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Wstęp 

Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i systemem polskiej psychiatrii przez długi czas nie były 

obecne w dyskursie publicznym i świadomości przeciętnego mieszkańca naszego kraju. Choroby 

psychiczne w odróżnieniu od somatycznych, funkcjonują w Polsce w sferze bardzo krzywdzących 

stereotypów. Niedofinansowana psychiatryczna opieka zdrowotna w kraju, to nadal temat tabu 

i kwestia silnie stygmatyzująca osoby podejmujące leczenie oraz ich rodziny. Takie podejście do 

kwestii psychiatrii i osób chorujących psychicznie pociąga za sobą negatywne skutki i koszty, zarówno 

dla społeczeństwa – zaburzenie pełnienia ról zawodowych, rodzinnych, obywatelskich, jak i dla samej 

jednostki – przekreślenie indywidualnych możliwości rozwoju i optymalnego funkcjonowania 

pomimo choroby. Zdaniem ekspertów zajmujących się społecznymi aspektami zaburzeń 

psychicznych1, można uznać, że lęk i deficyty podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii 

współwystępują z postawami stygmatyzującymi2. Za sprawą kilku kampanii społecznych, realizacji 

w latach 2011-2015 Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, kilku niepokojących 

w swoim wydźwięku raportów Najwyższej Izby Kontroli3 i działalności organizacji pozarządowych, 

w mediach coraz częściej gościł temat psychiatrii, niestety najczęściej w niezbyt pozytywnej i raczej 

kontrowersyjnej odsłonie. 

Opracowaniem, które trzymacie Państwo w tej chwili w dłoniach lub przeglądacie w postaci pliku 

elektronicznego, chcielibyśmy dołożyć naszą cegiełkę do budowania rzetelnego przekazu o zdrowiu 

psychicznym, opartego na wiedzy naukowej, wynikach badań i statystyce resortowej.  

Publikacja „System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi” powstała w efekcie współpracy 

Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu z dr hab. prof. UAM Dobroniegą Trawkowską i dr 

Moniką Frąckowiak-Sochańską. Jego podstawę stanowi ekspertyza „Diagnoza systemu wsparcia osób 

z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa wielkopolskiego” przygotowana przez 

ekspertki na potrzeby ROPS w Poznaniu, która odnosi do zagadnień wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi przez system zdrowia oraz system wsparcia społecznego.  

Ekspertyza została poszerzona o rozdział opracowany przez zespół Obserwatorium Integracji 

Społecznej w Poznaniu, poświęcony problematyce wsparcia społecznego tej grupy w województwie 

wielkopolskim, na podstawie dostępnych danych statystycznych. W efekcie powstało opracowanie 

łączące perspektywę teoretyczną z ujęciem praktycznym, diagnozującym luki tego systemu.  

 

 

                                                           
1
 Ewelina Dziwota, „Stygmatyzacja osób chorych psychicznie”, [w:] Current Problems of Psychiatry 2014; 15(1): 

18-23; Ewa Jackowska „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd 
badań i mechanizmy psychologiczne”, [w:] Psychiatria Polska 2009, tom XLIII (6): 655-670. 
2
 Ewa Jackowska „Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań 

i mechanizmy psychologiczne”, op. cit. s. 667. 
3
 m.in. o realizacji wspomnianego programu, o dostępności psychiatrii dla dzieci i młodzieży, o funkcjonowaniu 

szpitali psychiatrycznych : https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-
psychicznego.html; https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-szpitalach-psychiatrycznych.html; 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-uczniow.html; 
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/026/  
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1. Określenie skali potrzeb wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

1. 1. Zaburzenia psychiczne jako globalna kwestia zdrowia publicznego 

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że z powodu zaburzeń psychicznych cierpi 

od jednej czwartej do jednej trzeciej światowej populacji. Do najczęściej diagnozowanych zaburzeń 

psychicznych należą depresja oraz zaburzenia lękowe (często współwystępujące)4. Według WHO 

tylko połowa osób chorujących psychicznie otrzymuje pomoc, a pomoc adekwatną otrzymuje jeszcze 

mniejsza część potrzebujących5.  

Choroby i zaburzenia psychiczne stanowią obecnie jedno z najpoważniejszych źródeł niesprawności 

życiowej ludzi na świecie. W klasyfikacji WHO znajdują się na drugim miejscu chorób powodujących 

niesprawność, po schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, a do 2030 roku mają znaleźć się 

na miejscu pierwszym6. Zaburzenia psychiczne są ściśle powiązane z chorobami somatycznymi 

(ze względu na wpływ stresu na kondycję psychofizyczną jednostek) i mogą zarówno je poprzedzać, 

jak i pojawiać się w ich konsekwencji.  

Udział chorób psychicznych wyjaśnia około 31% wskaźnika YLD (Years of Life Lost due to Disability7) 

w skali światowej, a 43% w skali europejskiej. Wskaźnik ten w syntetyczny sposób ukazuje liczbę lat 

życia utraconych z powodu niesprawności. W grupie 20 stanów chorobowych o największym udziale 

w wysokości tego wskaźnika występuje aż 5 chorób i zaburzeń psychicznych: depresja i choroba 

afektywna dwubiegunowa, alkoholizm, schizofrenia, zaburzenia lękowe oraz choroby otępienne).  

Choroby psychiczne wyjaśniają również 12% wskaźnika DALY (Disability-Adjusted Life Years8) 

obrazującego on różnicę między liczbą lat życia, które człowiek mógłby przeżyć (szacowaną 

na podstawie średniej długości życia), a liczbą lat, które realnie przeżywa w dobrym zdrowiu9.  

 

Osoby chorujące psychicznie żyją krócej niż przedstawiciele populacji ogólnej. Znaczącą kategorię 

stanowią osoby żyjące nawet o 20 lat krócej niż średnia długość życia w danej populacji10. Fakt ten 

można interpretować jako skumulowany efekt samobójstw (ściśle powiązanych z depresją, chorobą 

afektywną dwubiegunową, uzależnieniami i stosunkowo rzadszymi – zaburzeniami spektrum 

schizofrenii) oraz chorób psychosomatycznych związanych z chronicznym doświadczaniem stresu 

powodującego negatywne efekty zdrowotne w postaci między innymi chorób układu sercowo-

naczyniowego, chorób nowotworowych (i innych autoimmunologicznych) oraz cukrzycy11.  

Przedstawiciele grup podwyższonego ryzyka utraty zdrowia psychicznego rekrutują się 

ze zróżnicowanych warstw i środowisk społecznych. Grupą szczególnie narażoną na zaburzenia 

                                                           
4
 WHO, Fact sheet – Mental health, World Health Organization, Regional Committee for Europe – 63rd session 

2013,  
www.http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/215275/RC63-Fact-sheet-MNH-Eng.pdf?ua=1 
[dostęp 10.05.2017].  
5
 Ibidem. 

6
 Ibidem.  

7
 Wskaźnik lat utraconych z powodu niesprawności. 

8
 Wskaźnik lat życia z niepełnosprawnością. 

9
 Zob. WHO, Mental Health Report 2001. Mental Health: new understanding, new hope, World Health 

Organization, Geneva 2001. Por. CBOS, Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących 
zdrowia psychicznego. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2008. 
10

 WHO, Fact sheet – Mental health…, op. cit. 
11

 Ibidem.  
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psychiczne są osoby doświadczające różnego rodzaju deprywacji, w przypadku których mamy 

do czynienia ze skupionym oddziaływaniem większości czynników ryzyka utraty zdrowia oraz 

utrudnionym dostępem do dobrej jakości usług medycznych i różnorodnych form wsparcia 

społecznego12. Z drugiej strony, ważną grupę ryzyka stanowią osoby niedoświadczające deprywacji 

ekonomicznej, ale stale przeżywające specyficzny rodzaj stresu związanego z niepewnością statusu 

społeczno-ekonomicznego wynikającego w dużej mierze z niepewności zatrudnienia oraz trudności 

w łączeniu ról rodzinnych i zawodowych13. 

 

Grupę szczególnego ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego stanowią dzieci i młodzież. Około 50% 

wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego, z których znaczna część powiązana jest z nadużywaniem 

środków psychoaktywnych, agresją, zachowaniami antyspołecznymi oraz obniżeniem 

funkcjonowania intelektualnego skutkującego problemami szkolnymi, a w konsekwencji 

ograniczeniem szans życiowych, zaczyna się w okresie dojrzewania.14 Pogarszające się samopoczucie 

psychospołeczne przedstawicieli najmłodszych kategorii wiekowych wynika ze stresu, braku wsparcia 

oraz różnorodnych form przemocy (zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej oraz cyberprzemocy15) 

w środowisku domowym oraz rówieśniczym. Istotne znaczenie ma również dostępność alkoholu oraz 

narkotyków, która w powiązaniu z przeżywaniem napięć oraz środowiskowo utrwalonymi wzorcami 

używania substancji psychoaktywnych, stanowi istotny czynnik w etiologii uzależnień oraz 

związanych z nimi problemów psychicznych obejmujących całe spektrum zaburzeń (zaburzeń 

organicznych, depresyjnych, lękowych, psychotycznych, zaburzeń osobowości, itd.).  

 

W świetle powyższych ustaleń, ochronę zdrowia psychicznego należy traktować jako jedną 

z najważniejszych kwestii zdrowia publicznego. Tymczasem system publicznej ochrony zdrowia 

psychicznego jest traktowany marginalnie, biorąc pod uwagę zarówno jego finansowanie, 

jak i niedostateczną świadomość powiązań pomiędzy kondycją psychiczną a zdrowiem somatycznym 

oraz jakością funkcjonowania społecznego jednostek oraz grup społecznych. Na ochronę zdrowia 

psychicznego w krajach Unii Europejskiej przeznaczanych jest średnio 5-6% publicznych wydatków 

na ochronę zdrowia (w Polsce 3,5%).16 Środki na ochronę zdrowia psychicznego są szczególnie 

łatwym celem cięć budżetowych, ponieważ argumenty na rzecz ich obrony przed redukcją są 

w społecznym odbiorze słabsze niż argumenty na rzecz utrzymania wydatków na leczenie chorób 

somatycznych (pomimo istotnego powiązania i wspólnych mechanizmów powstawania problemów 

                                                           
12

 Ibidem. 
13

 Por. Z. Bauman, Płynny lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008, s. 171. J. Ćwieluch, Depresanci. Pokolenie 
na antydepresantach, (w:) „Polityka” Nr 10 (2849), 7.03-13.03.2012, s. 25-27., dostępny w Internecie: 
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1524935,1,pokolenie-na-antydepresantach.read, data 
dostępu: 11.06.2016. PAP, Polska w depresyjnym dołku. Na antydepresanty wydajemy coraz więcej, publikacja 
elektroniczna: http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Polska-w-depresyjnym-dolku-Na-antydepresanty-
wydajemy-coraz-wiecej,164082,6.html, data dostępu: 1.05.2017. 
14

 World Health Organization, Mental Health Policy, Plans and Programs, WHO, Geneva 2004. J. Szymańska, 
Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014. 
15

 Przemoc, stanowi zarówno przyczynę, jak i skutek zaburzeń zdrowia psychicznego. 
16

 Zob. WHO Impact of economic crisis on mental health, World Health Organization Regional Office for Europe, 
Geneva 2011, s. 13. C. Samele, S. Frew. N. Urquía, Mental health Systems in the European Union Member 
States, Status of Mental Health in Populations and Benefits to be Expected from Investments into Mental Health 
European profile of prevention and promotion of mental health (EuroPoPP-MH), The Institute of Mental Health, 
Nottingham 2013, 
www.http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/europopp_full_en.pdf [dostęp: 
2.05.2017]. 
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zdrowia psychicznego i somatycznego). Kluczowe znaczenie ma wobec tego działanie na rzecz zmiany 

postrzegania problemów zdrowia psychicznego i traktowania ochrony zdrowia psychicznego jako 

profilaktyki zarówno poważnych schorzeń somatycznych oraz dysfunkcji społecznych wynikających 

z nadmiernego stresu oraz dysfunkcjonalnych sposobów radzenia sobie z nim. Podejście to jest 

racjonalne również w wymiarze ekonomicznym. Zaniechania w sferze działań profilaktycznych 

nakierowanych na ochronę zdrowia psychicznego skutkują bowiem znacznymi kosztami 

obejmującymi nie tylko leczenie zaburzeń psychicznych oraz społeczne koszty utraconej sprawności 

z ich powodu, lecz także szeroko rozumiane koszty uzależnień17 oraz zaburzeń psychosomatycznych, 

obejmujących poważne schorzenia, takie jak m. in. choroby układu krążenia oraz nowotwory. Jednym 

ze skutków pogorszenie kondycji psychicznej i psychosomatycznej jednostek jest obniżenie 

samodzielności ekonomicznej prowadzące do uzależnienia od systemu wsparcia społecznego. 

Inwestycja w ochronę zdrowia psychicznego jest zatem inwestycją ze wszech miar społecznie 

opłacalną.  

1. 2. Zaburzenia psychiczne w świetle badań ogólnopolskich 

Źródłem danych o rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych są badania epidemiologiczne, 

pozwalające szacować liczbę osób doświadczających różnorodnych problemów psychicznych oraz 

sprawozdania z działalności instytucji w ramach systemu publicznej ochrony zdrowia, pozwalające 

określić liczbę osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Konfrontacja danych z obu źródeł 

pozwala stwierdzić, w jakim stopniu system ochrony zdrowia psychicznego odpowiada 

potencjalnemu zapotrzebowaniu na różnorodne formy wsparcia.  

1.2.1. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w świetle badań przesiewowych 

EZOP-Polska 

Z przeprowadzonych w Polsce badań epidemiologicznych EZOP-Polska z 2012 roku18 wynika, że 

co najmniej 23,5% przedstawicieli polskiego społeczeństwa między 18 a 64 rokiem życia prezentuje 

objawy przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. Ekstrapolacja powyższych danych 

na populację pozwala twierdzić, że kryteria diagnostyczne zaburzeń uwzględnianych w klasyfikacji 

ICD 10 spełnia co najmniej 6 milionów osób w Polsce, a doświadczenia związane z zaburzeniami 

psychicznymi są udziałem co najmniej co trzeciej polskiej rodziny19. Porównanie tych liczb z danymi 

dotyczącymi zarejestrowanej zgłaszalności do placówek psychiatrycznej opieki zdrowotnej (sięgającej 

                                                           
17

 Substancje psychoaktywne są przez osoby uzależniające się traktowane jako sposób redukcji napięcia 
psychicznego. 
18

 Badanie EZOP było pierwszym w Polsce badaniem epidemiologicznym zaburzeń psychicznych 
przeprowadzonym zgodnie z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum 
World Mental Health (WMH). Zastosowano w nim Złożony Międzynarodowy Kwestionariusz Diagnostyczny 
(CIDI), oparty na klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych będących częścią międzynarodowego systemu 
ICD 10, w liczącej ponad 10 tysięcy respondentów próbie losowej osób w wieku 18–64 lata. Badaniem objęto 
najczęściej występujące zaburzenia psychiczne, zaliczające się głównie do zaburzeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, zaburzeń nastroju, nerwicowych (w tym lękowych i neurastenii) oraz zaburzeń 
kontroli impulsów i zachowań autodestrukcyjnych. Badanie to nie uwzględnia natomiast zaburzeń 
psychotycznych (schizofrenii oraz zaburzeń pokrewnych). A. Kiejna, P. Piotrowski, T. Adamowski, 
J. Moskalewicz, J. Wciórka, J. Stokwiszewski, D. Rabczenko, R.C. Kessler, Rozpowszechnienie wybranych 
zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku – badanie EZOP-
Polska, „Psychiatria Polska” 2015, nr 49(1), s. 15-27. Zob. też: http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf, 
13.02.2014. 
19
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łącznie ok. 1,5 mln) wskazuje na wyraźny rozdźwięk między potencjalnym zapotrzebowaniem 

na profesjonalną pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi a możliwościami systemu ochrony 

zdrowia psychicznego oraz brakiem gotowości do poszukiwania profesjonalnej pomocy wynikającym 

z obaw przed stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym20. 

Tabela 1 Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców Polski w wieku 18-64 lat 

Grupa zaburzeń Szczegółowe rozpoznania 
Odsetki 
(CI95%) 

Oszacowania w 
tys. 

Dolna granica 
w tys. 

Górna granica 
w tys. 

Zaburzenia nerwicowe 
(lękowe) 

Agorafobia 
0,6 

(0,5-0,7) 
153,9 122,8 185,0 

Uogólnione zaburzenia lękowe 
1,1 

(1,0-1,3) 
289,9 244,8 335,0 

Napady paniki 
0,4 

(0,3-0,5) 
100,8 76,5 125,1 

Fobie społeczne 
1,8 

(1,5-2,0) 
455,7 395,2 516,2 

Fobie specyficzne 
4,3 

(3,9-4,6) 
1103,5 1010,4 1196,6 

PTSD 
1,1 

(0,8-1,5) 
291,7 203,4 380,0 

Neurastenia 
1,0 

(0,8-1,2) 
252,6 199,5 305,7 

Ogółem zaburzenia nerwicowe 
9,6 

(8,9-10,3) 
2470,3 2298,6 2641,9 

Zaburzenia nastroju 
(afektywne) 

Depresja 
3,0 

(2,7-3,3) 
766,2 692,8 839,7 

Dystymia 
0,6 

(0,5-0,8) 
160,4 127,9 193,0 

Mania 
0,4 

(0,3-0,5) 
101,1 76,8 125,3 

Ogółem zaburzenia nastroju 
3,5 

(3,2-3,8) 
904,3 825,1 983,4 

Zaburzenia impulsywne 

Zaburzenia opozycyjno-
buntownicze 

0,2 
(0,1-0,4) 

61,0 24,8 97,2 

ADHD 
0,0 

(0,0-0,1) 
11,2 4,5 17,8 

Zaburzenia zachowania 
2,4 

(2,0-2,8) 
612,8 512,4 713,3 

Zaburzenia eksplozywne 
0,8 

(0,7-1,0) 
204,7 165,0 244,4 

Ogółem zaburzenia impulsywne 
3,5 

(3,1-4,0) 
906,9 789,0 1024,8 

Zaburzenia związane 
z używaniem substancji 

Nadużywanie alkoholu, w tym: 
11,9 

(10,9-12,9) 
3065,4 2814,9 3315,8 

Uzależnienie od alkoholu 
2,4 

(2,0-2,9) 
616,1 495,6 736,6 

Nadużywanie narkotyków, w tym: 
1,4 

(1,2-1,8) 
371,7 292,5 450,9 

Uzależnienie od narkotyków 
0,3 

(0,2-0,4) 
69,6 37,5 102,1 

Ogółem zaburzenia związane z 
używaniem substancji 

12,8 
(11,8-13,8) 

3297,1 3040,6 3553,5 

Ogółem przynajmniej jedno zaburzenia, w tym: 
23,4 

(22,2-
24,70) 

6053,5 5751,9 6355,1 

dwa zaburzenia i więcej 
5,7 

(5,2-6,3) 
1475,5 1343,2 1607,7 

trzy zaburzenia i więcej  
0,9 

(0,8-1,1) 
242,8 201,6 283,9 

Źródło: EZOP Polska, NPOZP 2017-2022. 
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Z danych EZOP wynika, że najczęściej występującymi w Polsce zaburzeniami są zaburzenia związane 

z używaniem substancji psychoaktywnych (dotyczące 12,8% badanej populacji), w tym nadużywanie 

i uzależnienie od alkoholu (11,9%) oraz nadużywanie i uzależnienie od narkotyków (1,4%). 

Ekstrapolacja tych danych na populację ogólną pozwala przyjąć, że nadużywanie substancji 

psychoaktywnych dotyczy ponad 3 milionów, a uzależnienie – około 700 tysięcy osób w wieku 

produkcyjnym21.  

Kolejna grupa zaburzeń pod względem rozpowszechnienia to zaburzenia nerwicowe (lękowe), wśród 

których do najczęstszych należą fobie specyficzne (4,3%) i fobie społeczne (1,8%). Ogółem wszystkie 

postacie zaburzeń nerwicowych dotyczą około 10% badanej populacji. W tym przypadku 

ekstrapolacja danych na populację ogólną pozwala oszacować liczbę osób dotkniętych tymi 

zaburzeniami na 2,5 mln22.  

Zaburzenia nastroju – depresję, dystymię (przewlekłe zaburzenia depresyjne) i zaburzenia 

dwubiegunowe – łącznie rozpoznano u 3,5% respondentów, co przy ekstrapolacji wyników umożliwia 

oszacowanie liczby osób dotkniętych tymi problemami na blisko 1 milion. Depresja, niezależnie 

od stopnia jej nasilenia, zgłaszana była przez 3% badanych23. 

Impulsywne zaburzenia zachowania (zaburzenia opozycyjno-buntownicze, i zachowania 

eksplozywne), które mogą sygnalizować lub poprzedzać szereg innych stanów klinicznych, 

rozpoznawano u 3,5% respondentów. W skali całej populacji można oszacować liczbę osób 

dotkniętych tymi zaburzeniami na blisko milion24. 

 

Powyższe dane wskazują, że znaczny odsetek przedstawicieli populacji ogólnej doświadcza więcej niż 

jednego zaburzenia psychicznego. Badania z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii 

pozwalają zrozumieć mechanizmy prowadzące do współwystępowania określonych zaburzeń 

(np. nerwicowych i afektywnych; nerwicowych, afektywnych i/lub impulsywnych oraz związanych 

z używaniem substancji)25. W związku z tym, należy zwrócić szczególną uwagę na zaburzenia 

depresyjne, uznane za szczególnie groźne współcześnie ze względu na stale zwiększającą się liczbę 

osób cierpiących z powodu depresji oraz powiązanych z nią zaburzeń psychicznych oraz fizycznych26. 

Zaburzenia depresyjne często zaczynają się w bardzo młodym wieku (na przełomie dzieciństwa 

i wczesnej adolescencji) i mają charakter nawracający27. Depresja jest chorobą ogólnoustrojową, jej 

występowanie i brak właściwego leczenia powoduje zwiększenie ryzyka występowania chorób 

somatycznych i na odwrót – choroby somatyczne, zwłaszcza przewlekłe, zwiększają ryzyko 

wystąpienia depresji. Depresja stanowi również czynnik wysokiego ryzyka popełnienia 

samobójstwa28. Według WHO depresja jest najważniejszą z przyczyn niesprawności wśród 

adolescentów, a samobójstwo (powiązane z depresją) – pierwszą na liście trzech najczęstszych 

                                                           
21

 http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf, op. cit. 
22

 Ibidem. 
23

 Ibidem. 
24

 Ibidem. 
25

 Seligman M., Walker E., Rosenhan D., Psychopatologia, tłumaczenie: J. Gilewicz, A. Wojciechowski, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 170 i dalsze. 
26

 Murawiec, Wierzbiński, op. cit.  
27

 Z danych amerykańskich wynika, że w latach 60–ych średnia wieku początku stanów depresyjnych wynosiła 
30 lat, a obecnie jest to mniej niż 15 lat. Jeden na sześciu nastolatków cierpi z powodu napadów depresji 
jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej, a 25 – 35% studentów przeżywa przynajmniej łagodne stany 
depresyjne Seligman, Walker, Rosenhan, op. cit., s. 271. 
28

 Murawiec, Wierzbiński, op. cit.  
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przyczyn śmierci osób w wieku 10-19 lat29. Do podobnych wniosków prowadzą również badania 

polskie, z których wynika, że średnio około jednej trzeciej młodzieży przejawia objawy depresji 

mierzone skalą depresji Aarona Becka30. Stwierdzono również, że w pewnych okolicznościach odsetek 

ten wyraźnie wzrasta – np. odnotowano związek pomiędzy wzrostem wskaźnika bezrobocia 

w regionie a depresyjnością dzieci i młodzieży31. W związku z powyższym, istotnym celem polityki 

zdrowotnej jest profilaktyka, wczesne wykrywanie i leczenie depresji oraz psychoprofilaktyka depresji 

u dzieci i młodzieży.  

