

ludności w grupie wieku odpowiadającej temu poziomowi nauczania, 

Tabela 13. Klienci pomocy społecznej woj. opolskiego w latach 2007-2008, 

Tabela 14. Klienci pomocy społecznej na tle mieszkańców woj. opolskiego, 

Tabela 15. Liczba i struktura beneficjentów pomocy społecznej woj. opolskiego w 

1989 r., 2003 r. i 2008 r. (w tys.), 

Tabela 16. Powody trudnej sytuacji życiowej w latach 2007-2008, 

Tabela 17. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej woj. 

opolskiego, 

Tabela 18. Wskaźniki zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy 

społecznej woj. opolskie w latach 2007-2008, 

Tabela 19. Koszt pomocy społecznej w latach 2007-2008, 

Tabela 20. Koszt świadczeń pieniężnych przypadających na jednego 

podopiecznego i mieszkańca w 2008 r. 

 

Wykresy 

 

Wykres 1. Powierzchnia powiatów woj. Opolskiego (w %), 

Wykres 2. Liczba ludności w woj. Opolskim w latach 2000-2008 w tys., 

Wykres 3. Ludność w powiatach woj. Opolskiego (w %), 

Wykres 4. Ruch naturalny ludności oraz zgony wg wybranych przyczyn na 1000 

ludności w Polsce i woj. opolskim, 

Wykres 5. Migracje ludności w woj. opolskim ogółem  w 2008 w tys., 
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Wykres 6. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w 2008 r. (w %), 

Wykres 7. Prognoza tempa wzrostu PKB w Polsce i w woj. opolskim w latach 

2009-2015 (w %), 

Wykres 8. Stopa bezrobocia w powiatach woj. opolskiego, 

Wykres 9. Stopa bezrobocia w powiatach woj. opolskiego (w %), 

Wykres 10. Prognoza liczby bezrobotnych w woj. opolskim w l. 2009-2015  

(w tys.), 

Wykres 11. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w Polsce w 2005 r., 

Wykres 12. Współczynnik skolaryzacji wg grup wieku na Opolszczyźnie  

i w  Polsce w 2008 r. 
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