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O projekcie badawczym 
  
• Badanie zrealizowane na zlecenie ROPS w Poznaniu przez 

zespół badawczy firmy KiBS Konsulting i Badania Społeczne 

• Badanie w ramach projektu - „Koordynacja na rzecz aktywnej 
integracji” (Działanie 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji 
pomocy i integracji społecznej" Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki) 

• Prace koncepcyjne nad badaniem IX-X 2013 r. realizacja 
badania XI-XII 2013 roku 

 



Dlaczego badania nad wskaźnikami ubóstwa? 
 

• tworzenie polityk publicznych w oparciu o 
bazę dowodową 

 

 

Evidence-based 
policy  

• coraz więcej informacji zmusza 
administrację publiczną do dokonywania 
syntezy informacji  i odpowiadania na 
potrzeby społeczne 

Responsywność 
instytucji  



Trzy rodzaje systematycznych dociekań w polityce społecznej 

Badanie- 
odkrywanie, 
opisywanie 

faktów 
empirycznych 

Ewaluacja – 
ocena jakości i 

wartości 
strategii, 

programów, 
polityk 

Analiza – 
nastawiona na 
sformułowanie 
rekomendacji i 

zaleceń 



Warunki, jakie musiały spełnić źródła danych 

Jednostką terytorialną zbioru danych jest gmina 

Dane zbierane są cyklicznie i mają charakter przekrojowy 

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



Cele badawcze: „Społeczno-ekonomiczne wymiary 
ubóstwa w perspektywie różnic terytorialnych…” 

Identyfikacja 
źródeł danych 

Identyfikacja 
wskaźników 

ubóstwa 

Budowa 
zbiorczego 
wskaźnika 
ubóstwa, 

umożliwiającego 
analizę sytuacji w 
Wielkopolsce na 
poziomie GMINY 



Źródła danych 

Bank danych lokalnych 

Sprawozdania MPiPS 

OZPS 



Wymiary ubóstwa i wskaźniki ubóstwa 

WYMIAR FINANSOWY 

  

WYMIAR WARUNKÓW ŻYCIA 

  

  

WYMIAR SYTUACJI NA 

RYNKU PRACY 

  

  

3 Wskaźniki definicyjne 

  

  

3 Wskaźniki definicyjne 

  

  

2 Wskaźniki definicyjne 

  
    

      

      

  

WSKAŹNIK CZĄSTKOWY 1 

Sytuacja finansowa 
  

WSKAŹNIK CZĄSTKOWY 2 

Warunki życia 

WSKAŹNIK CZĄSTKOWY 3 

Sytuacja na rynku pracy 

  

  

  

SYNTETYCZNY WSKAŹNIK 

UBÓSTWA DLA 

WIELKOPOLSKI 
  

  



Sytuacja finansowa 

  

Warunki życia 

  

Sytuacja na rynku pracy 

  

  

3 Wskaźniki definicyjne 

  

  

3 Wskaźniki definicyjne 

  

  

2 Wskaźniki definicyjne 

  

dochód na 1 mieszkańca w 
gminie 

liczba mieszkań wyposażonych 
w instalacje (w %) w gminie  

wskaźnik bezrobocia (liczba 
bezrobotnych w stosunku do 
liczby osób w wieku 
produkcyjnym)  

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

powierzchnia użytkowa 
mieszkań na 1 mieszkańca w 
gminie  

liczba bezrobotnych 
długotrwale do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

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

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

  



Efekty 

Skonstruowany WSKAŹNIK UBÓSTWA można zastosować do badania 

tego zjawiska również w kolejnych latach uzyskując tym samym 

możliwość oceny nie tylko jego skali ale także dynamiki. 

Wiedza odnośnie tej dynamiki umożliwia dopiero w pełni racjonalną 

refleksję co do skuteczności praktycznych rozwiązań w obszarze 

polityki społecznej i zarazem zasadności ewentualnych postulatów 

zmian w tym zakresie. 



Rozkład przestrzenny  
wartości zbiorczego 
wskaźnika ubóstwa 
2012 r. 



Wykorzystanie badania przez ROPS w Poznaniu 

Wkład diagnostyczny do Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014-2020 

 

Wyznaczanie obszarów szczególnej interwencji WRPO 

Informacja kontekstowa do prowadzenia analiz nad wynikami 
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Kontekst interpretacyjny dla badania dostępności usług 
społecznych w Wielkopolsce  



 

 

 

Dziękujemy za uwagę! 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
ul. Nowowiejskiego 11 
61-731 Poznań 
www.rops.poznan.pl 
ois@rops.poznan.pl 