Tabela 2 Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych w populacji ogólnopolskiej z uwzględnieniem 
płci i wieku  

Typ zaburzenia 
depresyjnego 

 Wiek 

ogółem 18-29 30-39 40-49 50-64 

l. w 
tys. 

% 
populacji 
ogólnej 

l. w 
tys. 

% 
populacji 
ogólnej 

l. w 
tys. 

% 
populacji 
ogólnej 

l. w 
tys. 

% 
populacji 
ogólnej 

l. w 
tys. 

% 
populacji 
ogólnej 

Epizod 
depresyjny  

Ogółem 766,2 3% 154,7 2,1% 173,8 3,0% 155,1 3,2% 282,7 3,5% 

Mężczyźni 249,3 1,9% 62,5 1,7% 65,7 2,3% 47,5 2,0% 73,6 1,9% 

Kobiety 516,9 4,0% 92,2 2,6% 108,1 3,8% 107,5 4,5% 209,1 5,0% 

Dystymia 
(przewlekłe 
zaburzenie 
depresyjne) 

Ogółem 160,4 0,6% 26,7 0,4% 28,5 0,5% 30,7 0,6% 74,6 0,9% 

Mężczyźni 56,4 0,4% 12,6 0,3% 6,4 0,2% 7,7 0,3% 29,7 0,8% 

Kobiety 104 0,8% 14,1 0,4% 22,1 0,8% 23 1,0% 44,8 1,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EZOP Polska, NPOZP 2017-2022. 

Wśród osób doświadczających zaburzeń depresyjnych (zarówno epizodycznych, jak i przewlekłych) 

odnotowano średnio dwukrotną przewagę kobiet w stosunku do mężczyzn. Odsetek z zaburzeniami 

depresyjnymi w populacji ogólnej wzrasta wraz z wiekiem badanych. Uwzględniając łącznie zmienne 

płci i wieku, należy zauważyć, że najbardziej zbliżone wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń 

depresyjnych odnotowano wśród kobiet i mężczyzn należących do najmłodszej kategorii wiekowej 

(18-29 lat). Największą przewagę kobiet pod względem częstotliwości zaburzeń depresyjnych 

epizodycznych odnotowano w kategoriach wiekowych 40-49 lat oraz 50-64 lat. Należy jednak 

zauważyć, że kobiety i mężczyźni należący do najstarszej badanej kategorii wiekowej doświadczają 

przewlekłego stanu depresyjnego (dystymii) z porównywalną częstotliwością (równocześnie 

najwyższą wśród wszystkich porównywanych grup wiekowych).  

 

                                                           
29

 World Health Organization, Health for the world’s adolescents 2014, WHO, Geneva 2014. Wersja 
elektroniczna: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/focus-adolescent-health/en/, data 
dostępu: 30.09.2014. 
30

 Skala depresji Becka składa się z 21 pytań, na które pacjent samodzielnie udziela odpowiedzi. Możliwe są 
4 warianty odpowiedzi, za które otrzymuje się określoną liczbę punktów. Kolejne warianty odpowiedzi 
odpowiadają zwiększonej intensywności objawów. Pytania odnoszą się do mogących wystąpić objawów 
depresji, takich jak m.in.: odczuwanie smutku i przygnębienia, poczucie beznadziejności czy zaburzenia snu. 
Skala ta służy do samodzielnej oceny samopoczucia psychicznego. Jej wynik nie stanowi jeszcze pełnej 
diagnozy, lecz wskazówkę, by w przypadku wystąpienia zaburzenia depresyjnego skontaktować się 
z psychologiem lub psychiatrą. Na podstawie skali Becka rozróżnić można 4 stany: brak zaburzenia 
depresyjnego, obniżenie nastroju, depresję umiarkowaną oraz depresję ciężką. 
31

 H. Jaklewicz, Hanna i in., Zaburzenia depresyjne u młodzieży w okresie transformacji społecznej. „Psychiatria 
i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży” 2001, nr 1,1, s. 26-36. H. Jaklewicz, Rozmowa Bożeny Aksamit z prof. 
Hanną Jaklewicz, specjalistą ds. depresji młodzieży, 2007. Publikacja elektroniczna: 
http://wyborcza.pl/1,78162,3872550.html#ixzz3EnhRhAT1, data dostępu: 30.09.2014. 
 

http://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=bezrobocie
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Biorąc pod uwagę powyższe dane, należy zwrócić uwagę na specyfikę doświadczeń życiowych kobiet 

i mężczyzn należących do zróżnicowanych kategorii wiekowych. Świadomość zarówno wspólnych, jak 

i odmiennych czynników obciążających stresem pozwala bowiem tworzyć możliwie najskuteczniejsze 

programy przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym (zarówno terapeutyczne, jak i profilaktyczne) 

adresowane do osób znajdujących się w konkretnej sytuacji życiowej. 

1.2.2. Rozpowszechnienie chorób psychicznych i zapadalność na podstawie 

sprawozdań NFZ 

Z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wynika, że w opiece całodobowej w Polsce 

hospitalizowano 207 404 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 78 052 (38%) po raz pierwszy 

w życiu. Pacjenci najczęściej leczeni byli z powodu zaburzeń alkoholowych (35%), schizofrenii oraz 

zaburzeń schizotypowych (19%), zaburzeń organicznych (14%) i zaburzeń afektywnych (10%). 

Współczynnik rozpowszechnienia w opiece całodobowej wyniósł 540 na 100 tys., a współczynnik 

zapadalności - 203 na 100 tys. Najwyższe rozpowszechnienie hospitalizacji wystąpiło w przypadku 

zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu – 189 na 100 tys., schizofrenii i zaburzeń 

schizotypowych – 100 na 100 tys. oraz zaburzeń organicznych – 75 na 100 tys. Najwyższa zapadalność 

wystąpiła również w przypadku zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu – 82 na 100 tys. 

następnie zaburzeń organicznych – 28 na 100 tys. oraz zaburzeń nerwicowych 23 na 100 tys.32 

 

W oddziałach dziennych w 2015 roku leczono 27 857 pacjentów, w tym 10 419 (37%) 

pierwszorazowych. Współczynnik rozpowszechnienia wyniósł 72 na 100 tys. ludności, współczynnik 

zapadalności 27 na 100 tys. W oddziałach dziennych pacjenci najczęściej leczeni byli z powodu 

zaburzeń alkoholowych (23%), zaburzeń nerwicowych (21%), schizofrenii i zaburzeń schizotypowych 

(14%) oraz zaburzeń afektywnych (14%). Wśród pacjentów pierwszorazowych w oddziałach 

dziennych najczęściej leczono z powodu zaburzeń alkoholowych (31%), zaburzeń nerwicowych (29%), 

zaburzeń behawioralnych, emocji i rozwoju (11%) oraz zaburzeń afektywnych (10%).33 

1.2.3. Samobójstwa jako istotny problem zdrowotny w Polsce 

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ostatnich latach wskaźniki zamachów samobójczych 

(w tym zakończonych zgonem) utrzymują się na relatywnie najwyższym poziomie (licząc od początku 

lat 90-ych). Wśród samobójców dominują mężczyźni w wieku powyżej 50 lat, bezrobotni, z małych 

miast i wsi, żyjący samotnie lub doświadczający kryzysu w małżeństwie.  

 

Liczba samobójstw dokonanych stanowiła od 70% w roku 2013 do 55% w roku 2016 ogólnej liczby 

zarejestrowanych zamachów samobójczych. W niniejszym opracowaniu podstawowy punktem 

odniesienia stanowi ogólna liczba zamachów samobójczych, ze względu na fakt, iż każde zachowanie 

samobójcze można potraktować jako wskaźnik złej kondycji psychicznej osoby je podejmującej. 

 

 

                                                           
32

 Instytut Psychiatrii i Neurologii, Informacja dotycząca zasobów lecznictwa psychiatrycznego oraz 
rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce, dane za rok 2015, opracowanie Zakładu Zdrowia 
Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na podstawie danych ze statystyki publicznej, 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Dane%20Instytutu%20Psychiatrii%20i%20Neurologii.pdf, data 
dostępu: 25.08.2017. 
33

 Ibidem. 
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Wykres 1 Liczba osób w zamachach samobójczych z uwzględnieniem płci w latach 2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji.

34
 

Najmłodsze osoby dokonujące zamachów samobójczych znajdują się już w przedziale wiekowym 7-12 

lat. Liczba osób, które targnęły się na własne życie ze skutkiem śmiertelnym wzrasta skokowo 

w grupie wiekowej 12-18 lat oraz 19-24. Następnie osiąga względnie stałą wartość, po czym znowu 

rośnie skokowo osiągając wartość najwyższą w przedziale 55-59 lat. Nieznacznie spada w przedziale 

60-64 lat, a następnie spada znacząco wśród osób po 65 roku życia.35  

 

Najwyższy wskaźnik zamachów samobójczych odnotowano wśród osób w wieku 25-29 i 30-34 lat, 

natomiast najwyższy wskaźnik dokonanych samobójstw – wśród osób między 55-59 i 60-64 rokiem 

życia. Im starsze osoby dokonujące zamachów samobójczych, tym mniejsza różnica pomiędzy ogólną 

liczbą zamachów na własne życie a liczbą samobójstw dokonanych.36  

 

Wśród osób, których stan świadomości w momencie zamachu samobójczego był możliwy 

do ustalenia, najwięcej znajdowało się pod wpływem alkoholu. Z dostępnych informacji na temat 

stanu psychicznego osób dokonujących zamachów samobójczych wynika, że znaczna ich część leczyła 

się psychiatrycznie oraz nadużywała alkoholu. 

 

Z danych Komendy Głównej Policji wynika również, że do najczęstszych ustalonych przyczyn 

zamachów samobójczych należą: nieporozumienia rodzinne, zaburzenia psychiczne oraz przewlekłe 

choroby somatyczne. Najrzadszą przyczynę zamachu samobójczego stanowiła niepożądana ciąża.37 

 

  

                                                           
34

 www.statystyka.policja.pl, dostęp 21.08.2017. 
35

 Ibidem. 
36

 Ibidem. 
37

 Dane Komendy Głównej Policji – stan na dzień 5.05.2015 
http://statystyka.policja,pl/sty/wybranestatystyki/samobojstwa/110594,Samobojstwa-2014.html. 
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Tabela 3 Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem na tle ogólnej liczby zamachów samobójczych, z uwzględnieniem grup wiekowych  

 
Rok 

Wiek 

Ogółem* 0-6* 7-12* 13-18* 19-24* 25-29* 30-34* 35-39* 40-44* 45-49* 50-54* 55-59* 60-64* 65-69* 70-74* 75-79* 80-84* 85 i więcej* wiek nieustalony 

2013 6101 
(8575) 

0 
(0) 

4 
(9) 

144 
(384) 

454 
(772) 

425 
(737) 

451 
(756) 

466 
(740) 

445 
(644) 

452 
(625) 

616 
(775) 

764 
(892) 

540 
(623) 

294 
(337) 

207 
(223) 

153 
(168) 

125 
(134) 

118 
(133) 

443 
(659) 

2014 6165 
(10207) 

0 
(0) 

3 
(14) 

124 
(428) 

521 
(1172) 

439 
(960) 

453 
(1005) 

493 
(934) 

494 
(864) 

488 
(735) 

615 
(890) 

717 
(930) 

585 
(762) 

368 
(443) 

195 
(225) 

185 
(203) 

98 
(162) 

107 
(113) 

238 
(367) 

2015 5688 
(9973) 

0 
(0) 

5 
(12) 

114 
(469) 

436 
(1080) 

473 
(1042) 

467 
(1078) 

497 
(995) 

458 
(879) 

424 
(727) 

567 
(838) 

666 
(890) 

593 
(754) 

332 
(417) 

194 
(226) 

170 
(199) 

121 
(142) 

107 
(125) 

64 
(100) 

2016 5405 
(9861) 

0 
(0) 

2 
(9) 

101 
(466) 

371 
(977) 

405 
(1006) 

468 
(1072) 

431 
(949) 

446 
(888) 

438 
(777) 

497 
(787) 

633 
(878) 

542 
(732) 

355 
(430) 

204 
(263) 

171 
(208) 

138 
(169) 

133 
(145) 

70 
(105) 

*w nawiasach została podana liczba wszystkich zarejestrowanych zamachów samobójczych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji.
38

 

Tabela 4 zamachy samobójcze a stan świadomości i dostępne informacje na temat stanu psychicznego 

Rok  
l. 
ogółem 

Stan świadomości w momencie zamachu samobójczego Informacje dotyczące stanu psychicznego 

trzeźwy 
pod 
wpływem 
alkoholu 

pod wpływem 
substancji 
psychotropowych 
(narkotyki) 

pod 
wpływem 
zastępczych 
środków i 
substancji 

nieustalony 
leczony(a) 
psychiatrycznie 

leczony(a) z 
powodu 
alkoholizmu 

nadużywanie 
alkoholu 

leczony(a) z 
powodu 
narkomanii 

zatrzymany(a) 
w izbie 
wytrzeźwień 

miał(a) sprawę w 
komisji ds. 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi 

brak 
danych 

2013 8575 683 1857 62 66 5974 1569 333 1626 40 57 29 5368 

2014 10207 901 2734 109 106 6432 2084 448 1974 62 73 37 6083 

2015 9973 867 2841 133 118 6093 2092 401 1990 68 80 43 5826 

2016 9861 987 2899 113 98 5815 2163 437 1864 56 77 25 5719 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji 
39

. 

 

                                                           
38

 Ibidem. 
39

 Ibidem. 
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Samobójstwa zostały uznane za istotny problem zdrowotny w polskim społeczeństwie również 

w świetle badania EZOP-Polska. Dane uzyskane w powyższym badaniu wykraczają poza aktualne 

statystyki policyjne. Na ich podstawie oszacowano, że 0,7% mieszkańców naszego kraju w wieku 

produkcyjnym ma za sobą zdarzenie, które można zakwalifikować jako próbę samobójczą. 

Ekstrapolacja wyników badania na populację ogólną pozwala szacować liczbę osób po przynajmniej 

jednej próbie samobójczej na 189 tysięcy. 

 

Tabela 5 Osoby próbujące kiedykolwiek w życiu popełnić samobójstwo, wg płci i wieku  

Wyszczególnienie Ogółem (w tys.) 

Wiek 

18-29 30-39 40-49 50-64 

w tysiącach 

Próby samobójcze ogółem 189,2 54,1 48,1 24,6 62,3 

Mężczyźni 94,8 28,6 15,7 14,4 36,0 

Kobiety 94,3 24,4 32,4 10,2 26,3 

Źródło: EZOP-Polska  

Wobec powyższych danych, należy stwierdzić, że działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego 

stanowią istotny element profilaktyki samobójstw. Działania te powinny uwzględniać sytuację 

życiową determinowaną zmiennymi społeczno-demograficznymi osób należących do grup ryzyka. 

Ponieważ zła jakość relacji rodzinnych stanowi najczęstszą, bezpośrednią przyczynę zachowań 

samobójczych oraz tło szeroko rozumianych problemów psychicznych (emocjonalnych), mogących 

przybierać postać zaburzeń, praca z rodziną i na rzecz rodziny powinna być traktowana priorytetowo 

w strategicznym myśleniu o ochronie zdrowia psychicznego.40  

1.2.4. Stany na granicy zdrowia psychicznego oraz powiązania między 

samopoczuciem psychicznym i fizycznym 

Badania EZOP – Polska pozwalają ustalić rozpowszechnienie wielu objawów, które nie są 

wystarczające do postawienia diagnozy klinicznej, ale znacząco obniżają jakość życia i mogą 

zwiastować pojawienie się zaburzeń w przyszłości. Stwierdzono, że 20–30% populacji w wieku 18–64 

lat doświadcza takich problemów, jak: stany obniżenia nastroju i aktywności, swoiste objawy 

unikania, przewlekły lęk, drażliwość. Stosunkowo częstym problemem (ujawnianym przez kilkanaście 

procent populacji) są: lęki napadowe i społeczne oraz napady złości.41 Powyższe dane pozwalają 

stwierdzić, że blisko 60% osób między 18 a 64 rokiem życia doświadcza jakiegoś problemu natury 

psychicznej (klasyfikowanego jako konkretne zaburzenie bądź stanu na granicy zdrowia i zaburzenia).  

Oprócz obiektywnych wyznaczników zaburzeń psychicznych, w ramach badań EZOP-Polska 

analizowano również subiektywne samopoczucie psychiczne i fizyczne osób badanych. Z powyższych 

analiz wynika, że negatywna ocena własnego zdrowia psychicznego wysoko koreluje z negatywną 

oceną zdrowia fizycznego (współczynnik Spearmana p=0,71).42  

 

                                                           
40

 Tymczasem terapia rodzinna i terapia par jest najsłabiej wycenianą przez NFZ usługą świadczoną przez 
poradnie zdrowia psychicznego. Źródło: wywiad z mgr Ewą Stankowską, kierownikiem Poradni Zdrowia 
Psychicznego na ul. Opolskiej 58 w Poznaniu (przeprowadzony 12.02.2016 przez dr Monikę Frąckowiak-
Sochańską). 
41

 http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf, op. cit. 
42

 J. Moskalewicz, A. Kiejna, B. Wojtyniak (red.), Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań 
„Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012, s. 113. 
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1.2.5. Koszty społeczne zaburzeń psychicznych 

Istotnym elementem badań EZOP-Polska określenie zakresu ograniczeń funkcjonowania w ostatnich 

30 dniach z powodu złego samopoczucia fizycznego, psychicznego albo picia alkoholu lub zażywania 

substancji psychoaktywnych.43 Na podstawie deklaracji badanych można stwierdzić, że najsilniej 

odczuwanymi rodzajami ograniczeń były:  

 poczucie zmniejszonej zdolności do pracy i codziennych czynności, wskazywane przez 

18% badanych, co po ekstrapolacji daje ok. 4,47 mln osób.  

 poczucie gorszej jakości wykonywanej pracy (16,9% - czyli ok. 4,16 mln osób),  

 konieczność wkładania w pracę większego wysiłku (14,4% - ok. 3,56 mln osób),  

 poczucie całkowitej niezdolności do pracy i codziennych zadań (13,5% - ok. 3,39 mln 

osób).  

 ograniczenia prowadzące do konieczności pozostawania w łóżku (12,2% - ok. 3,11 mln 

osób)44  

Na podstawie cytowanych badań oszacowano również przeciętny czas trwania dysfunkcji, mierzony 

liczbą dni, w których badani odczuwali obniżoną sprawność działania w ostatnim miesiącu:  

 okresy częściowej niezdolności do pracy i codziennych czynności trwały średnio 6,9 dnia,  

 niezdolności zupełnej - średnio 5,8 dnia,  

 gorszej jakości wykonywanej pracy - przeciętnie 4,4 dnia  

 konieczności zwiększania wysiłku w celu wykonania pracy - średnio 4,3 dnia, 

 ograniczenia wymagające przebywania w łóżku przez co najmniej połowę dnia – średnio 

3,4 dnia.  

 

Jeśli pomnożyć przeciętną liczbę dni zakłóconego funkcjonowania przez liczebność doświadczających 

ich osób, to dla badanej populacji polskiej w wieku produkcyjnym, konsekwencje problemów zdrowia 

psychicznego wiążą się potencjalnie z utratą miesięcznie w skali kraju od 10,5 do 30,7 mln dni 

roboczych.45 Z ustaleń Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że zaburzenia psychiczne kosztują 

państwo utratę 3-4% PKB i są najczęstszą przyczyną pobierania rent inwalidzkich.46 Szacuje się, że 

w Polsce koszty samej tylko depresji ponoszone przez ZUS (w związku z orzeczeniami 

o niepełnosprawności) są prawie 4,5 razy większe niż koszty jej leczenia ponoszone przez NFZ. 

Równocześnie koszty społeczne depresji, wynikające z utraconej produktywności, wynoszą w skali 

kraju od 1 do 2,6 mld zł rocznie.47  

 

Koszty społeczne zaburzeń psychicznych wykraczają poza możliwe do oszacowania parametry 

ekonomiczne. Obniżona jakość funkcjonowania dotyczy nie tylko rynku pracy, ale także ról 

rodzinnych (w tym opiekuńczych i partnerskich) oraz szeroko rozumianej aktywności społecznej 

i obywatelskiej.  

                                                           
43

 Ibidem. 
44

 Ibidem, s. 148-151. 
45

 Ibidem, s.152. 
46

 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, KZD.430.006.2016 Nr ewid.186/2016/P/16/055/KZD, Departament Zdrowia NIK, 
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/055/, 27.07.2017. 
47

 M. Gałązka-Sobotka (red.), Depresja – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych, Uczelnia Łazarskiego, 
Warszawa 2014, file:///C:/Users/Monika%20F-S/Downloads/depresja_-
_analiza_kosztow_ekonomicznych_i_spolecznych.pdf [dostęp: 19.06.2017]. 
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1.2.6. Postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

Postawy stanowią pewne trwałe dyspozycje złożone z trzech komponentów: poznawczego 

(oznaczającego wiedzę na temat obiektu postawy), emocjonalnego (odnoszącego się do odczuć 

wobec obiektu postawy) oraz behawioralnego (związanego z realnymi lub antycypowanymi 

zachowaniami wobec obiektu postawy).48 Pomimo powszechności doświadczenia różnorodnych 

problemów psychicznych, wiedza przedstawicieli polskiego społeczeństwa na ich temat jest 

niewystarczająca. Ponad połowa (52%) uczestników ogólnopolskich, reprezentatywnych badań 

sondażowych z 2012 roku49 zadeklarowała brak wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz chorób 

i zaburzeń psychicznych. Najczęstszym źródłem wiedzy na ten temat – wskazywanym przez 32,1% 

badanych były media i prezentowane w nich artykuły, audycje i kampanie społeczne, które mogą być 

nośnikiem przekazów znacznie zróżnicowanych – zarówno pod względem informacyjnym, jak 

i emocjonalnym. Kolejnym źródłem wiedzy, deklarowanym przez 21% badanych, była fikcja filmowa 

lub literacka – zawierająca często stereotypowe wyobrażenia na temat osób chorujących psychicznie. 

Relatywnie najmniej – badanych wskazało na źródła w postaci specjalistycznej literatury o tematyce 

psychologicznej i psychiatrycznej (8,3%) oraz bezpośrednie doświadczenia (6,5%).50  

 

Powyższe ustalenia mogą zaskakiwać w kontekście przytoczonych wcześniej wyników badań 

epidemiologicznych (WHO oraz EZOP). Jeśli problemów psychicznych doświadcza co najmniej jedna 

czwarta przedstawicieli polskiego społeczeństwa, a więcej niż drugie tyle znajduje się na granicy 

zdrowia psychicznego, można przypuszczać, że prawie każdy zna kogoś, kto kiedykolwiek w swoim 

życiu zmagał się z kryzysem psychicznym i/lub sam znalazł się w sytuacji kryzysu psychicznego. 

Równocześnie brak adekwatnej wiedzy sprawia, że spotykając osoby doświadczające chorób lub 

zaburzeń psychicznych bądź mając problemy z własnym zdrowiem psychicznym, można nie zdawać 

sobie z tego sprawy i uruchamiać inne niż psychiatryczno-psychologiczne wyjaśnienia 

doświadczanych trudności, co może opóźniać podjęcie leczenia i przyczyniać się do kumulowania 

różnorodnych problemów psychospołecznych. 

 

Pomimo powszechności zaburzeń psychicznych oraz stanów na granicy zdrowia psychicznego, 

doświadczenia te uznawane są za wstydliwe. Z reprezentatywnych, ogólnopolskich badań 

sondażowych przeprowadzonych przez CBOS w 2012 roku wynika, że choroby psychiczne zaliczane są 

do wstydliwych i ukrywanych przed innymi. Pogląd taki podziela niemal trzy czwarte badanych (73%) 

należących do wszystkich analizowanych grup społeczno-demograficznych.51 Opinie w tej sprawie 

w pewnej mierze zależą od wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku oraz doświadczeń 

w kontaktach z osobami dotkniętymi tymi schorzeniami. O wstydliwości chorób psychicznych częściej 

przekonani są respondenci lepiej wykształceni oraz mieszkańcy miast (częściej niż wsi). Relatywnie 

                                                           
48

 E. Aronson, T. Wilson, R. Eckert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 
1997, s. 309. 
49

 Przytoczone badania stanowią część rozprawy habilitacyjnej Monika Frąckowiak-Sochańskiej pt. „Społeczne 
konstruowanie kategorii zdrowia psychicznego oraz chorób i zaburzeń psychicznych w społeczeństwie późnej 
nowoczesności” i zostały przeprowadzone na 1000-osobowej, losowo-kwotowej próbie mieszkańców Polski 
powyżej 15 roku życia. Badania zostały zrealizowane w dniach 22 – 25 listopada 2012 roku przez ośrodek TNS 
Polska w ramach sondażu Omnibus. Ich finansowanie było możliwe dzięki środkom na działalność naukową 
Instytutu Socjologii UAM. 
50

 Ibidem. 
51

 Centrum Badania Opinii Społecznej, Stosunek do osób chorych psychicznie, komunikat z badań, CBOS, 
Warszawa 2012.  
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rzadziej natomiast pogląd taki podzielają najstarsi ankietowani – w wieku 65 lat i więcej. 

O wstydliwości chorób psychicznych częściej przeświadczeni są badani, którzy zetknęli się z osobami 

chorymi psychicznie – osobiście bądź za pośrednictwem literatury lub mediów – niż ci, którzy nie 

mieli z nimi żadnej styczności. Można przypuszczać, że respondenci, którzy zetknęli się z osobami 

chorymi psychicznie, są bardziej świadomi stygmatyzacji, z jaką spotykają się one w życiu społecznym 

i dlatego częściej skłonni są zaliczać je chorób ukrywanych. Równocześnie osoby wywodzące się 

z kategorii relatywnie uprzywilejowanych (wykształceni mieszkańcy dużych miast) mogą traktować 

chorobę psychiczną jako zagrożenie dla pozycji społecznej.  

 

Badanie dominujących w otoczeniu respondentów postaw wobec osób chorujących psychicznie 

wskazuje, że ponad połowa badanych dostrzega w swym środowisku postawy utrudniające integrację 

osób mających doświadczenie kryzysu psychicznego (30% badanych wskazywało, że w ich otoczeniu 

dominuje obojętność, a 21% – niechęć wobec osób chorych psychicznie). Na życzliwość wskazało 37% 

badanych.52 

 

W skład omawianych badań CBOS wchodzi również analiza zakresów dystansu społecznego53 wobec 

osób mających doświadczenie choroby psychicznej. W przypadku sześciu z jedenastu ról 

uwzględnionych w skali dystansu społecznego przeważają postawy nacechowane sprzeciwem wobec 

pełnienia określonych funkcji przez osoby, które kiedyś chorowały psychicznie. Największy sprzeciw 

badanych wywołałaby sytuacja, gdyby osoba, która chorowała psychicznie i leczyła się w szpitalu 

psychiatrycznym, miała zajmować się ich dziećmi – być ich opiekunem (79%) lub nauczycielem (71%). 

Nieco mniej osób sprzeciwiłoby się temu, by były pacjent szpitala psychiatrycznego miał zostać ich 

lekarzem (62%), burmistrzem lub wójtem w ich gminie (59%), szefem w pracy (46%) bądź 

proboszczem w parafii (44%). W przypadku pięciu pozostałych ról postawy wyrażające przyzwolenie 

są częstsze niż te nacechowane sprzeciwem. Zdecydowana większość badanych nie miałaby nic 

przeciwko temu, gdyby osoba, która kiedyś leczyła się psychiatrycznie, była ich sąsiadem (82%), 

kolegą w klasie lub grupie studenckiej (76%) bądź bliskim współpracownikiem (68%). Mniej więcej 

połowa zgodziłaby się, aby taka osoba była ich współlokatorem na wczasach (51%), a także synową 

lub zięciem, a więc członkiem rodziny (45%). Wyżej opisane zależności są względnie stałe i od lat się 

nie zmieniają. 54 

 

Wobec powyższych ustaleń, problemy zdrowia psychicznego we współczesnym społeczeństwie 

wymagają wielowymiarowych oddziaływań zarówno na poziomie systemu ochrony zdrowia, 

jak i wsparcia społecznego, a także adekwatnych oddziaływań edukacyjnych oraz kształtujących 

postawy otwartości umożliwiające integrację społeczną osób o zróżnicowanym stanie zdrowia 

psychicznego.  

                                                           
52

 Ibidem. 
53

 Cytowana analiza wykorzystuje skalę dystansu społecznego bazującą na koncepcji Emory Bogardusa. Jest to 
skala służąca do pomiaru w jakim stopniu ludzie są skłonni do utrzymywania (zróżnicowanych co do stopnia 
bliskości) stosunków społecznych z przedstawicielami innych grup bądź kategorii społecznych (np.: etnicznych, 
rasowych, religijnych i in.). Skala dystansu społecznego składa się z kilku pytań wskaźnikujących różny stopień 
intensywności określonej zmiennej. Struktura pytań zakłada, że osoba, która akceptuje pewien stopień 
integracji, będzie też skłonna zaakceptować wszystkie poprzedzające go na liście możliwości, czyli te o niższym 
stopniu intensywności. Im wcześniej zostanie udzielona negatywna odpowiedź, tym większy jest dystans 
społeczny wobec danej grupy lub kategorii społecznej. 
54

 Ibidem. 
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1.3. Zagrożenia zdrowia psychicznego mieszkańców województwa 

wielkopolskiego 

Wykorzystane w niniejszej analizie dane epidemiologiczne gromadzone w skali globalnej 

(międzynarodowej) oraz lokalnej (uwzględniającej specyfikę kraju i regionu) charakteryzują się 

spójnością. Można zatem uznać, że województwo wielkopolskie jest reprezentatywne dla trendów 

zarejestrowanych w kontekście międzynarodowym i ogólnopolskim. Zaburzenia psychiczne 

i zaburzenia zachowania stanowią często przyczynę zwolnień lekarskich. Między 2006 a 2012 rokiem 

liczba zwolnień lekarskich z powodu wyżej wymienionych zaburzeń wzrosła z 614 tys. do 823,1 tys.55  

 

Można wnioskować, że u podłoża tego stanu rzeczy leży splot przyczyn obejmujących z jednej strony 

powiązania pomiędzy narastającym kryzysem ekonomicznym i jego odroczonymi konsekwencjami 

a pogarszającą się kondycją psychiczną jednostek56, a z drugiej strony wzrastającą świadomość 

społeczną zagrożeń płynących z kryzysów psychicznych (powodujących m.in. niezdolność do pracy 

oraz realizacji innych ról życiowych). Ponieważ część zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń 

psychicznych jest wystawiana przez lekarzy innych specjalności niż psychiatrzy (w tym przede 

wszystkim lekarzy rodzinnych), można przypuszczać, że przypadki bagatelizowania stanu 

psychicznego pacjentów przez lekarzy są coraz rzadsze. Równocześnie można założyć, że stopniowo 

(choć z oporami57) zmniejsza się społeczna bariera wstydu przed zgłoszeniem się do psychiatry 

w przypadku osób doświadczających obniżenia jakości funkcjonowania z powodu problemów 

psychicznych. Tendencja ta może być analizowana między innymi jako efekt przyswajania treści 

obecnych od wielu lat w przekazach medialnych (kampanie społeczne), zgodnie z którymi zaburzenia 

psychiczne są chorobami, które można i powinno się leczyć. Świadomość, że zgłaszając się 

do specjalisty można sobie pomóc i korzystanie z oferowanych możliwości uzyskania pomocy składa 

się na szersze zjawisko pragmatyzacji społeczeństwa58.  

 

1.3.1. Wskaźniki rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w województwie 

wielkopolskim na podstawie danych epidemiologicznych 

Z badań EZOP-Polska wynika, że liczba osób doświadczających zaburzeń psychicznych 

w województwie wielkopolskim mieści się w przedziale od 410,4 tys. do 578,7 tys., co stanowi 

od 17,4% do 24,9% mieszkańców w wieku 18-64 lat. Pod względem częstotliwości występowania 

zaburzeń psychicznych województwo wielkopolskie znajduje się na 14 miejscu, spośród 

16 województw. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 „Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim – opracowanie diagnostyczne na potrzeby WRPO 
2014+”, s. 30. 
56

 WHO Impact of economic crisis on mental health…, op. cit. 
57

 Centrum Badania Opinii Społecznej, Stosunek do osób chorych psychicznie…, op. cit. 
58

 Marek Ziółkowski, Pragmatyzacja świadomości i pluralizm strategii przystosowawczych Polaków w latach 
1988-1999, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, LXI, 3,4, s. 249-268.  
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Tabela 6 Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych kiedykolwiek w życiu – Polska wg województw 

l.p. Województwo 
Odsetki  
(CI95%) 

Oszacowania 
w tys. 

Dolna granica 
w tys. 

Górna granica 
w tys. 

1 Łódzkie  
29,3  

(24,8–34,2) 
511,1 430,6 591,6 

2 Świętokrzyskie  
27,8  

(22,6–33,6) 
217,4 185,9 248,9 

3 Lubuskie  
27,8  

(21,0–35,8) 
183,1 145,7 220,4 

4 Dolnośląskie  
25,8  

(21,3–30,8) 
522,3 425,5 619,0 

5 Lubelskie  
25,6  

(21,2–30,5) 
373,3 310,6 435,0 

6 Pomorskie  
24,8  

(19,2–31,4) 
374,0 283,0 464,9 

7 Małopolskie  
24,1  

(20,7–27,8) 
526,1 452,6 599,6 

8 Warmińsko-mazurskie  
24,0  

(18,2–31,1) 
235,1 169,9 300,2 

9 Śląskie  
23,3  

(19,4–27,7) 
758,1 630,2 886,0 

10 Podlaskie  
23,2  

(18,5–28,7) 
179,7 137,9 221,6 

11 Opolskie  
22,9  

(15,8–32,0) 
144,6 95,5 193,6 

12 Kujawsko-pomorskie  
22,7  

(16,9–29,6) 
301,5 235,2 367,8 

13 Mazowieckie  
21,4  

(18,5–24,6) 
763,2 648,8 877,7 

14 Wielkopolskie  
20,9  

(17,4–24,9) 
494,6 410,4 578,7 

15 Zachodniopomorskie  
18,9  

(15,1–23,4) 
219,6 172,7 266,5 

16 Podkarpackie  
17,8  

(13,6–23,0) 
250,0 188,9 311,0 

 Polska ogółem 
23,4  

(22,2–24,7) 
6 053,5 5 752,0 6355,1 

Źródło: EZOP-Polska 2012, http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf, 13.02.2014. 

 

1.3.2. Osoby leczone z powodu zaburzeń psychicznych w publicznych placówkach 

ochrony zdrowia 

Ogólna liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w publicznych placówkach ochrony 

zdrowia jest znacznie niższa niż liczba osób potencjalnie kwalifikujących się do leczenia na podstawie 

badań epidemiologicznych. Liczba pacjentów figurujących w zestawieniach Wielkopolskiego Oddziału 

NFZ, szacowana na podstawie rozpoznania zasadniczego w 2015 roku wynosiła 105 145 (co stanowi 

3% mieszkańców województwa) i była najwyższa w trzyletnim okresie porównawczym obejmującym 

lata 2013-2015.59 

 

 

 

                                                           
59

 Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016.  
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Tabela 7 Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w latach 2013-

2015 w województwie wielkopolskim według częstotliwości rozpoznań 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 

Według rozpoznania zasadniczego 104967 91698 105145 

Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F43) 40753 35650 44808 

Zaburzenia nastroju (F30-F39) w tym: 
depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) 
epizody afektywne (F30 i F32) 
inne zaburzenia nastroju (afekytwne) 

23371 
9120 

10323 
3928 

19680 
8012 
8112 
3556 

21032 
8777 
8633 
3622 

Zaburzenia organiczne (F00-09) 14714 11655 12915 

Zaburzenia spektrum schizofrenii w tym: 
schizofrenia (F20) 
zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez schizofrenii) (F21-  
F29) 

9179 

6171 
3008 

7916 

5852 
2064 

8118 

5984 
2134 

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-
F98) 

5122 5209 6247 

Upośledzenia umysłowe (F70-F79) 4704 4935 4940 

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 2521 2184 2573 

Zaburzenia rozwojowe, w tym: 
całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 
pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) 

2105 
441 

1664 

2105 
619 

1486 

1866 
454 

1412 

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) 1645 1455 1623 

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, w tym: 
zaburzenia odżywiania (F50) 
inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51 i 
F59) 

853 
 

505 
348 

909 
 

505 
404 

1023 
 

582 
441 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
Poznań 2016.  

Najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami wśród pacjentów publicznej służby zdrowia były: 

zaburzenia nerwicowe i somatoformiczne związane ze stresem, rozpoznane u 44 808 osób oraz 

zaburzenia nastroju (obejmujące: depresje nawracające, zaburzenia dwubiegunowe, epizody 

afektywne i inne zaburzenia nastroju, w tym – dystymię stanowiącą przewlekły, trwający powyżej 

2 lat stan depresyjny o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu), rozpoznane u 21 032 osób.  

 

W przypadku zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem odnotowano wzrost zachorowalności – 

z 35 650 w 2014 roku do 44 808 w 2015 roku, a w przypadku zaburzeń nastroju – z 19 680 w 2014 

roku do 21 032 w 2015 roku. Równocześnie jednak należy zaznaczyć, że porównanie danych z lat 

2013 i 2015 wskazuje na spadek liczebności kategorii osób otrzymujących rozpoznanie zaburzeń 

nastroju i wzrost liczby osób cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem. 

Rozbieżności te mogą być związane z przepływem pacjentów pomiędzy kategoriami diagnostycznymi 

zaburzeń nerwicowych i depresyjnych charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem 

współwystępowania60, podczas gdy formalnie jedno z zaburzeń jest traktowane jako zasadnicze61. 

Współwystępowanie wyżej wymienionych zaburzeń jest związane ze wspólnymi mechanizmami 

                                                           
60

 Seligman, Rosenhan, Walker, op. cit. 
61

 Osoby z podwójnym (bądź wielokrotnym) rozpoznaniem najczęściej figurują w ewidencji tylko raz – 
wg rozpoznania zasadniczego. Według rozpoznania zasadniczego są również sporządzane sprawozdania NFZ. 
Sam termin „podwójna diagnoza” jest na gruncie psychiatrii używany przede wszystkim dla określenia osób 
cierpiących z powodu jakiegoś zaburzenia psychicznego (traktowanego jako zasadnicze w stosunku 
do ewentualnych innych zaburzeń) oraz uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych 
(tradycyjnie nie bierze się pod uwagę uzależnień behawioralnych).    
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reagowania na stres społeczny, którego doświadczanie prowadzi do przeciążenia układu nerwowego 

znajdującego wyraz w nasilonym lęku i wahaniach nastroju.62  

 

Zaburzenia organiczne (obejmujące m.in. zespoły otępienne, majaczeniowe, urojeniowe, organiczne 

zaburzenia lękowe, afektywne oraz osobowości) zostały zdiagnozowane u 12 915 osób 

(w porównaniu z 14 714 w 2013 roku i 11 655 w 2014 roku).  

 

Na względnie stałym poziomie utrzymuje się liczba osób z rozpoznaniem schizofrenii, (6 171 w roku 

2013, 5 852 w roku 2014 i 5 984 w roku 2015). Pewne wahania odnotowano natomiast w przypadku 

liczby pacjentów otrzymujących rozpoznanie zaburzeń schizotypowych (3 008 w roku 2013, 2064 

w roku 2014 i 2134 w roku 2015).  

 

Na uwagę zasługuje znaczny wzrost pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń zachowania i emocji 

rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (z 5 122 w roku 2013 do 5 209 

w roku 2014 i 6 247 w roku 2015). 

 

Na względnie stałym poziomie utrzymuje się liczba osób z rozpoznaniem upośledzeń umysłowych 

(4 704 w 2013 roku, 4 935 w 2014 roku i 4 840 w 2015 roku).  

Liczba pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych utrzymywała się 

na zbliżonym poziomie i wynosiła 2 521 w roku 2013, 2 184 w roku 2014 oraz 2 573 w roku 2015. 

 

Na zbliżonym poziomie utrzymuje się również liczba osób z rozpoznaniem specyficznych zaburzeń 

rozwoju psychicznego – w tym: zaburzeń rozwoju mowy i języka, umiejętności szkolnych, funkcji 

motorycznych, mieszanych specyficznych zaburzeń rozwojowych oraz innych i nieokreślonych 

zaburzeń rozwoju psychologicznego. Diagnozę przynajmniej jednego z wyżej wymienionych zaburzeń 

otrzymało 1 664 osób w roku 2013, 1455 – w roku 2014 i 1 412 – w roku 2015. Liczba pacjentów 

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w tym zaburzeniami mieszczącymi się w spektrum 

autyzmu) wynosiła 441 w 2013 roku, 619 w 2014 roku i 454 w 2015 roku. Osoby zaburzeniami 

rozwojowymi mogą doświadczać różnorodnych niepowodzeń i stresu prowadzących do zaburzeń 

nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania oraz podwyższonego ryzyka uzależnień. 

 

Jako relatywnie stałą można określić liczbę osób z rozpoznaniem nieokreślonych zaburzeń 

psychicznych (1 645 w roku 2013, 1 455 w roku 2014 i 1 623 w roku 2015). To samo dotyczy zespołów 

behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi. Wyodrębnione 

w ich ramach zaburzenia odżywiania zdiagnozowano u 505 osób w roku 2013, 505 w roku 2014 i 582 

w roku 2015. Liczba osób z rozpoznaniem innych zespołów behawioralnych związanych 

z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (obejmujących m.in. zaburzenia snu) wynosiła 

348 w roku 2013, 404 w roku 2014 i 441 w roku 2015.63 

 

                                                           
62

 Murawiec, Wierzbiński, op. cit.  
63

 Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016, s. 75-78.  
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W analizowanym okresie odnotowano łagodny spadek liczby hospitalizacji z powodu zaburzeń 

psychicznych i zaburzeń zachowania z 5 181 w roku 2013, przez 4 853 w roku 2014 do 4 519 w roku 

2015. Spadek liczby hospitalizacji psychiatrycznych wiąże się najczęściej z wzrostem dostępności 

leczenia ambulatoryjnego (następującego w województwie, choć w dalszym ciągu nie pozwalającego 

zaspokoić potrzeb wynikających z zachorowalności diagnozowanej chociażby w badaniach 

epidemiologicznych EZOP). Najwięcej hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych odnotowano 

w powiatach m. Poznań i m. Kalisz. 

 

Tabela 8 Liczba hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych w układzie powiatów województwa 

wielkopolskiego w latach 2013-2015 
Powiat 2013 2014 2015 

m. Poznań 2128 2395 2179 

m. Kalisz 540 748 663 

pilski 217 103 228 

krotoszyński 170 214 211 

kępiński 155 169 190 

szamotulski 131 172 145 

międzychodzki 27 0 139 

średzki 42 170 130 

nowotomyski 101 139 125 

m. Konin 702 371 95 

rawicki 77 89 75 

ostrowski 52 50 66 

złotowski 75 9 42 

czarnkowsko-trzcianecki 89 23 35 

jarociński 10 10 30 

wolsztyński 22 31 26 

pleszewski 24 13 22 

wągrowiecki 5 11 18 

m. Leszno 132 19 17 

słupecki 21 16 15 

kościański 331 11 13 

śremski 13 27 10 

ostrzeszowski 11 8 9 

gnieźnieński 84 36 8 

chodzieski 6 4 7 

kolski 1 3 6 

wrzesiński 2 5 5 

gostyński 8 0 4 

obornicki 0 1 3 

turecki 3 3 2 

grodziski 0 2 2 

poznański 2 1 0 

kaliski 0 0 0 

koniński 0 0 0 

leszczyński 0 0 0 

razem:  5181 4853 4519 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
Poznań 2016. 

 

 

 

 



23 
 

Mapa 1 Liczba hospitalizacji z powodu zaburzeń psychicznych w układzie powiatów województwa 

wielkopolskiego w 2015 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
Poznań 2016. 

 

Zaburzenia psychiczne zostały uwzględnione w klasyfikacji bezpośrednich przyczyn zgonów 

w szpitalach ogólnych w województwie. Liczba zgonów spowodowanych wyżej wymienionymi 

zaburzeniami w okresie od 2009 do 2015 roku wzrosła prawie dziesięciokrotnie. W 2009 roku 

wynosiła 17, w 2010 – 14, w 2011 – 10, w 2012 – 19, w 2013 – 84, w 2014 – 119, a w 2015 – 158.64  

Dane dotyczące zgonów spowodowanych zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem zmiennych – 

płci i wieku przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

                                                           
64

 Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016, s. 97.  
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Tabela 9 Zgony spowodowane zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim, według 
płci i wieku 

Wiek w latach 
2012 2013 2014 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

0 0 0 0 0 0 0 

1-4 0 0 0 0 0 0 

5-9 0 0 0 0 0 0 

10-14 0 0 0 0 0 0 

15-19 0 0 0 0 0 0 

20-24 0 0 0 0 0 0 

25-29 0 0 0 0 0 0 

30-34 2 0 1 1 1 0 

35-39 0 0 4 0 3 0 

40-44 0 0 9 0 7 3 

45-49 0 0 6 1 4 2 

50-54 1 0 8 2 9 2 

55-59 5 0 9 0 11 2 

60-64 0 0 4 2 5 1 

65-69 0 0 6 0 5 0 

70-74 0 0 1 0 2 0 

75-79 0 0 2 0 0 0 

80-84 0 1 0 0 0 0 

85 lat i więcej 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 8 1 50 7 47 10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
Poznań 2016.  

1.3.3. Zaburzenia psychiczne a płeć 

Analiza danych dotyczących liczby osób leczonych z powodu określonych zaburzeń psychicznych 

(bez uzależnień) z uwzględnieniem płci pacjentów pozwala stwierdzić, że większość (w przybliżeniu 

60%) pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych we wszystkich publicznych placówkach 

ochrony zdrowia stanowią kobiety. Prawidłowość ta jest interpretowana jako efekt odmiennych 

wzorców psychospołecznego funkcjonowania kobiet i mężczyzn obejmujących normy przyzwalające 

na poszukiwanie pomocy w sytuacjach trudnych przez kobiety oraz nakazujące samodzielne (choć nie 

zawsze skuteczne) radzenie sobie z trudnościami przez mężczyzn.65 Wskaźniki rozpowszechnienia 

poszczególnych zaburzeń psychicznych wśród mężczyzn mogą być zatem niedoszacowane. Proporcje 

kobiet i mężczyzn doświadczających problemów zdrowia psychicznego ulegają zmianie 

po uwzględnieniu danych dotyczących rozpowszechnienia zaburzeń spowodowanych używaniem 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (omówionych w dalszej części). Równocześnie 

większość spośród osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania 

stanowią mężczyźni (57% w roku 2013, 55% w roku 2014 i 54% w 2015 roku).66 Jest to spowodowane 

faktem, że znaczna część pacjentów leczonych w szpitalach psychiatrycznych stanowią mężczyźni – 

pacjenci oddziałów leczenia uzależnień.67  

                                                           
65

 M. Frąckowiak-Sochańska, Psychoterapeuci o klientach i klientkach. Płeć społeczno-kulturowa jako kategoria 
analizy wzorów funkcjonowania kobiet i mężczyzn w procesie psychoterapii, „Rocznik Lubuski” 2016, nr 42, cz.1, 
s. 193-211. 
66

 Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016, s. 78.  
67

 Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, www2.mz.gov.pl>ma_struktura>docs, data dostępu 
23.08.2017 
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Tabela 10 Osoby leczone z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w województwie 
wielkopolskim w latach 2013-2015 wg płci  

Wyszczególnienie 
2013 2014 2015 

Ogółem kobiety mężczyźni Ogółem kobiety mężczyźni Ogółem kobiety mężczyźni 

Według rozpoznania 
zasadniczego 

104 967 65 772 39 195 91 698 57 245 34 453 105 145 66 527 38 618 

Zaburzenia nerwicowe 
związane ze stresem 
i somatoformiczne (F40-
F43) 

40 753 28 492 12 261 35 650 24 501 11 149 44 808 31302 13 506 

Zaburzenia nastroju (F30-
F39) w tym: 
- depresje nawracające 
i zaburzenia 
dwubiegunowe (F31 i F33) 
- epizody afektywne (F30 
i F32) 
- inne zaburzenia nastroju 
(afekytwne) 

23 371 
 

9 120 
 
 

10 323 
 

3 928 
 

16 434 
 

6 177 
 
 

7 312 
 

2 945 

6 937 
 

2 943 
 
 

3 011 
 

983 

19 680 
 

8 012 
 
 

8 112 
 

3 556 
 

13 810 
 

5 598 
 
 

5 551 
 

2 661 

5870 
 

2 414 
 
 

2 561 
 

895 

21 032 
 

8 777 
 
 

8 633 
 

3 622 

14 762 
 

6 216 
 
 

5 838 
 

2 708 

6 270 
 

2 561 
 
 

2 795 
 

914 

Zaburzenia organiczne 
(F00-09) 

14 714 7 607 7 107 11655 6 159 5 496 12 915 6 784 6 131 

Zaburzenia spektrum 
schizofrenii w tym: 
- schizofrenia (F20) 

- zaburzenia 
schizotypowe: 
schizoafektywne 
i urojeniowe (bez 
schizofrenii) (F21-  
F29) 

9 179 
 

6 171 
 

3 008 

5 064 
 

3 209 
 

1 855 

4 115 
 

2 962 
 

1 153 

7 916 
 

5 852 
 

2 064 

4 325 
 

3 104 
 

1 221 

3 591 
 

2 748 
 

843 

8 118 
 

5 984 
 

2 134 

4 436 
 

3 159 
 

1 277 

3 682 
 

2 825 
 

857 

Zaburzenia zachowania 
i emocji rozpoczynające 
się zwykle w dzieciństwie 
i wieku młodzieńczym 
(F90-F98) 

5 122 2 091 3 031 5 209 2 302 2 907 6 247 2 936 3 311 

Upośledzenia umysłowe 
(F70-F79) 

4 704 2 229 2 475 4 935 2 542 2 393 4 940 2 477 2 463 

Zaburzenia osobowości 
i zachowania dorosłych 
(F60-F69) 

2 521 1 315 1 206 2 184 1 206 978 2 573 1 347 1 226 

Zaburzenia rozwojowe, 
w tym: 
- całościowe zaburzenia 
rozwojowe (F84) 
- pozostałe zaburzenia 
rozwoju psychicznego 
(F80-F83, F88, F89) 

2 105 
 

441 
 

1 664 

957 
 

178 
 

779 

1 148 
 

263 
 

885 

2 105 
 

619 
 

1 486 

1 011 
 

249 
 

762 

1 094 
 

370 
 

724 

1 866 
 

454 
 

1 412 

763 
 

121 
 

642 

1 103 
 

333 
 

770 

Nieokreślone zaburzenia 
psychiczne (F99) 

1 645 875 770 1 455 693 762 1 623 901 722 

Zespoły behawioralne 
związane z zaburzeniami 
fizjologicznymi i 
czynnikami fizycznymi, 
w tym: 
- zaburzenia odżywiania 
(F50) 
 - inne zespoły 
behawioralne związane 
z zaburzeniami 
fizjologicznymi 
i czynnikami fizycznymi 
(F51 i F59) 

853 
 
 
 
 

505 
 

348 

702 
 
 
 
 

472 
 

230 

151 
 
 
 
 

33 
 

118 

909 
 
 
 
 

505 
 

404 

696 
 
 
 
 

445 
 

251 

213 
 
 
 
 

60 
 

153 

1 023 
 
 
 
 

582 
 

441 

819 
 
 
 
 

525 
 

294 

204 
 
 
 
 

57 
 

147 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016.  
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Analiza powyższych danych prowadzi do następujących wniosków: 

1. Płeć różnicuje w znaczny sposób liczebność pacjentów z rozpoznaniem: 

 zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych (trzykrotna przewaga 

kobiet); 

 zaburzeń nastroju (trzykrotna przewaga kobiet w przypadku depresji nawracających o ponad 

dwukrotna – w przypadku epizodów depresyjnych); 

 zaburzeń behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi 

(czterokrotna przewaga kobiet), w tym – zaburzeń jedzenia (prawie 10-krotna przewaga 

kobiet i innych zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi 

i czynnikami fizycznymi – (około 2-krotna przewaga kobiet); 

 całościowych zaburzeń rozwoju (trzykrotna przewaga mężczyzn). 

2. Płeć różnicuje w nieznacznym stopniu liczebność pacjentów z rozpoznaniem:  

 zaburzeń schizotypowych (niewielka przewaga kobiet); 

 zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych (niewielka przewaga kobiet); 

 nieokreślonych zaburzeń psychicznych (nieznaczna przewaga kobiet) 

 zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym 

(niewielka przewaga mężczyzn);  

 specyficznych zaburzeń rozwoju (niewielka przewaga mężczyzn); 

3. Płeć nie różnicuje liczebności pacjentów z rozpoznaniem:  

 schizofrenii;  

 zaburzeń organicznych;  

 upośledzeń umysłowych; 

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, należy uwzględnić specyfikę doświadczeń kobiet i mężczyzn 

we współczesnym społeczeństwie. Takie doświadczenia, jak np. przemoc domowa, przemoc 

seksualna (oraz poczucie zagrożenia związane z ryzykiem jej doświadczenia), przeciążenie wynikające 

z łączenia ról rodzinnych i zawodowych, niepewność na rynku pracy, brak akceptacji własnego ciała 

w kontekście dokonywania jego ocen w odniesieniu do kulturowych standardów dotyczy w większym 

stopniu kobiet niż mężczyzn68. W związku z tym, planując oddziaływania profilaktyczne, 

psychoedukacyjne oraz terapeutyczne, należy uwzględnić programy adresowane do kobiet. Programy 

te powinny koncentrować się wokół prewencji oraz leczenia:  

 zaburzeń nerwicowych (lękowych) 

 zaburzeń nastroju (depresyjnych) 

 zaburzeń odżywiania 

Równocześnie, należy mieć na uwadze tworzenie warunków życia w poczuciu bezpieczeństwa. 

W działaniach nakierowanych na ochronę zdrowia psychicznego istotne znaczenia mają szeroko 

rozumiane programy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji.  

W przypadku mężczyzn, programy profilaktyczne powinny koncentrować się wokół mechanizmów 

regulacji emocjonalnej oraz umiejętności budowania sieci wsparcia psychospołecznego, których 

zakłócenia stanowią podstawowy czynnik leżący u podłoża zaburzeń związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych.69 Ponadto, istotne znaczenie mają działania psychoedukacyjne 

skierowane do mężczyzn, którzy pomimo doświadczania problemów zdrowia psychicznego nie 

                                                           
68

 M. Frąckowiak-Sochańska, „Rodzinne i społecznokulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych – analiza 
z perspektywy płci społecznokulturowej” (w:) „Roczniki Socjologii Rodziny”, tom XX (2010), s. 153-185. 
69

 Ibidem. 
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zgłaszają się po profesjonalną pomoc. Działania te spełniałyby również funkcje prewencji 

samobójstw.  

 

1.3.4.Zaburzenia psychiczne a wiek 

Największe rozpowszechnienie wszystkich zaburzeń psychicznych odnotowano w przedziale 

wiekowym 30-64 lat. Dotyczy to zarówno zaburzeń organicznych (ze względu na najwyższą 

zachorowalność w tym okresie życia), zaburzeń spektrum schizofrenii (których objawy w tym 

przedziale wiekowym stają się na tyle wyraźne, że pozwalają na jednoznaczne rozpoznanie), 

jak i zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i somatoformicznych oraz wszelkich form 

zaburzeń nastroju (pojawiających się często w kontekście obciążenia różnorodnymi rolami 

społecznymi związanymi z intensywnym obciążeniem zarówno obowiązkami zawodowymi, jak 

i rodzinnymi).  

Wskaźniki zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń nastroju systematycznie rosną – począwszy 

od najmłodszej kategorii wiekowej (0-18 lat). W związku z tym, działania profilaktyczne obejmujące 

wykształcenie strategii skutecznego radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi oraz tworzenie 

warunków życia sprzyjających rozwijaniu zasobów zdrowia psychicznego powinny być wpisane 

w codzienne doświadczenia przedstawicieli najmłodszych grup wiekowych (związane 

z funkcjonowaniem w środowisku domowym i edukacyjnym).  

 

Ponadto, biorąc pod uwagę specyfikę obciążeń psychospołecznych osób między 30 a 64 rokiem życia 

związanych z koniecznością łączenia aktywności zawodowej oraz opiekuńczej (zarówno w stosunku 

do dzieci, jak i wymagających pomocy starzejących się rodziców) oraz znacznym poziomem stresu 

z tego wynikającym70, należy rozwijać system dostępnych i dobrych jakościowo usług społecznych 

umożliwiających łączenie ról społecznych (rodzinnych, opiekuńczych, zawodowych itd.). Powyższe 

działania powinny stanowić niezbędne uzupełnienie działań nakierowanych na budowanie systemu 

wsparcia zdrowotnego i społecznego nakierowane bezpośrednio na wspomaganie osób 

doświadczających zaburzeń psychicznych.  

 

 

 

 

 

                                                           
70

 W tym kontekście należy wspomnieć o zespole stresu opiekuna (ang. caregiver stress syndrome). Termin ten 
oznacza stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, występujący u osób długotrwale 
opiekujących się osobą niesamodzielną (starszą lub przewlekle chorą) z powodu funkcjonowania 
w długotrwałym stresie oraz zaniedbywania własnych potrzeb. Objawy stresu opiekuńczego są w dużej mierze 
zbieżne z obrazem klinicznym depresji i obejmują: w sferze motywacyjnej – bezczynność i zaniedbywanie 
obowiązków, w sferze funkcjonowania somatycznego - zaburzenia snu i łaknienia, chroniczne zmęczenie,  
w sferze emocjonalnej: drażliwość, niepokój, poczucie winy, uczucie pustki, w sferze poznawczej – problemy 
z koncentracją. U części opiekunów dochodzi do rozwoju uzależnień (ponieważ substancje psychoaktywne bądź 
kompulsywne zachowania są traktowane jako sposób obniżenia chronicznego napięcia psychicznego). 
Zob. Melinda Smith, Caregiver Stress and Burnout, https://www.helpguide.org/articles/stress/caregiver-stress-
and-burnout.htm?pdf=true, data dostępu 12.09.2017. 
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Tabela 11 Osoby leczone z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień) w województwie wielkopolskim w latach 2013-2015, wg wieku 

Wyszczególnienie 

Ogółem Leczeni w wieku lat 

0-18 19-29 30-64 65 i więcej 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Według rozpoznania zasadniczego 104967 91698 105145 10840 10584 11344 15562 13264 15664 64683 56096 64219 13882 11754 13918 

Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne 
(F40-F43) 

40753 35650 44808 2340 1857 2553 7449 5985 7256 27900 24844 30985 3064 2964 4014 

Zaburzenia nastroju (F30-F39) w tym: 
- depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) 
- epizody afektywne (F30 i F32) 
- inne zaburzenia nastroju (afekytwne) 

23371 
9120 

10323 
3928 

19680 
8012 
8112 
3556 

21032 
8777 
8633 
3622 

286 
31 

220 
35 

208 
49 

137 
22 

239 
79 

133 
27 

2573 
855 

1409 
309 

2247 
797 

1187 
263 

2616 
998 

1308 
310 

 

16995 
6776 
7108 
3111 

14535 
5941 
5784 
2810 

15095 
6346 
5936 
2813 

3517 
1458 
1586 
473 

2690 
1225 
1004 
461 

3085 
1357 
1256 
472 

Zaburzenia organiczne (F00-09) 14714 11655 12915 92 29 32 884 626 718 8611 6689 7278 5127 4311 4887 

Zaburzenia spektrum schizofrenii w tym: 
- schizofrenia (F20) 
- zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez 
schizofrenii) (F21-  
F29) 

9179 
6171 
3008 

7916 
5852 
2064 

8118 
5984 
2134 

171 
138 
33 

 

324 
194 
130 

83 
49 
34 

1395 
955 
440 

1138 
851 
287 

1438 
1105 
333 

6150 
4227 
1923 

5377 
4034 
1343 

5452 
4055 
1397 

1463 
851 
612 

1077 
773 
304 

1145 
775 
370 

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w 
dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F90-F98) 

5122 5209 6247 4560 4339 5278 340 617 683 196 166 210 26 87 76 

Upośledzenia umysłowe (F70-F79) 4704 4935 4940 842 989 828 1274 1330 1481 2394 2402 2417 194 214 214 

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 2521 2184 2573 119 128 41 797 627 681 1409 1268 1619 196 161 231 

Zaburzenia rozwojowe, w tym: 
- całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 
 -pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) 

2105 
441 

1664 

2105 
619 

1486 

1866 
454 

1412 

1757 
351 

1406 

1937 
566 

1371 

1533 
376 

1157 

207 
57 

150 

183 
49 

134 

175 
52 

123 

136 
30 

106 

74 
4 

70 

150 
26 

124 

5 
3 
2 

11 
0 

11 

8 
0 
8 

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) 1645 1455 1623 514 659 540 351 237 279 557 409 643 223 150 161 

Zaburzenia behawioralne z zaburzeniami fizjologicznymi i 
czynnikami fizycznymi, w tym: 
- zaburzenia odżywiania (F50) 
- inne zespoły behawioralne z zaburzeniami fizjologicznymi i 
czynnikami fizycznymi (F51 i F59) 

853 
 

505 
348 

909 
 

505 
404 

1023 
 

582 
441 

159 
 

120 
39 

214 
 

186 
28 

220 
 

193 
27 

292 
 

224 
68 

274 
 

205 
69 

336 
 

237 
99 

335 
 

156 
179 

332 
 

111 
221 

370 
 

152 
218 

67 
 

5 
62 

89 
 

3 
86 

97 
 

0 
97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016.  
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Analizując kondycję psychiczną przedstawicieli najstarszych kategorii wiekowych, należy zwrócić 

uwagę na konsekwencje zmian otępiennych o podłożu organicznym. Wśród osób z rozpoznaniem 

chorób otępiennych najszybciej zwiększa się grupa pacjentów z chorobą Alzheimera. Według danych 

szacunkowych Ministerstwa Zdrowia liczba chorych z tym rozpoznaniem wynosi około pół miliona 

w skali kraju. Do 2015 roku liczba ta ma wzrosnąć nawet czterokrotnie.71 Zmianom otępiennym 

w chorobie Alzheimera towarzyszą zaburzenia psychiczne ogólnie klasyfikowane jako: zaburzenia 

lękowe, nastroju, osobowości, zachowania, odżywiania i in. Konkretne objawy współwystępujące ze 

zmianami otępiennymi obejmują: chwiejność afektywną (75% pacjentów), zaburzenia nastroju 

obejmujące (stany depresyjne i(lub) euforyczne (40-50% pacjentów), intensywny lęk, w tym 

zaburzenia przybierające postać fobii (50% pacjentów), urojenia– najczęściej prześladowcze (dotyczą 

ok. 35% pacjentów) halucynacje: wzrokowe, słuchowe, smakowe, węchowe, dotykowe (25% 

pacjentów), a także: mylne rozpoznawanie osób, nadmierne pobudzenie, agresja w reakcji 

na frustrację, odwrócenie rytmu aktywności dobowej oraz zaburzenia łaknienia (będące efektem 

zaburzeń neurowegetatywnych) itd.72 Wobec powyższych ustaleń, zapewnienie dostępności 

świadczeń psychogeriatrycznych oraz wsparcia dla opiekunów osób doświadczających chorób 

otępiennych należy traktować jako jeden z priorytetów w ramach systemu wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.  

1.3.5. Osoby leczone z powodu zaburzeń związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych (w tym alkoholu) 

Z perspektywy psychologicznej zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu są traktowane jako 

wskaźnik zaburzonej regulacji emocjonalnej i nieumiejętności radzenia sobie z napięciami (stresem). 

Ponadto, osoby otrzymujące zasadnicze rozpoznanie zaburzeń spowodowanych używaniem 

substancji psychoaktywnych cierpią również z powodu innych zaburzeń obejmujących pełne 

spektrum zaburzeń uwzględnianych w ramach klasyfikacji psychiatrycznych (problem tzw. podwójnej 

diagnozy). 

 

Na podstawie danych zebranych ze sprawozdań o działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi za rok 2015 dwukrotnie wzrosła liczba leczonych ze względu na 

używanie substancji psychoaktywnych takich jak opiaty i inne substancje pobudzające (w tym 

kofeina). Z roku na rok zwiększa się liczba osób stosujących kilka substancji psychoaktywnych 

(największy przyrost w grupie 30-64 lata). Zmniejszyła się natomiast liczba pacjentów leczonych 

ze względu na zażywanie leków uspokajających i nasennych. Wzrasta liczba pacjentów leczonych 

z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkohol (w porównaniu do 2013, w roku 2015 było 

                                                           
71

 Na podstawie cytowanych szacunków nie jest możliwe określenie precyzyjnej liczby chorych na chorobę 
Alzheimera w województwie wielkopolskim. Nie istnieją natomiast przesłanki dotyczące statystycznie istotnego 
zróżnicowania terytorialnego (regionalnego) występowania tej choroby o podłożu organicznym. Por. Najwyższa 
Izba Kontroli, Opieka nad osobami  chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin. Informacja 
o wynikach kontroli, LKA.410.009.2016 Nr ewid. 189/2016/P/16/067/LKA, dostępny w Internecie: 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,13694,vp,16130.pdf, data dostępu 12.09.2017.  
72

 Marta Baumann Marta Buraczyk Robert Knaś Elżbieta Przedpelska-Ober Andrzej Rossa, „Poradnik dla 
opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera”, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie Poznań 
2008,http://www.alzheimer-
poznan.pl/!pdf/Poradnik%20dla%20opiekunow%20osob%20dotknietych%20choroba%20Alzheimera.pdf, data 
dostępu 12.09.2017. 
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ich o ok. 8 % więcej).73Jak już wspomniano, wśród osób leczonych z powodu zaburzeń 

spowodowanych używaniem alkoholu dominują mężczyźni, uzyskując średnio trzykrotną przewagę 

liczebną w stosunku do kobiet. Biorąc pod uwagę dane dotyczące rozpowszechnienia pozostałych 

zaburzeń psychicznych, można stwierdzić, że obciążenie stresem skutkuje w przypadku kobiet 

częściej objawami depresyjno-lękowymi, a w przypadku mężczyzn – uzależnieniami.  

  

Tabela 12 Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w województwie 

wielkopolskim w latach 2013-2015, z uwzględnieniem płci 

Wyszczególnienie wg 
rozpoznania zasadniczego 

Liczba leczonych 

2013 2014 2015 

Ogółem kobiety mężczyźni Ogółem kobiety mężczyźni Ogółem kobiety mężczyźni 

Ogółem z zaburzeniami 
psychicznymi 
spowodowanymi używaniem 
alkoholu 

14 508 3 684 10 824 12 258 2 934 9 324 15 852 3 980 11 872 

Ostre zatrucia (F10.0) 862 289 573 290 70 220 625 156 469 

Używanie szkodliwe (F10.1) 470 128 342 643 168 475 676 186 490 

Zespół uzależnienia (F10.2) 12 145 2 960 9 185 10 597 2 479 8 118 13 695 3 396 10 299 

Zespół abstynencyjny bez 
majaczenia (F10.3)  

436 105 331 399 130 269 353 75 278 

Zespół abstynencyjny z 
majaczeniem (F10.4) 

52 22 30 27 4 23 50 21 29 

Zaburzenia psychotyczne bez 
majaczenia (F10.5) 

130 33 97 74 17 57 78 18 60 

Zespół amnestyczny 74 2 72 68 2 66 74 3 71 

Inne zaburzenia psychiczne 339 145 194 160 64 96 301 125 176 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016.   

Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu rośnie skokowo 

począwszy od najmłodszych kategorii wiekowych osiągając maksimum w przedziale 30-64 lat. Osoby 

znajdujące się w tym przedziale wiekowym mają już z reguły wieloletnią historię nadużywania 

alkoholu. Doświadczane przez nie objawy uzależnienia są na tyle wyraźne i zakłócające 

funkcjonowanie, że stają się przyczyną podjęcia leczenia.  

                                                           
73

 Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016, s. 13.  
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Tabela 13 Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w województwie wielkopolskim w latach 2013-2015, z uwzględnieniem wieku 

Wyszczególnienie  
Ogółem 

Leczeni w wieku lat 

0-18 19-29 30-64 65 i więcej 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

W
e

d
łu

g 
ro

zp
o

zn
an

ia
 z

as
ad

n
ic

ze
go

 

Ogółem z zaburzeniami 
psychicznymi 
spowodowanymi 
używaniem alkoholu 

14508 12258 15852 81 110 112 2541 2053 2318 11142 9541 12464 744 554 958 

Ostre zatrucia (F10.0) 862 290 625 5 3 5 191 35 223 624 240 378 42 12 19 

Używanie szkodliwe 
(F10.1) 

470 643 676 18 15 32 173 121 144 245 483 462 34 24 38 

Zespół uzależnienia 
(F10.2) 

12145 10597 13695 51 73 62 1905 1733 1701 9615 8333 11092 574 458 840 

Zespół abstynencyjny bez 
majaczenia (F10.3)  

436 399 353 3 17 9 112 96 97 287 256 235 34 30 12 

Zespół abstynencyjny z 
majaczeniem (F10.4) 

52 27 50 0 0 0 24 6 26 22 15 19 6 6 5 

Zaburzenia psychotyczne 
bez majaczenia (F10.5) 

130 74 78 0 0 0 32 23 28 83 45 47 15 6 3 

Zespół amnestyczny 74 68 74 0 0 0 7 3 4 63 65 68 4 0 2 

Inne zaburzenia 
psychiczne 

339 160 301 4 2 4 97 36 95 203 104 163 35 18 39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016.  
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Spośród osób leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji 

psychoaktywnych (innych niż alkohol) największą grupę stanowią uzależnieni równocześnie od kilku 

substancji. Ich liczba wzrosła od 2 217 w roku 2013, przez 2 558 w roku 2014 do 3 088 w roku 2015.  

 

Na drugim miejscu pod względem liczebności znalazła się grupa uzależnionych od leków 

uspokajających i nasennych (686 osób w roku 2013, 1191 w 2014 i 439 w 2015). 

Trzecią co do wielkości grupę stanowią uzależnieni od kanabinoli (np. marihuany i pochodnych). 

W tym przypadku odnotowano spadek do liczby 188 w roku 2015 (z 215 w roku 2013 i 2077 w roku 

2014). 

 

Następnie, wyszczególniono kategorie uzależnionych od: innych substancji pobudzających, w tym 

kofeiny (48 w 2013, 192 w 2014 i 81 w 2015)74, tytoniu (47 w 2013, 189 w 2014 i 53 w 2015), opiatów 

(25 w 2013, 69 w 2014 i 53 w 2015). 

 

Najmniej leczonych wykazywało zaburzenia spowodowane używaniem kokainy (9 w 2013 roku, 

8 w 2014 roku i 7 w 2015 roku), środków halucynogennych (3 w 2013 roku, 2 w 2014 roku i 3 w 2015 

roku) oraz lotnych rozpuszczalników (11 w 2013 roku, 1 w 2014 roku i 2 w 2015 roku). 

 

Tabela 14 Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych 
(innych niż alkohol) w województwie wielkopolskim w latach 2013-2014 z uwzględnieniem płci 

Wyszczególnienie 
2013 2014 2015 

Ogółem kobiety mężczyźni Ogółem kobiety mężczyźni Ogółem kobiety mężczyźni 

Kilka substancji 
lub inne 
substancje 
psychoaktywne 

2217 646 1571 2558 614 1944 3088 775 2313 

Leki uspokajające 
i nasenne (F13) 

686 457 229 1191 717 474 439 324 115 

Kanabinole (F12) 215 25 190 277 47 230 188 35 153 

Inne substancje 
pobudzające, w 
tym kofeina (F15) 

48 18 30 192 72 120 81 14 67 

Używanie tytoniu 47 23 24 189 99 90 53 22 31 

Opiaty (F11) 25 4 21 69 32 37 53 24 29 

Kokaina (F14) 9 0 9 8 0 8 7 0 7 

Substancje 
halucynogenne 
(F16) 

3 1 2 2 0 2 3 0 3 

Lotne 
rozpuszczalniki 
(F18) 

11 11 0 1 1 0 2 0 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016.  

 

                                                           
74

 W tym kontekście istotne znaczenie ma problem nadużywania napojów energetyzujących przez młodzież. 
Zob. Michał Cichocki, Napoje energetyzujące – współczesne zagrożenie zdrowotne dzieci i młodzieży, „Przegląd 
Lekarski”, 2012 / 69 / 10, s. 854-860. 
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Tabela 15 Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol) w województwie wielkopolskim 

w latach 2013-2014, z uwzględnieniem wieku  

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Leczeni w wieku 

0-18 19-29 30-64 65 i więcej 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Kilka substancji lub inne substancje 
psychoaktywne 

2217 2558 3088 371 393 330 761 1060 1107 1039 1081 1584 46 24 67 

Leki uspokajające i nasenne (F13) 686 1191 439 3 204 5 114 333 62 454 555 282 115 99 90 

Kanabinole (F12) 215 277 188 58 71 32 120 148 104 35 58 51 2 0 1 

Inne substancje pobudzające, 
w tym kofeina (F15) 

48 192 81 3 50 4 26 76 47 19 66 30 0 0 0 

Używanie tytoniu 47 189 53 1 39 1 9 41 15 29 100 28 8 9 9 

Opiaty (F11) 25 69 53 2 7 3 6 33 20 17 28 28 0 1 2 

Kokaina (F14) 9 8 7 0 0 0 3 2 1 6 6 6 2 0 1 

Substancje halucynogenne (F16) 3 2 3 0 0 0 11 1 1 0 0 1 0 0 0 

Lotne rozpuszczalniki (F18) 11 1 2 0 0 2 0 0 0 11 1 1 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016.  
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We wszystkich kategoriach wyodrębnionych na podstawie substancji uzależniającej, z wyjątkiem 

leków uspokajających i nasennych, dominują mężczyźni. Dane te odzwierciedlają wzorce zachowań 

kobiet i mężczyzn związane z używaniem substancji psychoaktywnych. W przypadku nadużywania 

leków (stanowiących legalne substancje dostępne w aptekach), odium społecznej krytyki jest 

mniejsze niż w przypadku używania innych narkotyków. Uzależnienie od leków jest bardziej 

dyskretne, co jest zgodne z opisywanymi w literaturze wzorami uzależnień charakterystycznymi 

dla kobiet (np. nadużywania alkoholu w przestrzeni domowej)75. W związku z tym trudniej 

o świadomość uzależnienia – zarówno samej osoby uzależnionej, jak i bliskich (skoro dana osoba 

zażywa leki przepisane przez lekarza). W konsekwencji może pojawić się znaczne poczucie 

dezorientacji bliskich (zwłaszcza dzieci) wynikające z rozdźwięku między brakiem zewnętrznie 

obserwowalnej patologii a stałym doświadczaniem zakłóceń relacji z matką z powodu 

zaburzonego rezonansu emocjonalnego w interakcji z osobą uzależnioną od  bezodiazepin 

działających tłumiąco na ośrodkowy układ nerwowy76. 

 

Najwyższe wskaźniki zaburzeń spowodowanych używaniem większości substancji psychoaktywnych 

(innych niż alkohol) odnotowano w grupie wiekowej 30-64 lata. Wyjątek stanowiły osoby 

podejmujące leczenie z powodu uzależnień od kanabinoli, innych substancji pobudzających oraz 

halucynogennych – należące najczęściej do grupy wiekowej 19-29 lat. 

 

1.4. Podsumowanie 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu dane wskazują jednoznacznie na potrzebę rozwijania 

systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na zróżnicowanych etapach rozwoju w/w 

zaburzeń. Oznacza to, że istnieje zapotrzebowanie zarówno na działania psychoprofilaktyczne 

(prewencja 1 stopnia), jak i terapeutyczne (prewencja 2 stopnia) oraz zapobiegające 

psychospołecznym konsekwencjom chorowania i leczenia zaburzeń psychicznych, np. stygmatyzacji 

społecznej, samonaznaczania, ograniczania aktywności i szans życiowych osób mających 

doświadczenie hospitalizacji psychiatrycznej (prewencja 3 stopnia)77. Wyżej wymienione działania 

co do idei powinny być na tyle elastyczne, by było możliwe dostosowanie ich do potrzeb 

wynikających ze specyfiki funkcjonowania osób różniących się z racji przynależności 

do zróżnicowanych kategorii społeczno-demograficznych (płci, wieku, miejsca zamieszkania, statusu 

społeczno-ekonomicznego, poziomu wykształcenia, grupy zawodowej itd.). Równocześnie, niektóre 

spośród oferowanych działań powinny być ściśle sprofilowane pod kątem specyficznych cech 

odbiorców (np. programy psychoprofilaktyczne oraz wczesnej interwencji adresowane do dzieci 

i młodzieży, rodziców małych dzieci, seniorów, osób doświadczających wielostronnych obciążeń 

                                                           
75

 M. Frąckowiak-Sochańska, Mechanizmy oraz terapia uzależnień kobiet i mężczyzn. Analiza z perspektywy 
biopsychospołecznej, „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 10-11 (217-218), s. 32-37. 
76

 Ibidem. 
77

 W tym kontekście istotne znaczenie ma również zapobieganie urazom jatrogennym związanym ze stresem 
wynikającym z leczenia w warunkach szpitalnych (stacjonarnych), stanowiącym konsekwencję: izolacji 
od otoczenia, ograniczonej możliwości zaspokojenia potrzeby prywatności, specyficznej strukturalizacji czasu 
(uzależnienia pacjentów od rytmu procedur medycznych przy równoczesnym braku zagospodarowania 
większości czasu spędzanego zgodnie z potrzebami pacjentów), trudnych warunków lokalowych panujących 
w wielu polskich szpitalach itd.   
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rodzinnych przy równoczesnej intensywnej aktywności zawodowej – tzw. „pokolenie kanapkowe”78, 

osób w wieku przedemerytalnym i in.).  

2. Rodzaje podmiotów świadczących wsparcie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

W ramach systemu ochrony zdrowia, do osób z zaburzeniami psychicznymi są skierowane formy 

wsparcia ambulatoryjnego, środowiskowego, dziennego oraz stacjonarnego.  

Z danych wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia79 wynika, że w 2017 roku 

na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie systemu świadczeń ambulatoryjnych działa: 

 111 poradni zdrowia psychicznego świadczących usługi psychiatryczne, ambulatoryjne 

dla osób dorosłych, 

 18 poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 

 1 poradnia antynikotynowa dla dzieci i młodzieży,  

 1 specjalistyczna poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi 

zaburzeniami rozwoju, 

 1 poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, 

 34 poradni leczenia uzależnień, 

 29 poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 

 6 poradni leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol), 

 1 poradnia leczenia uzależnień realizująca program leczenia substytucyjnego. 

 

4 podmioty świadczą usługi w ramach psychiatrycznej izby przyjęć (szpitale w Gnieźnie, Kościanie, 

Sokołówce i Centrum Medyczne HCP w Poznaniu). 

W zakresie świadczeń dziennych do dyspozycji mieszkańców województwa pozostaje: 

 12 oddziałów dziennych psychiatrycznych ogólnych, 

 1 oddział dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży (do lat 18), 

 2 oddziały dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych, 

 5 oddziałów dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych, 

 2 oddziały dzienne psychogeriatryczne, 

 11 oddziałów dziennych leczenia uzależnienia od alkoholu, 

 1 oddział dzienny leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. 

                                                           
78

 Termin „pokolenie kanapkowe” (ang. sandwich generation) oznacza osoby doświadczające wielostronnych 
obciążeń wynikających z łączenia ról opiekuńczych wobec własnych dzieci oraz starzejących się rodziców przy 
równoczesnym obciążeniu pracą zawodową. Termin „pokolenie kanapkowe” ma również wymiar ekonomiczny, 
związany z koniecznością ponoszenia wielostronnych finansowych kosztów opieki i/lub wsparcia 
niesamodzielnych ekonomicznie (choć metrykalnie już dorosłych) dzieci oraz otrzymujących niskie emerytury 
rodziców. W konsekwencji osoby należące do „pokolenia kanapkowego” są zmuszone do ograniczania wielu 
własnych potrzeb (zarówno psychospołecznych jak i materialnych) i doświadczają chronicznego stresu, 
mającego wpływ na ich kondycję psychofizyczną.  
79

 Na podstawie informatora Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, http://www.nfz-
poznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=1700&ntko=Poradnia%20zd
rowia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryczne%20ambulatoryjne%20dla%20doros%B3ych, 
dane na dzień 24.08.2017 
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Na terenie województwa działa 8 zespołów leczenia środowiskowego (domowego) – w Turku, 

Ostrowie Wielkopolskim, Kościanie, Kaliszu, Koninie, Kole, Grodzisku Wielkopolskim i Gnieźnie). 

W ramach systemu leczenia stacjonarnego województwo wielkopolskie dysponuje: 

 23 oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi – w 5 szpitalach psychiatrycznych (Gniezno, 

Kościan, Sokołówka, Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, Centrum Medyczne HCP w Poznaniu), 

 2 oddziałami psychiatrycznymi ogólnymi dla dzieci i młodzieży (w szpitalu w Gnieźnie 

i w Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu), 

 1 oddziałem psychiatrycznym dla osób z podwójna diagnozą (w Centrum Medycznym HCP 

w Poznaniu), 

 1 oddziałem psychiatrycznym oferującym leczenie elektrowstrząsami ze wskazań życiowych 

(Szpital Kliniczny UM w Poznaniu),  

 1 oddziałem psychiatrycznym psychosomatycznym (w szpitalu w Gnieźnie), 

 1 oddziałem psychogeriatrycznym (w szpitalu w Gnieźnie), 

 1 oddziałem psychiatrycznym dla osób przewlekle chorych (w szpitalu w Gnieźnie), 

 1 oddziałem psychiatrii sądowej (w szpitalu w Gnieźnie), 

 4 zakładami opiekuńczo-leczniczymi (w Poznaniu, Czerwonaku, Śremie i Pleszewie), 

 8 oddziałami leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), 

 1 oddziałem leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych innych 

niż alkohol (detoksykacji),  

 7 oddziałami leczenia uzależnień, 

 2 oddziałami leczenia uzależnienia od alkoholu, 

 5 oddziałami rehabilitacyjnymi dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 

 

Na terenie województwa działa 1 hostel dla uzależnionych od alkoholu (w Sokołówce). 

 

2.1. Dostępność poszczególnych form wsparcia w układzie powiatów i białe 

plamy na mapie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w województwie wielkopolskim 

Na terenie województwa relatywnie najlepiej rozwinięty jest system ambulatoryjnych świadczeń 

psychiatrycznych dla dorosłych. Niemal we wszystkich powiatach (z wyjątkiem kaliskiego, konińskiego 

oraz leszczyńskiego) znajduje się przynajmniej jedna poradnia zdrowia psychicznego. Najwięcej 

poradni znajduje się w Poznaniu (23), a następnie – w Lesznie (8 poradni) oraz powiecie 

gnieźnieńskim (7) i poznańskim (6). Ponieważ do psychiatry można zgłosić się bez skierowania, 

możliwość kontaktu z lekarzem tej specjalności w ramach poradni przesądza o dostępności leczenia 

psychiatrycznego w większości przypadków zaburzeń nie spełniających kryteriów stanów ostrych 

kwalifikujących się do konsultacji w izbie przyjęć (ze wskazaniem do hospitalizacji).  

O ile poradnie zdrowia psychicznego dla dorosłych są relatywnie najbardziej dostępne 

w województwie, dostępność analogicznych poradni dla dzieci i młodzieży jest znacznie mniejsza. 

Poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży znajdują się jedynie w 8 powiatach (2 –

w gnieźnieńskim, 2 – w Kaliszu, 1 – w Koninie, 1 – w powiecie kościańskim, 2 – w krotoszyńskim, 1 – 

w ostrowskim, 8 – w Poznaniu i 1 – w powiecie śremskim). W pozostałych powiatach brakuje 

placówek świadczących ambulatoryjne usługi psychiatryczne dla osób poniżej 18 roku życia.  
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Jedynie w 8 powiatach działają zespoły leczenia środowiskowego (domowego). Ta forma leczenia jest 

niedostępna dla większości mieszkańców Województwa (z wyjątkiem powiatów gnieźnieńskiego, 

grodziskiego, kolskiego, kościańskiego, ostrowskiego i tureckiego, Kalisza i Konina). 

Dzienne oddziały psychiatryczne ogólne są dostępne dla mieszkańców 8 powiatów (gnieźnieńskiego, 

kaliskiego, kościańskiego, ostrowskiego, złotowskiego, Kalisza i Poznania). W pozostałych powiatach 

brakuje możliwości skorzystania z tej formy wsparcia. 

Oddziały dzienne rehabilitacyjne działają tylko w Gnieźnie, Kaliszu, Poznaniu i w powiecie śremskim. 

Na terenie województwa działa tylko jeden dzienny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży 

(został uruchomiony 1.09.2017 i zakontraktowany na 8 miejsc w Centrum Medycznym HCP) oraz 

2 oddziały dzienne psychogeriatryczne (w Gnieźnie i Poznaniu). Dla mieszkańców pozostałych 

powiatów te formy wsparcia są niedostępne. 

 

Na terenie województwa działa 5 szpitali psychiatrycznych: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. 

 

W województwie wielkopolskim opiekę psychiatryczną dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży 

na oddziałach psychiatrycznych ogólnych sprawuje 8 jednostek:  

 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie – 376 łóżek 

ogólnopsychiatrycznych, 

 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie – 381 łóżek 

ogólnopsychiatrycznych, 

 Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce – 55 łóżek psychiatrycznych 

ogólnych, 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu – 60 łóżek psychiatrycznych ogólnych, 

 Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – 90 łóżek opieki 

psychiatrycznej,  

 Szpital Powiatowy w Ostrowie Wielkopolskim – 40 łóżek psychiatrycznych, 

 Szpital Powiatowy w Złotowie – 65 łóżek psychiatrycznych, 

 Centrum Zdrowia Psychicznego HCP (od 1.09.2017) – 100 łóżek psychiatrycznych ogólnych. 

 

Aktualnie łączna liczba łóżek ogólnopsychiatrycznych na terenie województwa wielkopolskiego 

wynosi 1167 i jest niższa od wskaźnika minimalnej dostępności tego rodzaju świadczeń zakładanego 

w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustalonego na 4 łóżka na 10 000 

mieszkańców (czyli 1368 łóżek w skali województwa)80.  

Leczenie ambulatoryjne uzależnień prowadzi na terenie województwa 69 podmiotów (33 poradnie 

leczenia uzależnień, 29 poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 6 poradni 

leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, 1 poradnia realizująca program leczenia 

substytucyjnego). Przynajmniej jedna poradnia spośród wyżej wymienionych znajduje się 

w większości powiatów. Wyjątek stanowią powiaty: kaliski, leszczyński i nowotomyski. Równocześnie 

jednak problem stanowi ograniczona dostępność placówek leczniczych dla mieszkańców wsi (dotyczy 

to również pozostałych podmiotów leczniczych świadczących wsparcie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.

                                                           
80

 Por. Samorząd Województwa wielkopolskiego, Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011-2015, s. 49. 



38 
 

Tabela 16 Liczba podmiotów świadczących usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie wielkopolskim w układzie powiatów 

Powiat 

Podmioty świadczące usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 
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chodzieski 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 

czarnkowsko-
trzcianecki 

2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

gnieźnieński 7 2 - 1 - 1 1 2 - - 1 1 5 - - 1 1 1 1 1 1 1 2 - - 2 - 1 - 1 - - - 

gostyński 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

grodziski 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

jarociński 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

kaliski - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 

m. Kalisz 5 2 - - - 1 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - - - 

Kępiński 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

kolski 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

m. Konin 4 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - 1 - 1 - 1 - 

koniński - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

kościański 5 1 - - - 1 1 2 - - - - 9 - - - - - - - - 2 - - - - - 1 - 2 - - - 

krotoszyński 3 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

leszczyński - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

m. Leszno 8 - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - - - - - - 

międzychodzki 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - 1 - - - 

nowotomyski 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

obornicki 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 2 - 

ostrowski 4 1 - - - 1 - 2 - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 
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Powiat 

Podmioty świadczące usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 
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ostrzeszowski 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

pilski 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 - - - - - - - - - 

pleszewski 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 

m. Poznań 
2
3 

8 - - 1 - 1 2 1 - 2 1 6 1 1 - - - - 1 1 7 8 1 1 3 - 2 - - - - - 

poznański 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 - - 1 - - - - - 1 - 

rawicki 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - 1 - - - - - - - 

słupecki 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

szamotulski 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - - - - - 

średzki 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

śremski 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 2 - - 1 - - - - - - - 

turecki 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

wągrowiecki 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

wolsztyński 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 

wrzesiński 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

złotowski 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 1 - - 

ogółem 
1
1
1 

18 1 1 1 8 4 12 1 2 5 2 24 1 1 1 1 1 1 2 4 34 29 6 1 11 1 8 1 7 2 5 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NFZ, dostępnych na stronie: http://www.nfz-
poznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=1700&ntko=Poradnia%20zdrowia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryc
zne%20ambulatoryjne%20dla%20doros%B3ych 
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Wskaźnikiem dostępności leczenia zaburzeń psychicznych w poszczególnych rodzajach podmiotów 

leczniczych jest nie tylko sama ich obecność w danym powiecie, lecz także średnia liczba 

mieszkańców przypadających na jedną poradnię oraz średni czas oczekiwania na usługę. 

W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, dostępność poradni zdrowia psychicznego jest relatywnie 

największa w Lesznie oraz powiecie rawickim. 25 powiatów oferuje dostępność leczenia w poradni 

zdrowia psychicznego powyżej wskaźnika minimalnej dostępności wg Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego (czyli 1 poradnia na 50 tys. mieszkańców), 7 – poniżej w/w wskaźnika, 

a w 3 powiatach nie ma w ogóle poradni zdrowia psychicznego. 

Mapa 2 Liczba poradni zdrowia psychicznego w powiatach województwa wielkopolskiego w 2015 

roku 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia:http://www.nfzpoznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=170
0&ntko=Poradnia%20zdrowia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryczne%20ambulatoryjne%2
0dla%20doros%B3ych 
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Tabela 17 Dostępność leczenia w poradni zdrowia psychicznego na podstawie średniej liczby 
mieszkańców przypadających na jedną poradnię w powiatach województwa wielkopolskiego  

l.p. Powiat 

Liczba 
ludności - 

stan na 
31.12.2016 

Liczba poradni 
zdrowia 

psychicznego 
wykonujących 
świadczenia 

psychiatryczne 
dla dorosłych 

Średnia liczba 
mieszkańców 
przypadająca 
na 1 poradnię 

Dostępność 
leczenia w poradni 

zdrowia 
psychicznego w 

danym powiecie w 
stosunku do 
wskaźnika 
minimalnej 
dostępności 
wg NPOZP- 

1poradnia/50tys.mi
eszkańców 

Średni czas oczekiwania na wizytę 
w poradni zdrowia psychicznego 

w danym powiecie81 

1 m. Leszno 64 468 8 8 058,5 Powyżej 45 dni (min. 2 – maks. 106 dni) 

2 rawicki 60 255 4 15 063,7 Powyżej 19 dni (min. 0 – maks. 48 dni) 

3 kościański 79 046 4 19 761 Powyżej 4,5 dnia (min. 3 – maks. 6 dni) 

4 m. Kalisz 102 572 5 20 514,4 Powyżej 30 dni (min. 0 – maks. 84 dni) 

5 gnieźnieński 145 104 7 20 729 Powyżej 23 dni (min. 0 – maks. 88 dni) 

6 wągrowiecki 69 900 3 23 300 Powyżej 47 dni (min. 5 – maks. 69 dni) 

7 m. Poznań 541 561 23 23 546 Powyżej 21 dni (min. 0 - maks. 91 dni) 

8 m. Konin 75 607 3 25 202 Powyżej 6 dni (min 3 – maks. 10 dni) 

9 grodziski 51 500 2 25 750 Powyżej 33,5 dnia (min. 25 – maks. 42 dni) 

10 krotoszyński 77 618 3 25 872,6 Powyżej 22 dni (min. 4 – maks. 37) 

11 ostrzeszowski 55 404 2 27 702 Powyżej 30,5 dni (min. 28 – maks. 33) 

12 wolsztyński 57 105 2 28 552,5 Powyżej 78,5 dni (min. 67 – maks.90) 

13 pleszewski 63 147 2 31 573,5 Powyżej 1 dzień 

14 pilski 137 463 4 34 365,7 Powyżej 46 dni (min. 5 – maks. 103 dni) 

15 jarociński 71 761 2 35 880,5 Powyżej 51,5 dni (min. 47- maks. 56 dni) 

16 międzychodzki 37 068 1 37 068 Powyżej 0 dni 

17 nowotomyski 74 787 2 37 393,5 Powyżej 43 (min 32 – maks. 54) 

18 gostyński 76 105 2 38 052,5 Powyżej 
97,5 dnia 

(min. 87 – maks. 108 dni) 

19 wrzesiński 76 965 2 38 482,5 Powyżej 50,5 dni (min. 40 – maks. 61) 

20 ostrowski 161 445 4 40 361 Powyżej 29 dni (min. 4 – maks. 60 dni) 

21 turecki 84263 2 42 131,5 Powyżej 34,5 dni (min. 0 – maks. 39 dni) 

22 
czarnkowski-
trzcianecki 

87 755 2 43 877,5 Powyżej 35,5 dni (min. 20 – maks. 51 dni) 

23 Kolski 88 218 2 44 109 Powyżej 27,5 dnia (min. 7 – maks. 48 dni) 

24 szamotulski 90 254 2 45 127 Powyżej 44,5 dni (min. 0 – maks. 89 dni) 

25 chodzieski 47 444 1 47 444 Powyżej 51 dni 

26 kępiński 56 412 1 56 412 Poniżej 5 dni 

27 średzki 57 560 1 57 560 Poniżej 5 dni 

28 obornicki 59 525 1 59 525 Poniżej 55 dni 

29 słupecki 59 536 1 59 536 Poniżej 103 dni 

30 śremski 60 974 1 60 974 Poniżej 88 dni 

31 poznański 369 868 6 61 644 Poniżej 18 dni (min. 3 – maks. 41 dni) 

32 złotowski 69 801 1 69 801 Poniżej 27 dni 

33 kaliski 82 925 - - - - 

34 koniński 129 330 - - - - 

35 leszczyński 55 006 - - - - 

Razem 3 477 755 105 33 121,5  37 dni (min. 0 – maks. 108 dni) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia: https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/15/?s=miejsce, http://www.nfz-
poznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=1700&ntko=Poradnia%20zdr
owia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryczne%20ambulatoryjne%20dla%20doros%B3ych  

Aby uzyskać pełną informację o dostępności leczenia w poradni zdrowia psychicznego w danym 

powiecie, należy uwzględnić czas oczekiwania na przyjęcie (uwarunkowany wysokością kontraktu 

danej poradni z NFZ i wynikających z niej: liczbą dni i godzin w skali tygodnia, w czasie których 
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 Stan na 25.08.2017, za: https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/ 
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poradnia jest czynna, liczbą lekarzy zatrudnionych w poradni oraz wymiarem ich czasu pracy, a także 

liczbą osób pozostających na stałe pod opieką poradni).  

Mapa 3 Średnia liczba mieszkańców przypadająca na 1 poradnię zdrowia psychicznego w powiatach 

województwa wielkopolskiego w 2015 roku 

 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia: https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/15/?s=miejsce, http://www.nfz-
poznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=1700&ntko=Poradnia%20zdr
owia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryczne%20ambulatoryjne%20dla%20doros%B3ych 
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Tabela 18 Dostępność leczenia w poradni zdrowia psychicznego na podstawie średniego czasu 
oczekiwania na wizytę  

l.p. Powiat 

Liczba 
ludności - 

stan w dniu 
31.12.2015 

Liczba poradni 
zdrowia 

psychicznego 
wykonujących 
świadczenia 

psychiatryczne 
dla dorosłych 

Średnia liczba 
mieszkańców 
przypadająca 
na 1 poradnię 

Dostępność leczenia w 
poradni zdrowia 

psychicznego w danym 
powiecie w stosunku do 

wskaźnika 
minimalnej dostępności 

wg NPOZP- 
1 poradnia/50 tys. 

mieszkańców 

Średni czas 
oczekiwania na 

wizytę w poradni 
zdrowia psychicznego 
w danym powiecie82 

Średni czas oczekiwania do tygodnia 

1 międzychodzki 37 068 1 37 068 Powyżej 0 

2 pleszewski 63 147 2 31 573,5 Powyżej 1 

3 kościański 79 046 4 19 761 Powyżej 4,5 

4 kępiński 56 412 1 56 412 Poniżej 5 

5 średzki 57 560 1 57 560 Poniżej 5 

6 m. Konin 75 607 3 25 202 Powyżej 6 

Średni czas oczekiwania – powyżej tygodnia do trzech tygodni 

7 poznański 369 868 6 61 644 Poniżej 18 

8 rawicki 60 255 4 15 063,7 Powyżej 19 

9 m. Poznań 541 561 23 23 546 Powyżej 21 

Średni czas oczekiwania od trzech tygodni do miesiąca 

10 krotoszyński 77 618 3 25 872,6 Powyżej 22 

11 gnieźnieński 145 104 7 20 729 Powyżej 23 

12 złotowski 69 801 1 69 801 Poniżej 27 

13 kolski 88 218 2 44 109 Powyżej 27,5 

14 ostrowski 161 445 4 40 361 Powyżej 29 

15 m. Kalisz 102 572 5 20 514,4 Powyżej 30 

16 ostrzeszowski 55 404 2 27 702 Powyżej 30,5 

Średni czas oczekiwania – powyżej miesiąca do 2 miesięcy 

17 grodziski 51 500 2 25 750 Powyżej 33,5 

18 turecki 84263 2 42 131,5 Powyżej 34,5 

19 czarnkowski-

trzcianecki 
87 755 2 43 877,5 Powyżej 35,5 

20 nowotomyski 74 787 2 37 393,5 Powyżej 43 

21 szamotulski 90 254 2 45 127 Powyżej 44,5 

22 m. Leszno 64 468 8 8 058,5 Powyżej 45 

23 pilski 137 463 4 34 365,7 Powyżej 46 

24 wągrowiecki 69 900 3 23 300 Powyżej 47 

25 wrzesiński 76 965 2 38 482,5 Powyżej 50,5 

26 chodzieski 

 
47 444 1 47 444 Powyżej 51 

27 jarociński 71 761 2 35 880,5 Powyżej 51,5 

28 obornicki 59 525 1 59 525 Poniżej 55 

Średni czas oczekiwania – powyżej dwóch miesięcy 

29 wolsztyński 57 105 2 28 552,5 Powyżej 78,5 

30 śremski 60 974 1 60 974 Poniżej 88 

31 gostyński 76 105 2 38 052,5 Powyżej 97,5 

32 słupecki 59 536 1 59 536 Poniżej 103 

33 kaliski 82 925 - - - - 

34 koniński 129 330 - - - - 

35 leszczyński 55 006 - - - - 

Razem 3 477 755 105 33 121,5  37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia: https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/15/?s=miejsce, http://www.nfz-
poznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=1700&ntko=Poradnia%20zdr

owia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryczne%20ambulatoryjne%20dla%20doros%B3ych. 
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 Stan na 25.08.2017, za: https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/ 
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Mapa 4 Średni czas (w dniach) oczekiwania na wizytę w poradni zdrowia psychicznego w powiatach 

województwa wielkopolskiego w 2015 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia: https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/15/?s=miejsce, http://www.nfz-

poznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=1700&ntko=Poradnia%20zdr

owia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryczne%20ambulatoryjne%20dla%20doros%B3ych 

Z danych udostępnianych przez wielkopolski oddział NFZ83 wynika, że: 

1. Średni czas oczekiwania na wizytę w poradni zdrowia psychicznego w województwie 

wielkopolskim wynosi 37 dni. Zważywszy na specyfikę zaburzeń psychicznych oraz ich koszty 

społeczne, czas ten uznać należy za zbyt długi. 

2. Zespoły leczenia środowiskowego (domowego) przystępują do świadczeń od razu 

po zgłoszeniu (lecz funkcjonują jedynie w 8 powiatach).  

3. Średni czas oczekiwania na leczenie w trybie dziennym jest uzależniony od liczby wolnych 

miejsc dostępnych w danym momencie oraz czasu pozostającego do zakończenia turnusu 

                                                           
83

 Dane NFZ, dostępne na stronie: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/, data dostępu 6.09.2017. 
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terapeutycznego w przypadku grup zamkniętych. Według danych z 6.09.2017 czas ten 

w województwie wielkopolskim wynosi: 

 5 dni w przypadku dziennego oddziału psychiatrycznego ogólnego (min. 1 dzień, maks. 

27 dni)84,  

 2 dni w przypadku dziennego oddziału psychiatrycznego rehabilitacyjnego (min. 1 dzień, 

maks. 4 dni)85, 

 200 dni w przypadku dziennego oddziału psychogeriatrycznego (min. 24 dni w Poznaniu, 

maks. 376 dni w Gnieźnie)86, 

 41 dni w przypadku oddziału dziennego leczenia zaburzeń nerwicowych (min. 3 dni 

w Koninie, maks. 117 dni w Lesznie)87. 

4. W przypadku leczenia stacjonarnego, średni czas oczekiwania na świadczenie wynosi: 

 3 dni - na oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych88 (detoksykacji) – 

min. 0 dni w Charcicach i Sokołówce, maks. 15 dni w Poznaniu), 

  32 dni – na oddziale psychiatrycznym ogólnym (min. 0 dni w Złotowie, 1 dzień 

w Gnieźnie, maks. 169 dni w Wonieściu, pow. kościański)89, 

 13 dni – na oddziale psychiatrycznym dla dzieci (min. 1 dzień w Gnieźnie, maks. 25 dni 

w Poznaniu)90, 

 1 dzień – na oddziale psychogeriatrycznym (w Gnieźnie)91. 

5. Czas oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym wynosi 

średnio 395 dni (min. 3 dni w Poznaniu, maks. 730 dni w Gnieźnie)92. 

6. Średni czas oczekiwania na świadczenia w zakresie leczenia uzależnień (oferowane przez 

wszystkie podmioty poza oddziałami detoksykacyjnymi) w województwie wielkopolskim 

wynosi 9 dni (min.1 dzień, maks.165 dni)93. 

Biorąc pod uwagę dostępną ofertę instytucjonalnego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w ramach systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim (i w całym kraju) należy 

stwierdzić, że w dalszym ciągu bazuje on na modelu szpitalocentrycznym (azylowym, izolacyjnym). 

Z sytuacją taką mamy do czynienia od lat, pomimo opracowania programu zmiany modelu leczenia 

psychiatrycznego w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 

Doświadczenia wielu krajów europejskich (np. Włochy, Francja, Niemcy) pokazują, że 

najefektywniejszym podejściem w rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego jest model 

środowiskowy. Jest on bardziej przyjazny dla pacjentów i ich rodzin, łatwiej dostępny oraz tańszy. 

Mimo to, w Polsce (w tym w województwie wielkopolskim) formy pomocy środowiskowej mają 

                                                           
84

 Dane NFZ, dostępne na stronie: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-dzienny-psychiatryczny-
(ogolny)/wielkopolskie/2/?s=miejsce. 
85

 Dane NFZ, dostępne na stronie: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-dzienny-psychiatryczny-
rehabilitacyjny/wielkopolskie/. 
86

 Dane NFZ, dostępne na stronie: https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-dzienny-
psychogeriatryczny/wielkopolskie/. 
87

 https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-dzienny-zaburzen-nerwicowych/wielkopolskie/. 
88

 https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-osrodek-leczenia-alkoholowych-zespolow-abstynencyjnych-
(detoksykacji)/wielkopolskie/. 
89

 https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-psychiatryczny-(ogolny)/wielkopolskie/. 
90

 https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-psychiatryczny-(ogolny)/wielkopolskie/. 
91

 https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/oddzial-psychogeriatryczny/wielkopolskie/. 
92

 https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/leczenie-uzaleznien/wielkopolskie/4/?s=miejsce. 
93

 https://swiatprzychodni.pl/swiadczenia/leczenie-uzaleznien/wielkopolskie/. 
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marginalne znaczenie w całym systemie opieki zdrowotnej nad osobami chorującymi psychicznie. 

Problem ten wynika z obecnego systemu finansowania usług zdrowotnych. Narodowy Fundusz 

Zdrowia refunduje wizyty w ramach opieki ambulatoryjnej, a szpitalom płaci za tzw. osobodzień, czyli 

za każdy dzień chorego w placówce. W związku z tym opłaca się wydłużać czas hospitalizacji pacjenta, 

co najczęściej nie idzie w parze z efektywnością leczenia. W przypadku leczenia środowiskowego 

(realizowanego przez zespoły złożone ze specjalistów reprezentujących różne profesje: lekarzy 

psychiatrów, pielęgniarki, psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych) pojawia się 

problem związany z tym, że świadczenie jednej usługi przez kilka osób oznacza, że część z nich robi to 

de facto za darmo. 

 

2.2. Kadra podmiotów świadczących wsparcie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

W latach 2013-2015 zmniejszyła się liczba lekarzy psychiatrów praktykujących w Wielkopolsce. 

Zestawienie dotyczące liczby lekarzy psychiatrów wykonujących działalność leczniczą według 

podstawowego miejsca pracy w poszczególnych powiatach wskazuje, że w 17 powiatach nie był 

zatrudniony żaden lekarz psychiatra. W związku z tym możliwość uzyskania względnie szybkiej 

pomocy psychiatrycznej w miejscu zamieszkania jest znacznie ograniczona dla ponad miliona 

mieszkańców województwa. 

Mapa 5 Liczba lekarzy psychiatrów w powiatach województwa wielkopolskiego w 2015 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informatorów Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu 

Zdrowia: https://swiatprzychodni.pl/specjalnosci/psychiatra/wielkopolskie/15/?s=miejsce, http://www.nfz-
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poznan.pl/gdzie_leczyc/uslugi.php?krok=3&iktu=304&ibum=404170000102&stko=1700&ntko=Poradnia%20zdr

owia%20psychicznego&nusl=%A6wiadczenia%20psychiatryczne%20ambulatoryjne%20dla%20doros%B3ych 

Tabela 19 Liczba Lekarzy psychiatrów pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 
(wg podstawowego miejsca pracy) w województwie wielkopolskim wg powiatów, w latach 2013-
2015  

l.p. 
 
Wielkopolska 

2013 2014 2015 

   

182 194 161 

 w tym, powiat:    

1 m. Poznań 73 74 48 

2 gnieźnieński 41 43 37 

3 kościański 29 35 34 

4 m. Konin 9 8 8 

5 kaliski 5 4 7 

6 złotowski 6 6 6 

7 m. Kalisz 3 4 5 

8 m. Leszno 5 3 4 

9 ostrowski 3 4 3 

10 krotoszyński 2 1 2 

11 pilski 1 3 1 

12 gostyński 1 1 1 

13 koniński 1 1 1 

14 pleszewski 1 1 1 

15 jarociński 0 1 1 

16 rawicki 0 1 1 

17 turecki 0 1 1 

18 kępiński 1 1 0 

19 wągrowiecki 1 1 0 

20 czarnkowsko-trzcianecki 0 1 0 

21 chodzieski 0 0 0 

22 grodziski 0 0 0 

23 kolski 0 0 0 

24 leszczyński 0 0 0 

25 międzychodzki 0 0 0 

26 nowotomyski 0 0 0 

27 obornicki 0 0 0 

28 ostrzeszowski 0 0 0 

29 słupecki 0 0 0 

30 szamotulski 0 0 0 

31 średzki 0 0 0 

32 śremski 0 0 0 

33 wolsztyński 0 0 0 

34 wrzesiński 0 0 0 

35 poznański b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016.  

Uwzględniając liczbę ludności całego województwa, na jednego lekarza psychiatrę przypada średnio 

216 000,9 osób. Liczba potencjalnych pacjentów przypadająca na jednego specjalistę w zakresie 

psychiatrii jest relatywnie najniższa w powiatach kościańskim i gnieźnieńskim (w których 

zlokalizowane są wojewódzkie szpitale psychiatryczne) a najwyższa w powiatach pilskim i konińskim.  

Analiza danych dotyczących personelu placówek psychiatrycznej opieki stacjonarnej wskazuje, że 

najliczniejszą grupą zatrudnionych w w/w placówkach stanowią pielęgniarki94. Jest ich prawie 

                                                           
94

 W zestawieniu źródłowym ujęto łącznie wszystkie pielęgniarki (w tym psychiatryczne). Zob. Informator 
Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016, s. 143.  
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czterokrotnie więcej niż lekarzy (spośród których około połowy stanowią psychiatrzy), ponad 

dziesięciokrotnie więcej niż psychologów i terapeutów zajęciowych, trzynastokrotnie więcej niż 

specjalistów terapii uzależnień. 

Tabela 20 Średnia liczba mieszkańców przypadająca na 1 lekarza psychiatrę w powiatach 
województwa wielkopolskiego  

l.p.  
Wielkopolska 

2015 

Liczba 
psychiatrów 

średnia liczba mieszkańców 
przypadająca na 1 lekarza psychiatrę 

161 216 000,9 

 w tym powiat:   

1 kościański 34 2 324,9 

2 gnieźnieński 37 3 921,7 

3 m. Konin 8 9 450,9 

4 złotowski 6 11 633,5 

5 kaliski 7 11 846,4 

6 m. Leszno 4 16 117 

7 m. Kalisz 5 20 514,4 

8 m. Poznań 48 33 363,7 

9 krotoszyński 2 38 809 

10 ostrowski 3 53 815 

11 rawicki 1 60 255 

12 pleszewski 1 63 147 

13 jarociński 1 71 761 

14 gostyński 1 76 105 

15 turecki 1 84 263 

16 koniński 1 129 330 

17 pilski 1 137 463 

18 kępiński 0 - 

19 wągrowiecki 0 - 

20 czarnkowsko-trzcianecki 0 - 

21 chodzieski 0 - 

22 grodziski 0 - 

23 kolski 0 - 

24 leszczyński 0 - 

25 międzychodzki 0 - 

26 nowotomyski 0 - 

27 obornicki 0 - 

28 ostrzeszowski 0 - 

29 słupecki 0 - 

30 szamotulski 0 - 

31 średzki 0 - 

32 śremski 0 - 

33 wolsztyński 0 - 

34 wrzesiński 0 - 

35 poznański b.d. - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa 
Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016.  

Najmniej liczne grupy zawodowe spośród zatrudnionych w placówkach psychiatrycznej opieki 

stacjonarnej stanowili psychoterapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej oraz pracownicy socjalni 

(w 2015 roku reprezentowani jedynie przez 11 osób zatrudnionych w omawianych placówkach)95. 

 

                                                                                                                                                                                     
 
95

 Ibidem.  
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Tabela 21 Personel działalności podstawowej w placówkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej 

Wyszczególnienie 

Udzielający 
świadczeń 

ogółem 

Zatrudnieni na 
podstawie 

stosunku pracy 
Pracujący w 

ramach umowy 
cywilnoprawnej 

Udzielający 
świadczeń 

ogółem 

Zatrudnieni na 
podstawie 

stosunku pracy 
Pracujący w 

ramach umowy 
cywilnoprawnej 

Udzielający 
świadczeń 

ogółem 

Zatrudnieni na 
podstawie 

stosunku pracy 
Pracujący w 

ramach umowy 
cywilnoprawnej 

razem 
w tym 
pełno-

zatrudnieni 
razem 

w tym 
pełno-

zatrudnieni 
razem 

w tym 
pełno-

zatrudnieni 

w osobach stan na 31.12.2013 w osobach stan na 31.12.2014 w osobach stan na 31.12.2015 

Lekarze (łącznie z 
rezydentami bez 
konsultantów) 

174 121 99 53 168 122 102 46 158 117 96 41 

w
 t

ym
 

Psychiatrzy I st. 6 5 4 1 5 4 2 0 5 4 1 1 

Psychiatrzy II st.  
specjaliści 
psychiatrzy (w 
systemie 
specjalizacji 
jednostopniowym) 

74 63 54 11 81 64 54 15 72 61 49 11 

Pielęgniarki (ogółem, 
w tym pielęgniarki 
psychiatryczne) 

613 612 582 1 598 596 563 2 581 579 544 2 

Psycholodzy 56 55 42 1 56 54 34 2 56 55 43 2 

Specjaliści terapii 
uzależnień 

51 49 44 2 53 45 38 8 44 39 33 5 

Instruktorzy terapii 
zajęciowej 

16 15 14 1 16 14 13 2 6 5 4 1 

Terapeuci zajęciowi 57 57 55 0 55 55 54 0 55 55 55 0 

Pracownicy socjalni 12 12 12 0 12 12 12 0 11 11 11 0 

Inni terapeuci 0 0 0 0 5 0 0 0 6 6 6 0 

Psychoterapeuci 
z certyfikatem 
(niezależnie od 
wykazania ich w innych 
w/w kategoriach)  

X X X X 18 14 10 4 15 13 8 2 

Źródło: Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016, s. 14.
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Biorąc pod uwagę wzajemne powiązania pomiędzy stanem psychicznym a zdrowiem somatycznym 

należy uwzględnić możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego przez pacjentów szpitali ogólnych. 

W tym kontekście analizie poddana została liczba psychologów. Psycholodzy stanowią najmniej liczną 

grupę zawodową spośród personelu medycznego szpitali ogólnych w Wielkopolsce: 

 w roku 2013 ogólna liczba psychologów wynosiła 131 (w tym 96 zatrudnionych na umowę 

o pracę, a 36 na umowę cywilnoprawną), 

 w roku 2014 – odpowiednio – 152 (106 i 46), 

 w roku 2005 – 148 (105 i 43)96. 

 

 

2.3. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi leczonych/wspieranych 

przez poszczególne podmioty w ramach systemu ochrony zdrowia  

Poniższe zestawienia przedstawiają dane dotyczące liczby osób leczonych w poszczególnych 

podmiotach wchodzących w skład systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 

2013-2015. Wynika z nich, że liczba osób leczonych w szpitalach psychiatrycznych zmniejsza się. Nie 

jest to jednak zmiana radykalna, co można uznać za efekt niewystarczającej jeszcze dostępności form 

leczenia środowiskowego, ambulatoryjnego i dziennego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96

 Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016, s. 141. 
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Tabela 22 Działalność dzienna i stacjonarna oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w szpitalach ogólnych w województwie wielkopolskim, 

w latach 2013-2015 

  
Nazwa oddziału 

2013 rok 
działalność 
dzienna* 

2013 rok –działalność stacjonarna* 2014 rok 
działalność 
dzienna* 

2014 rok –działalność stacjonarna* 2015 rok 
działalność 
dzienna* 

2015 rok –działalność stacjonarna* 
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 d
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z ru
b
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d

o
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o
gó
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w
 tym

 d
zieci w

 w
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o
so

b
o

d
n

i lecze
n

ia 

Oddział dzienny 
psychiatryczny 

15 78 0 0 0 0 0 0 0 15 64 0 0 0 0 0 0 0 15 77 0 0 0 0 0 0 0 

Oddział dzienny 
terapii 
uzależnienia od 
alkoholu 

16 73 0 0 0 0 0 0 0 16 68 0 0 0 0 0 0 0 16 48 0 0 0 0 0 0 0 

Oddział 
psychiatryczny 
(ogólny) 

0 0 165 0 0 165 2069 0 48618 0 0 255 90 90 255 2936 0 80029 0 0 255 0 90 255 2945 0 79361 

Oddział 
psychiatryczny dla 
dzieci i młodzieży 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oddział/Ośrodek 
leczenia 
uzależnień 

0 0 60 0 0 60 357 0 14579 0 0 60 0 0 60 358 0 13593 0 0 60 0 0 60 360 0 14362 

Oddział/Ośrodek 
leczenia 
alkoholowych 
zespołów 
abstynencyjnych 
(detoksykacji) 

0 0 45 0 0 45 1300 1 13271 0 0 59 0 0 59 1402 6 14183 0 0 59 0 0 59 1327 10 13838 

Oddział/Ośrodek 
terapii 
uzależnienia od 
alkoholu 

0 0 41 0 0 41 395 0 12812 0 0 41 0 0 41 371 0 12510 0 0 41 0 0 41 380 0 11925 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016. 
*stan na 31.12.2013, 31.12.2014 i 31.12.2015
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Tabela 23 Stacjonarna opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w województwie 

Wyszczególnienie 

2013 2014 2015 

P
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w
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e
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* 
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jsca 

P
acje

n
ci 

Szpitale psychiatryczne 3 1459 22364 3 1573 24030 2 1557 21900 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze 13 660 1583 13 682 1589 14 537 1604 

* które przesłały sprawozdania  

Źródło: Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016. 

 

 

Tabela 24 Działalność szpitali psychiatrycznych, wg powiatów 

Wyszczególnienie 
Liczba łóżek rzeczywistych Średnia liczba łóżek rzeczywistych Leczeni z ruchem międzyoddziałowym 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Wielkopolska 1909 1779 1661 1888 1719 1614 37533 25804 23124 

 z tego:          

gnieźnieński 865 865 855 844 1097 807 16229 17068 12382 

kaliski 240 120 b/d 240 122 b/d 4352 2285 b/d 

kościański 620 635 583 620 625 583 14611 8708 9148 

międzychodzki 119 119 119 119 119 119 2335 2313 1494 

obornicki 65 40 104 65 b/d 105 6 b/d 100 

Źródło: Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016, s. 198. 
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Tabela 25 Działalność oddziałów w szpitalach psychiatrycznych 

Wyszczególnienie 
Liczba łóżek Średnia liczba łóżek Leczeni z ruchem międzyoddziałowym Osobodni leczenia 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Wielkopolska 1909 1779 2037 1887 1760 1689 25827 25804 148309 598757 632530 542456 

 w tym:             

Ośrodek rehabilitacji dziennej 50 50 50 50 50 50 157 160 171 5773 5910 5907 

Oddział dzienny psychiatryczny 
(ogólny) 

35 35 26 35 35 26 285 242 227 10078 9230 7142 

Oddział dzienny psychiatryczny 
rehabilitacyjny 

15 15 15 15 15 15 79 80 57 3686 3616 2733 

Oddział dzienny 
psychogeriatryczny 

15 15 15 15 15 15 92 98 96 3761 3838 3904 

Oddział dzienny terapii 
uzależnienia od alkoholu 

31 31 39 31 31 39 262 223 353 7774 6243 9299 

Oddział chorób wewnętrznych 45 45 345 45 45 45 1063 1149 1154 9940 10325 9766 

Oddział geriatryczny 25 25 25 25 25 25 752 749 790 5475 5949 5741 

Oddział neurologiczny 71 71 71 71 71 71 3387 3213 3244 27211 30597 26289 

Oddział udarowy 16 16 16 16 16 16 623 626 604 5087 5378 5273 

Oddział rehabilitacyjny 12 12 12 12 12 12 87 84 83 2010 1953 1900 

Oddział rehabilitacji 
neurologicznej 

45 45 45 45 45 45 461 443 441 14511 14538 14453 

Oddział psychiatryczny (ogólny) 812 772 677 791 756 677 10420 10548 9205 274892 304396 250353 

Oddział psychiatryczny dla dzieci i 
młodzieży 

25 25 25 25 25 25 498 506 510 8389 8626 9376 

Oddział psychiatryczny dla chorych 
somatycznie 

30 30 40 30 30 40 367 372 551 11723 12247 14803 

Oddział psychogeriatryczny 30 30 30 30 27 30 298 264 269 10471 9404 9507 

Oddział psychiatryczny dla 
przewlekle chorych 

136 136 136 135 136 119 248 234 239 50831 49129 41737 

Oddział psychiatrii sądowej 42 42 42 42 42 42 88 79 65 15376 14915 15060 

Oddział / Ośrodek leczenia 
uzależnień 

299 258 272 299 256 252 3260 3246 2999 90352 89898 84893 

Oddział/ośrodek leczenia 
zespołów abstynencyjnych po 
substancjach psychoaktywnych 
(detoksykacji) 

48 0 0 48 0 0 819 0 0 8702 0 0 

Źródło: Informator Liczbowy Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, Poznań 2016. 
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Tabela 26 Działalność zakładów długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej 

Wyszczególnie
nie 

2013 2014 2015 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informatora Liczbowego Ochrony Zdrowia Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok, Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Poznań 2016. 
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2.4. Zakres realizacji gminnych i powiatowych programów ochrony zdrowia 

psychicznego 

Realizacja gminnych i powiatowych programów ochrony zdrowia psychicznego w województwie 

wielkopolskim, uchwalonych w związku z obowiązywaniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015 sprowadzała się przede wszystkim do promocji zdrowia psychicznego 

(zamieszczaniu informacji na temat zdrowia psychicznego, jego zagrożeń oraz możliwości uzyskania 

wsparcia w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych, prowadzeniu działań edukacyjnych 

w szkołach, szkoleń z przedstawicielami określonych grup zawodowych, przygotowywaniu 

materiałów informacyjnych – broszur, ulotek, realizacji kampanii społecznych itd.). Nie udało się 

natomiast zrealizować założonego zarówno w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego, jak i w Regionalnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego zmniejszania udziału 

dużych szpitali psychiatrycznych w systemie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

przekształcania w/w szpitali w placówki wyspecjalizowane przy jednoczesnym przenoszeniu zadań 

podstawowej psychiatrycznej opieki stacjonarnej do oddziałów szpitali ogólnych. Cele związane 

z odchodzeniem od szpitalocentrycznego modelu opieki nad osobami chorującymi psychicznie, 

rozwijaniem opieki środowiskowej oraz budowaniem zintegrowanego systemu wsparcia. nie weszły 

w skład programów w powiatach i gminach, w których znajdują się szpitale psychiatrycznie. 

W przypadku powiatu gnieźnieńskiego i kaliskiego cele te nie znalazły się w programach 

opracowanych dla w/w powiatów, natomiast w powiecie kościańskim – w ogóle nie powstał program 

ochrony zdrowia psychicznego. Sytuacja ta jest związana z faktem, iż gminne i powiatowe programy 

powstały z opóźnieniem w stosunku do programów Narodowego i Regionalnego dla województwa 

wielkopolskiego, kiedy już wiadomo było, że nie zostały zabezpieczone środki na realizację programu.  

Zadania związane z ochroną zdrowia psychicznego były częściowo realizowane w ramach zadań 

własnych gmin i powiatów (w sposób nie zmieniający dotychczasowych zasad funkcjonowania 

systemów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – np. poprzez świadczenia pomocy 

społecznej bądź działania mające na celu aktywizację zawodową skierowane najczęściej do ogółu 

klientów (w tym między innymi osób doświadczających problemów psychicznych). Ponadto, zadania 

te zostały wpisane również w inne dokumenty (poza gminnymi i powiatowymi programami ochrony 

zdrowia psychicznego), takie jak: gminne programy profilaktyki i przeciwdziałania problemom 

alkoholowym i narkomanii, gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gminne 

strategie rozwiązywania problemów społecznych, strategii rozwoju gmin oraz powiatów itd. 

Na podstawie dokumentów zastanych97 oraz stron internetowych starostw powiatowych i urzędów 

gmin województwa wielkopolskiego (stron Biuletynu Informacji Publicznej) ustalono, że powiatowe 

programy ochrony zdrowia psychicznego opracowane zostały dla 15 powiatów.98 Gminne Programy 

Ochrony Zdrowia Psychicznego opracowano i przyjęto w 38 gminach.99 Oznacza to, że gminne 

                                                           
97

 „Opis Powiatowych Programów Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zostały opracowane i przesłane 
do UMWW”, dokument udostępniony przez Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej  w Poznaniu. 
98

 Powiaty: gnieźnieński, gostyński, grodziski, kaliski, kępiński, m. Konin, krotoszyński, m. Leszno, m. Poznań, 
poznański, rawicki, średzki, śremski, wągrowiecki i złotowski. 
99

 Wieleń, Krobia, Granowo, Jarczewo, Jarocin, Blizanów, Brzeziny, Koźminek, Opatówek, Baranów, Łęka 
Opatowska, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Rzgów, Święciechowa, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Sieraków, Grabów 
nad Prosną, Wyrzysk, Dobrzyca, Buk, Mosina, Pobiedziska, Rokietnica, Szamotuły, Brodnica, Malanów, Turek, 
Przemęt, Gminy powiatu gnieźnieńskiego: Gniezno, Kłecko, Czerniejewo, Witkowo, Kiszkowo, Łubowo, 
Mieleszyn, Niechanowo podpisały porozumienie międzygminne. 
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i powiatowe programy ochrony zdrowia psychicznego realizowały 53 samorządy lokalne 

(na 257 samorządów). 

Wobec powyższych ustaleń należy zwrócić uwagę na fakt, iż planując jakiekolwiek działania 

pomocowe (bądź nawet szerzej – działania realizowane z udziałem ludzi) nie sposób abstrahować 

od kondycji psychicznej ich odbiorców, realizatorów oraz wszelkich osób powiązanych. W związku 

z tym obok opracowania wyspecjalizowanych programów ochrony zdrowia psychicznego, których 

beneficjentami mają być przede wszystkim osoby doświadczające zaburzeń psychicznych 

(traktowanych jako zasadniczy problem określonej kategorii społecznej) bądź nimi zagrożone, należy 

rozwijać idee „mental health mainstreaming”100 oznaczające włączanie celów związanych z ochroną 

zdrowia psychicznego (rozumianego jako fundamentalna wartość i prawo człowieka) we wszelkie 

działania w ramach polityki (w tym polityki społecznej), gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia, itd. 

 

3. Pomoc i opieka nad osobami i rodzinami z zaburzeniami 

psychicznymi – perspektywa instytucji pomocy i integracji 

społecznej.  

W granicach instytucji pomocy i integracji społecznej stworzono główne kierunki wsparcia osób 

z zaburzeniami psychicznymi, i ich rodzin oraz podstawowe organizacje wsparcia i jego formy 

w ramach ograniczania konsekwencji szeroko rozumianej niepełnosprawności. Jednocześnie należy 

zaznaczyć, że nie jest to ze strony systemu adekwatna odpowiedź na obraz konsekwencji zaburzeń 

psychicznych dla osób, rodzin i lokalnych społeczności. „Mamy zatem do czynienia z sytuacją, 

w której system instytucjonalny nie potrafi stworzyć adekwatnej reprezentacji poznawczej głównego 

składnika swojego otoczenia [niepełnosprawności – DT], a w konsekwencji promuje działania, które 

nie mogą być odpowiednio dostosowane do specyfiki problemów, ponieważ posługują się ich 

zniekształconym obrazem”101. Zniekształcony obraz tego problemu wynika z faktu odmienności dwu 

kategorii osób korzystających z sytemu pomocy i integracji społecznej oraz ochrony zdrowia,  a także 

z obecności kategorii ukrytej, jaką są rodziny osób chorujących psychicznie, również wymagające 

wsparcia. Pierwsza kategoria, to osoby będące przejściowo/czasowo w sytuacji konieczności 

korzystania ze wsparcia psychiatry i wsparcia psychologicznego oraz terapeutycznego w związku 

z kryzysami w cyklu życia/ w związku z nagłą sytuacją kryzysową. Druga kategoria, to osoby 

znajdujące się w długotrwałym leczeniu, ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Trzecia kategoria, to 

członkowie rodziny – dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze, które również wymagają wsparcia 

w sytuacji choroby psychicznej członka/członków ich rodziny.  

Zatem problem konsekwencji zaburzeń psychicznych z perspektywy instytucji pomocy i integracji 

społecznej jest problemem pozornie jawnym. „Problem pozornie jawny definiujemy z jednej strony 

jako problem, który jest widoczny, czytelny, a przez to identyfikowalny, z drugiej strony zaś – 

proponowane strategie przeciwdziałania mu są nieadekwatne, gdyż wzory społecznej interwencji nie 

dotykają jego istoty. Problem taki przebił się już do społecznej świadomości, został upubliczniony 

                                                           
100

 Termin wprowadzony przez M. Frąckowiak-Sochańską na wzór terminu gender mainstreaming 
oznaczającego włączanie idei równości kobiet i mężczyzn w główny nurt życia społecznego przejawiającego się 
we wszystkich najistotniejszych sferach (polityce, gospodarce, edukacji, kulturze itd.). 
101

 S. Rudnicki Niepełnosprawność i złożoność „Studia Socjologiczne” nr 2/ 2013 (213), s. 51. 
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a nawet upolityczniony. Jednak sposoby walki z nim opierają się zazwyczaj na nietrafnych 

przesłankach, gdyż:  

a) jest on częściowo lub słabo rozpoznany, 

b) jest przedmiotem gier między grupami tworzącymi przemysł problemów społecznych.102     

Pozorną jawność problemu konsekwencji niepełnosprawności wzmacnia dyskutowanie jego 

konsekwencji w kontekście ogólnie niepełnosprawności lub też niepełnosprawności intelektualnej 

oraz niepełnosprawności fizycznej i sensorycznej. Z perspektywy instytucji pomocy i integracji 

społecznej brakuje pełnej diagnozy zaburzeń psychicznych oraz niepełnosprawności sprzężonych, 

o czym świadczy sposób ujmowania problemu niepełnosprawności w publikacjach służących 

przygotowaniu specjalistów II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, uwzględniający z osobna 

niepełnosprawność intelektualną, ruchową, uzależnienie od alkoholu103. Ponadto pozorną jawność 

problemu konsekwencji zaburzeń psychicznych wzmacnia niedookreślony charakter działań 

w ramach podstawowych kierunków działań instytucji pomocy i integracji społecznej.   

 

Podstawowe kierunki działania pomocy społecznej (instytucji pomocy i integracji społecznej), 

zorientowanej przede wszystkim na ograniczanie/rozwiązywanie problemów społecznych, 

korespondujące z celem udzielania wsparcia osobom i rodzinom z zaburzeniami psychicznymi można 

określić następująco104:  

1) motywowanie osób i rodzin oraz grup i społeczności lokalnych do zmiany własnej sytuacji życiowej, 

do wprowadzania zmiany społecznej105,  

2) realizacja usługi w postaci pracy socjalnej („czystej” pracy socjalnej oraz pracy socjalnej 

towarzyszącej innym usługom społecznym106),  

3) utworzenie lokalnego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w części 

odpowiadającej zadaniom pomocy społecznej w tym zakresie, co oznacza: 

 prowadzenie instytucji wsparcia społecznego odpowiadające na potrzeby wsparcia osób 

z zaburzeniami psychicznymi,  

 współdziałanie z trzecim sektorem (podejmowanie współpracy z sektorem pozarządowym, 

organizacjami wyznaniowymi działającymi na polu pomocy osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom,  

 tworzenie wolontariatu, wspieranie idei wolontariatu, w tym wolontariatu świadczonego 

przez osoby niepełnosprawne (ON),  

                                                           
102

 M. Racław, D. Trawkowska Praca Socjalna z problemem pozornie jawnym na przykładzie samotnych matek 
w Polsce. „Zeszyty Pracy Socjalnej 20/2015, s. 14-15.  
103

 R. J. Kijak, Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem. IRSS, Warszawa 2013; P. Wolski, 
Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem. IRSS Warszawa 2013; J. Fudała, K. Dąbrowska, 
K. Łukowska, Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa (brw). 
104

 Charakterystykę tych kierunków zawarłam w publikacji D. Trawkowska Dokąd zmierzamy? Socjologiczna 
analiza działań podejmowanych wobec rodzin wieloproblemowych przez pomoc społeczną. „Teologia 
i Moralność” Tom 7, 2010, s. 33-44.   
105

 Co zawiera również motywowanie do przyjęcia pomocy oferowanej przez organizację pomocową, wątek 
zdecydowanie marginalizowany w publicznym dyskursie na temat praktyki pomagania – DT.  
106

 Zakładając, że praca socjalna może być odrębną usługą lub elementem pakietu usług oferowanych przez 
OPS/PCPR oraz w innych pozarządowych i wyznaniowych ośrodkach wsparcia.   
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 w ramach pracy socjalnej – wsparcie dla nieformalnych opiekunów osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz dla lokalnych liderów działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 

i ich rodzin. 

Aktywność szeroko rozumianej pomocy społecznej (publicznej i pozarządowej) zorientowana jest 

na ograniczanie (wybranych) konsekwencji niepełnej sprawności, w tym zaburzeń psychicznych), 

przejawiających się na różnych poziomach:  

 na poziomie funkcjonowania człowieka w kontekście jego obecności w rodzinie 

i w środowisku zamieszkania (ocena diagnostyczna problemów w funkcjonowaniu, 

pośredniczenie w udostępnianiu zasobów, rzecznictwo bezpośrednie),   

 wsparcia rodziny w poprawie jej funkcjonowania (diagnoza potencjału opiekuńczego rodziny 

i jej funkcji, udostępnianie zasobów, prowadzenie pracy socjalnej z rodziną, w rodzinie 

i dla rodziny), 

 aktywizowanie i organizowanie społeczności kategorialnych lub terytorialnych (sąsiedztwa, 

dzielnicy, gminy, powiatu) dla rozwiązywania problemów osób i rodzin, 

 wsparcie specjalistów świadczących pomoc i opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi 

i członkom ich rodzin (superwizja, programy edukacyjne),  

 identyfikowanie i rozwiązywanie problemów instytucji wsparcia społecznego, 

 identyfikowanie i rozwiązywanie problemów napotykanych podczas tworzenia sieci wsparcia 

(dla osób i rodzin w związku z prowadzoną pracą socjalną) oraz problemów pojawiających się 

w próbach integrowania działań instytucji, organizacji, grup nieformalnych i osób 

(w kooperacjach z instytucjami rynku pracy, placówkami opieki zdrowotnej, instytucjami 

orzeczniczymi, organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi oraz innymi). 

 

Instytucja pomocy i integracji społecznej w zakresie swoich celów powinna dążyć do tworzenia 

lokalnych projektów działania oraz do integrowania działań podejmowanych na poziomie lokalnym 

przez różne instytucje (rynek pracy, zdrowie, orzecznictwo, edukacja, trzeci sektor i inne). Nawet 

działania o charakterze interwencyjnym, takie jak działania rzecznicze, udostępnianie zasobów 

powinny być orientowane na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych (ON) – z zaburzeniami 

psychicznymi oraz, co niemniej ważne, członków ich rodzin. W praktyce oznacza to dążenie 

do zintegrowania działań podejmowanych w nawiązaniu do odmiennych paradygmatów wsparcia 

osób z zaburzeniami psychicznymi - opieki, pomocy, samoopieki i samopomocy, aktywizacji, 

(re)integracji społecznej (zawodowej), rehabilitacji społecznej (zawodowej) – przez instytucje 

i odpowiadające im organizacje, działające w kontekście zdrowia, rynku pracy, w tym w obszarze 

ekonomii społecznej oraz w innych kontekstach.  

 

Integracja normatywna107, związana z obecnością odmiennych paradygmatów wsparcia w różnych 

instytucjach wsparcia, to trudniejszy kierunek dla lokalnej „polityki i praktyki integracji”, realizowanej 

przez organizacje pomocy społecznej. Działania edukacyjne, dyskutowanie odmienności standardów 

                                                           
107

 W ujęciu socjologicznym integracja oznacza procesy łączenia elementów i części składowych w jedną całość. 
Integracja normatywna, dotycząca sfery kultury, systemu wartości i norm, może być rozumiana, jako stan 
i stopień, w jakim systemy wartości, wyznawane przez członków grupy i ich zachowania są zgodne z systemami 
wartości i zachowaniami obowiązującymi w danej grupie. Integracja funkcjonalna, to stan i stopień zgodności 
ról społecznych pełnionych prze członków grupy oraz funkcji i zadań wykonywanych przez instytucje grupowe 
z rolami i funkcjami im przypisywanymi oraz stan i stopień zharmonizowania ról i funkcji grupowych – por. 
J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, s. 131.  
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postępowania diagnostycznego, interwencyjnego i ewaluacyjnego zawodowych pomagaczy, 

włączenie w dyskusję nad celami, kierunkami i formami działania opiekunów i same ON 

z zaburzeniami psychicznymi – czyli strategie edukacyjne – mogą przybliżyć zawodowych pomagaczy 

i reprezentowane przez nie instytucje/organizacje, przedstawicieli lokalnej władzy, nieformalnych 

opiekunów i osoby z zaburzeniami psychicznymi do uspójniania lokalnych działań – kierunków 

działania i jego form – na rzecz ON i ich rodzin. Natomiast poprawa komunikowania oraz 

podejmowanie różnych form współpracy, identyfikowanie barier współpracy, podejmowanie 

wspólnych projektów i praca zespołowa prowadzą do integracji funkcjonalnej lokalnych systemów 

wsparcia. Te dwa wymiary integracji systemowej przenikają się w praktyce, w funkcjonowaniu 

lokalnych systemów wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin. 

 

3.1. Struktura lokalnych systemów wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin – założenia przyjętej 

analizy. 

Jak zauważa Marek Rymsza, „linie demarkacyjne między usługami rynku pracy, pomocą i integracją 

społeczną, zatrudnieniem socjalnym, systemem rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

[z zaburzeniami psychicznymi – przyp. DT] oraz ekonomią społeczną mają w dużej mierze charakter 

umowny, gdyż wyróżnione systemy czy sektory częściowo nakładają się na siebie i nie tworzą 

logicznej typologii obszarów aktywizacji, czy podmiotów aktywizujących”108. Obecność osób 

z zaburzeniami psychicznymi, a także obecność dzieci i młodzieży, kategorii zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie rozszerza granice tego systemu 

oraz ukazuje potrzebę funkcjonalnej integracji między instytucjami systemu pomocy społecznej, 

zdrowia, edukacji. Innymi słowy to przede wszystkim zainteresowanie ON z zaburzeniami 

psychicznymi przez funkcjonujące instytucje wsparcia społecznego/oparcia społecznego – 

bez względu na wiek i płeć oraz aktualny stan zdrowia, sytuację rodzinną i zawodową ON – wyznacza 

granice systemu. Z perspektywy instytucji pomocy i integracji społecznej należy ten system uzupełnić 

o aktywność oddolną, a nie tylko instytucjonalną, wzbogacić o potrzebne instytucje i formy wsparcia, 

dynamizować dobrymi praktykami, analizami trafności działań lokalnych oraz analizami stanu 

lokalnych systemów wsparcia. Działania oddolne mogą więc być postrzegane jako te, które 

uruchamiają potencjał społeczności. Lokalne – gminne i powiatowe systemy wsparcia tworzone są 

przez: 

 organizacje należące do systemu pomocy społecznej (publiczna pomoc społeczna): 

Ośrodki Pomocy Społecznej – wybrane zadania własne o charakterze obowiązkowym: 

diagnoza konsekwencji problemu, określanie kierunków działań w lokalnych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych, praca socjalna, świadczenia finansowe, rzeczowe, i inne109, 

prowadzenie i zapewnianie miejsc w mieszkaniach chronionych, przygotowanie projektów 

socjalnych; - wybrane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę: 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – wybrane zadania własne powiatu:  

                                                           
108

 M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013, s. 319.   
109

 Art. 17.9 uops, Dz. U. z 2016 r.poz.930 z późn.zm. 
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diagnoza konsekwencji problemu, określanie kierunków działań w lokalnych strategiach 

rozwiązywania problemów społecznych, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, prowadzenie 

i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie 

w nich skierowanych osób, prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej 

gminy, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, udzielanie informacji o prawach 

i uprawnieniach; - wybrane zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 

prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 trzeci sektor oraz organizacje wyznaniowe – diagnoza konsekwencji problemu, określanie 

kierunków działań w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, tworzenie 

podmiotów opieki, rehabilitacji i integracji ON, w tym podmiotów ekonomii społecznej110, 

rzecznictwo bezpośrednie i pośrednie (rzecznictwo osób i spraw).  

Trzonem instytucjonalnego system rehabilitacji i integracji ON z zaburzeniami psychicznymi są 

warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), środowiskowe domy samopomocy (ŚDS), ośrodki (i punkty) 

interwencji kryzysowej (OIK), domy pomocy społecznej (DPS) dla osób przewlekle psychicznie 

chorych oraz – stosunkowo nieliczne – zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), centra integracji 

społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS)111.   

Pomoc środowiskowa – świadczenie opieki i pomocy w ramach usług społecznych w środowisku 

zamieszkania – jest realizowana w postaci pracy socjalnej112, na ogół towarzyszącej pomocy 

finansowej i rzeczowej, których zakresu i kosztów  w przypadku osób i rodzin z problemami zdrowia 

psychicznego nie sposób ustalić113. Problemem jest również standaryzacja usług świadczonych 

osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Z badań nad stanem standardów pracy socjalnej w Polsce 

wynikało, że dotychczas nie wypracowano w Polsce standardu pracy socjalnej z osobami 

niepełnosprawnymi i ich rodzinami, a z analizy zebranego materiału badawczego wynikało, „że 

zróżnicowanie potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych, żyjących w różnych rodzinach 

i społecznościach jest bardzo duże”114.  

W ramach pomocy w środowisku zamieszkania osoby i rodziny mogą korzystać z poradnictwa 

specjalistycznego, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym 

w mieszkaniach chronionych115. Świadczą ją pracownicy etatowi oraz wolontariusze, opiekunowie 

nieformalni; profesjonaliści i [paraprofesjonaliści]. Z nielicznych badań wynikało, że „opieka 
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Podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa prowadzone w ramach działalności 
gospodarczej stowarzyszeń i fundacji, nieliczne spółki non-profit)  
111

 Problemem jest ustalenie udziału ON z zaburzeniami psychicznymi w instytucjonalnym systemie wsparcia 
oraz w pomocy środowiskowej w oparciu o dostępną sprawozdawczość. Utrudnia to analizę lokalnych 
systemów – DT.   
112

 „Czysta” praca socjalna w przypadku tej kategorii klientów została opracowana w ramach modelu terapii 
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi – por. H. Kaszyński Praca socjalna z osobami chorującymi 
psychicznie. Studium socjologiczne. Wydawnictwo UJ, Kraków 2013. Brak informacji o modelach pracy 
zespołowej, wykorzystywanych przez pracowników instytucji wsparcia, modelach pracy z małymi grupami, 
modelach pracy z rodziną, w rodzinie i dla rodziny, modelach aktywizowania i organizowania społeczności 
lokalnych i kategorialnych.   
113

 Uniemożliwia to sposób agregowania danych w sprawozdaniach.  
114

 Por. Krajowy Raport Badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza 
standaryzacji usług i modeli instytucji, pod red. R. Szarfenberga. WRZOS, Warszawa 2011, s. 150. 
115

Brak danych dotyczących liczby mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w sprawozdaniach.  
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nad  osobami przewlekle psychicznie chorymi w formie środowiskowej,  jak i instytucjonalnej, 

stanowi słabą stronę systemu”116.   

 

Pomoc środowiskowa i instytucjonalna powinna być ukierunkowana na:  

 wsparcie osoby z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie jej rodziny oraz wsparcie podmiotów 

zaangażowanych w rozwiązywanie konsekwencji zaburzeń psychicznych w lokalnych 

społecznościach – np. tworzenie grup edukacyjno-wspierających, wspieranie grup 

samopomocowych,  

 wsparcie dla tworzących się stowarzyszeń i fundacji, 

 wspieranie pracowników i wolontariuszy w rolach zawodowych i społecznych (rozwój 

wolontariatu osób niepełnosprawnych117, pracy zespołowej, superwizji, wsparcie 

w dążeniach do uzyskania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. W ramach 

specjalizacji można wybrać specjalność: Praca Socjalna z osobami z zaburzeniami 

psychicznymi; lub Praca Socjalna z osobami uzależnionymi; i w podejmowaniu innych form 

kształcenia oraz doskonalenia zawodowego),    

 pomoc innym instytucjom (w tym reprezentującym zdrowie, rynek pracy, edukację), 

organizacjom (pozarządowym i wyznaniowym), władzy samorządowej w ograniczaniu 

pogłębiania się niepokojących zjawisk i problemów społecznych w lokalnych środowiskach 

oraz zapobieganie im poprzez udział w tworzeniu  programów promocji zdrowia, edukowanie 

instytucji i środowisk zawodowych w zakresie pracy socjalnej i problemów zdrowia 

psychicznego, analizowanie konsekwencji naznaczania społecznego osób i rodzin, tworzenie 

projektów przeciwdziałania im. 

 

Koordynacja działań prowadzonych przez różne podmioty (formalne i nieformalne) w ramach opieki, 

pomocy i integracji społecznej oraz zawodowej dla ON z zaburzeniami psychicznymi, i ich rodzin 

wymaga znajomości standardów opieki oraz pomocy i integracji społecznej/zawodowej, 

przyjmowanych przez te podmioty. Obecność standardów jest korzystna118, podobnie jak obecność 

procesów ewaluacji usług, które nadal mogą potoczyć się wedle alternatywnych scenariuszy: 

ugruntowanie się ewaluacji jako działania urzędniczego, pozornego, ugruntowanego ideologicznie lub 

ugruntowania się ewaluacji jako narzędzia realnej zmiany społecznej119. Ale w przypadku działań 

na rzecz osób niesamodzielnych lub okresowo niesamodzielnych, należy uwzględnić kwestie jakości 

opieki/pomocy i integracji, wykraczające poza efektywność usług, ich adekwatność i zgodność 

ze standardami. Standardy mogą być pomocne w osiąganiu skuteczności, efektywności, trafności 

zadań pod względem technicznym, ale ich społeczna skuteczność – zdaniem Marioli Racław – może 

być nikła. Społeczna jakość opieki została zdefiniowana przez M. Racław następująco: „Przez 

społeczną jakość opieki rozumiem jej jakość wytwarzaną w wyniku międzyosobowych kontaktów 

                                                           
116

 R. Iwański, Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. CeDeWu, PL, Warszawa 2016, s. 164. 
117

 Postulowany prze uczestników WTZ i ŚDS, biorących udział w konsultacjach ustawy „Za życiem” – DT. 
118

 Aczkolwiek w przypadku instytucji pomocy i integracji społecznej standaryzacja działań postępuje powoli. 
Powstała propozycja standardów usług reintegracyjnych – por. A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, 
Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. ISP, Warszawa 2014; M. Rymsza, A. Karwacki, Standardy 
jakości usług reintegracyjnych w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach 
aktywności zawodowej. Założenia i rezultaty badań empirycznych prowadzonych w latach 2009-2013. 
„Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 35 (4)/2016, s. 147-161.   
119

 Por. A. Podkońska, Ewaluacja w lokalnej polityce społecznej – przykład projektów aktywnej integracji, 
„Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 35 (4)/2016, s. 144-145.  
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co ma związek z relacyjnym wymiarem i współzależnym charakterem opieki”120. Uważam, że oprócz 

opieki, także pomoc, rehabilitacja, (re)integracja tocząc się w przestrzeni społecznej, w diadach, 

w triadach powinny być poddawane ocenie pod względem ich społecznej jakości. 

 

Reasumując, system wsparcia ON z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin tworzony jest na poziomie 

lokalnym na bazie czterech, funkcjonujących równolegle, w znacznym stopniu niezależnie od siebie 

systemów/sektorów aktywizujących tych beneficjentów i ich rodziny121 oraz przedstawicieli zawodów 

pomocowych:  

 pomoc społeczna (służby społeczne OPS i PCPR oraz placówek specjalistycznych w tym OIK, 

mieszkania chronione, DPS i ŚDS), 

 system pośrednictwa pracy122, 

 system PFRON-owski  (kadry aktywizujące WTZ i ZAZ prowadzonych głownie przez 

niepubliczne podmioty non-profit, komercyjne i niekomercyjne ZPCh123), 

 system zatrudnienia socjalnego (kadry aktywizujące CIS, KIS publiczne i niepubliczne).     

Cele działania oraz oferowane usługi i działania aktywizujące są nieco odmienne dla każdego 

systemu: 

 dla pomocy społecznej – celem jest usamodzielnienie życiowe klientów, przy czym są to 

klienci z grupy ukrytej, jedni z wielu grup klienckich na poziomie OPS, klienci ukryci 

w kategorii niepełnosprawni na poziomie PCPR, klienci jawni na poziomie specjalistycznych 

instytucji wsparcia – DPS oraz ŚDS, 

 dla systemu PFRON-owskiego celem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna beneficjentów. 

Dla WTZ i ZAZ ON z zaburzeniami psychicznymi są jedną z podstawowych kategorii 

beneficjentów obok osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

 dla systemu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników CIS i KIS, którego celem jest 

reintegracja zawodowa i społeczna, ON z zaburzeniami psychicznymi są ukryte w grupie 

zagrożonych wykluczeniem społecznym/wykluczonych społecznie.     

 

Zaistniała sytuacja wynika z:  

 braku rzetelnej diagnozy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców powiatów,  w tym 

mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (beneficjentów i członków ich 

rodzin), otrzymujących pomoc z innego tytułu niż niepełnosprawność członka/ów rodziny, 

 mniejszych korzyści finansowych, czerpanych z powołania ŚDS, niższej atrakcyjności pracy 

w ŚDS w stosunku do WTZ, przy porównywalnym obciążeniu zawodowym124 pracowników 

tych placówek, 

 koncentracji aktywnych organizacji pozarządowych, co sprzyja inicjatywom powołania 

WTZ125, 

                                                           
120

 Por. M. Racław Kwestia opieki nad osobami starszymi a zaufanie społeczne, w: Kwestia społeczna u progu 
XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz. Red. Naukowa: E. Giermanowska, M. Racław, 
M. Rymsza. WUW, Warszawa 2015, s. 320.   
121

 Charakterystykę tych systemów podaję za M. Rymszą.  
122

 Wykluczony z tej ekspertyzy. 
123

 ZPCh wykluczone z tej ekspertyzy. 
124

 W dyskusjach nad programem „Za życiem” wskazywano na upodabnianie się profilu beneficjenta WTZ i ŚDS 
– DT. 
125

 W województwie wielkopolskim wyróżnia się w tym względzie Poznań i powiat poznański, Konin i powiat 
koniński. 
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 słabości trzeciego sektora na terenach wiejskich. Nieliczne organizacje pozarządowe 

dedykowane wprost (w nazwie) osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom mają 

siedzibę w samym Poznaniu126, 

 „ukrycia” działalności trzeciego sektora, prowadzonej na rzecz ograniczania konsekwencji 

zaburzeń i chorób psychicznych, promocji zdrowia psychicznego, w szerokiej formule działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Z niemal 270 organizacji pozarządowych, które 

wspierają osoby niepełnosprawne, ich rodziny, specjalistów i instytucje wsparcia, zaledwie 

7 z nich dedykuje – w nazwie organizacji – wsparcie dla tej kategorii osób i rodzin,       

 braku koncepcji pracy socjalnej z rodziną opiekującą się osobą/osobami z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 braku koncepcji modelu pracy środowiskowej (opieki środowiskowej) dostosowanej 

do zróżnicowanych warunków działania w środowiskach zamieszkania, zwłaszcza na terenach 

wiejskich, 

 braku wypracowanych wzorów środowiskowych form wsparcia, które powinny zostać 

osadzone na zasadzie łączeniu zasobów pomocy społecznej, z inicjatywami oddolnymi 

opiekunów osób niepełnosprawnych i potencjałem trzeciego sektora w tworzeniu mieszkań 

chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustalaniu kierunków rozwoju 

specjalistycznych usług opiekuńczych, modeli wsparcia rodziny z osobami, które chorują, 

modeli opieki społeczności oraz oferty działań profilaktycznych. 

Wszystkie zasygnalizowane problemy, to problemy ogólnopolskie, a nie wyłącznie wielkopolskie.   

 

Podsumowując, różnorodność i zmienność w podstawowych, analizowanych wymiarach 

specjalistycznych usług opiekuńczych wynikać może z szeregu uwarunkowań takich, jak: 

 forma, w jakiej usługi te są świadczone, dostępność tych form dla gmin,  

 niedostateczna infrastruktura wsparcia (brak kadry specjalistycznej i miejsc, w których ten 

rodzaj usługi może być świadczony), 

 brak wiedzy i dostępu do wzorów organizowania tych usług w powiatach, 

 brak wiedzy i dostępu do wzorów koordynowania tych usług z innymi usługami oferowanymi 

rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi, w środowisku zamieszkania,  

 niedostateczne spopularyzowanie dobrych praktyk, 

 brak wiedzy pracowników pomocy społecznej na temat zaburzeń psychicznych127, 

 niedostateczna współpraca międzyinstytucjonalna i międzysektorowa128. 

                                                           
126

 Bardzo starannie przygotowany przez ROPS w Poznaniu „Wielkopolski Informator wsparcie instytucjonalne 
na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” zawierający obszerny katalog organizacji 
pozarządowych  działających na rzecz różnych grup niepełnosprawnych na wielu polach ich aktywności życiowej 
(m. in. praca, sport, pomoc rodzinie) informuje o 7 organizacjach pozarządowych dedykowanych wprost 
osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Są to: „Fundacja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych 
Dzieci ZERO-PIĘĆ z Poznania; Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć 
i Pomóc” z Poznania; Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób Psychicznie Chorych „Wspólnota” 
z Poznania; Stowarzyszenie Na Recz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” 
w Trzciance, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Concordia” w Gnieźnie, 
Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy Razem” w Międzychodzie, 
Stowarzyszenie Wsparcia Psychicznego „Pomocna Dłoń” w Nowym Tomyślu.  
127

 Co potwierdza zaobserwowane przez pracowników ROPS w Poznaniu zainteresowanie pracowników 
socjalnych szkoleniami z zakresu zaburzeń psychicznych i ich konsekwencji dla osoby, rodziny, społeczności 
lokalnej.  
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W odniesieniu do rozkładu infrastruktury socjalnej (ŚDS i WTZ), przedstawione uwagi wskazują 

na potrzebę pogłębionej diagnozy uwarunkowań realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych 

w regionie, gdyż bariery ich rozwoju mogą mieć charakter zarówno powszechny (niedostateczna 

infrastruktura wsparcia), jak i lokalny (trudności w zastosowaniu niektórych form specjalistycznego 

wsparcia, brak wzorców organizowania i koordynacji tych usług, niedostateczna wiedza na temat 

choroby psychicznej, jej konsekwencji na różnych poziomach społecznych (osoby, rodziny, 

społeczności lokalnych), niedostateczna wiedza na temat organizacyjnych aspektów usług: 

wykorzystania pracy zespołowej, możliwości zastosowania modelu case management, tworzenie 

modelu ewaluacji dla potrzeb instytucji) oraz bariery we współpracy z innymi podmiotami 

na poziomie lokalnym). 

W przypadku białych plam w rozmieszczeniu podstawowych instytucji wsparcia dedykowanych 

osobom z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe znaczenie - poza zróżnicowaną i mniej korzystną 

pozycją ŚDS wynikającą z istniejących regulacji prawnych, ma: 

 brak wiedzy i przykładów diagnozy następstw problemów zdrowia psychicznego na poziomie 

społeczności,  

 nieumiejętność diagnozowania problemu pozornie jawnego (jakim są konsekwencje 

zaburzeń psychicznych na poziomie społeczności lokalnych (gminnych i powiatowych),  

 nieumiejętność (brak zrozumienia oraz brak umiejętności przedstawienia) następstw 

zaburzeń psychicznych jako problemu w społeczności (rozbieżności w definiowaniu terapii 

społecznej, opieki społeczności oraz zasad (i wskaźników) społecznej jakości opieki, 

standardów pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie oraz standardów pracy 

socjalnej z rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi), 

  nieumiejętność (brak zrozumienia oraz brak umiejętności przedstawienia) następstw 

zaburzeń psychicznych jako problemu dla społeczności (braki kadry, braki w infrastrukturze 

pomocowej).  

 

Struktura systemu pomocy i integracji społecznej jest oparta o stosunkowo stabilne, rozpoznawalne 

ogniwa (WTZ, ŚDS, OIK, CIS, KIS, ZAZ, DPS), w nieznacznym stopniu zmienia się w przestrzeni (ubywa 

lub przybywa niewiele placówek, kadry, uczestników). Koncentracja większości instytucji wsparcia 

społecznego, których celem jest rehabilitacja społeczna (zawodowa) i integracja społeczna ma 

miejsce w subregionie poznańskim. Wyjątkiem od tej reguły jest opieka w DPS, których niemal 

połowa skoncentrowana jest w subregionie kaliskim. Kaliski subregion zajmuje wiodącą pozycję 

wśród innych subregionów, biorąc pod uwagę koncentrację ZAZ, ŚDS, WTZ, a pozycję marginalną, gdy 

obserwujemy funkcjonowanie CIS i KIS. Te instytucje wsparcia są bardziej widoczne w subregionie 

konińskim i pilskim (CIS).  

Najbardziej powszechnym oraz stosunkowo najbardziej dostępnym na poziomie powiatów 

instytucjonalnym wsparciem dla osób z zaburzeniami psychicznymi są WTZ. Idea opieki, integracji 

i rehabilitacji społecznej (zawodowej) ON z zaburzeniami psychicznymi jest w największym stopniu 

realizowana w ramach zasad, kierunków działania, strategii działania i form wsparcia, 

proponowanych i realizowanych przez kadrę WTZ, ŚDS, PCPR, DPS – instytucji ulokowanych 

w odmiennych systemach (PFRON-owskim i pomocy społecznej). 

                                                                                                                                                                                     
128

 Por. uwagi J. Krzyszkowskiego na temat stanu usług opiekuńczych w Polsce i uwarunkowań tego stanu – 
J. Krzyszkowski Pomoc społeczna wobec starzenia się społeczeństwa polskiego,  „Przegląd Socjologiczny” 
4/2013.   
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Oceniając wsparcie środowiskowe, oparte o rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych i usług 

opiekuńczych129 oraz pracę socjalną z osobami i rodzinami, należy sądzić, iż ma ono raczej niższą 

rangę niż wsparcie instytucjonalne z perspektywy decydentów gmin i powiatów, a być może również 

niższą rangę w ocenie kadry kierowniczej JOPS. Teza ta wymaga pogłębionych analiz z uwagi na brak 

informacji na temat cech tego wsparcia w działaniach praktycznych, związanych ze świadczeniem 

usług i pracy socjalnej. Ponadto model opieki społeczności, który integruje pracę socjalną z innymi 

usługami, w tym z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, nie jest 

udostępniony praktykom, gdyż brakuje w polskiej literaturze operacjonalizacji tego modelu 

w odniesieniu do konsekwencji zaburzeń i chorób psychicznych.   

Trudności w rozwoju specjalistycznych usług opiekuńczych w Wielkopolsce wynikają w części, 

w mojej ocenie [DT], z niskiego poziomu integracji podsystemu pomocy społecznej z pozostałymi 

podsystemami wsparcia, z których korzystają osoby z zaburzeniami psychicznymi (podsystem 

zatrudnienia wspieranego, rehabilitacji zawodowej i społecznej [WTZ, ZAZ, ZPCh], rynku pracy). Teza 

ta wskazuje na znaczenie barier aksjologiczno-świadomościowych w podejmowaniu współpracy 

międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, przekraczającej interesy własnej instytucji oraz resortu. 

„Ukryte” wsparcie adresowane przez trzeci sektor do osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, 

specjalistów i instytucji wsparcia charakterystycznych dla tego systemu, którego nieznany, ale 

znaczący potencjał powinien zostać uruchomiony w działaniach środowiskowych podejmowanych 

na rzecz stworzenia modelu opieki społeczności, wymaga pogłębionych badań na terenie całego 

województwa.   

 

Ponadto, istniejące dane statystyczne nie pozwalają na:  

 Określenie rzeczywistych granic systemu wsparcia, gdyż brakuje informacji o udziale ON 

z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich rodzin w ofercie wsparcia instytucjonalnego, 

w stosunku do ogółu świadczeniobiorców. Utrudnia to również określenie rzeczywistego 

miejsca i rangi instytucji w systemie wsparcia ON z zaburzeniami psychicznymi oraz ich 

rodzin. 

 Określenie cech rzeczywistej współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, która 

ma miejsce w postaci działań projektowanych przez instytucje wsparcia (projekty, programy, 

realizowane formy współpracy) i podejmowanych oddolnie przez opiekunów ON, organizacje 

pozarządowe, społeczników i liderów lokalnych (formy współpracy). Obecność nielicznych 

projektów (programów), realizowanych w lokalnych środowiskach i dostępnych 

w sprawozdawczości ROPS, wskazuje na potencjał współpracy, który wymaga opracowania 

strategii uruchamiania go oraz – co niemniej ważne – określenia priorytetów oceny 

projektów konkursowych. 

 Określenie obiektywnej dostępności instytucji i usług z perspektywy beneficjenta instytucji 

wsparcia (dostępność określana jest przez instytucje wsparcia).  

 Określenie subiektywnych barier dostępności instytucji i usług (pracy socjalnej, usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, poradnictwa specjalistycznego) oraz 

nieformalnego wsparcia ON z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów. Sygnalizowane 

bariery w postaci negatywnych postaw, negatywnych stereotypów, uprzedzeń, praktyk 

dyskryminacyjnych (dyskryminacja instytucjonalne i bezpośrednia, procesy naznaczania osób 

                                                           
129

 Z informacji pozyskanej od ekspertów (dyrektorów PCPR-ów i innych pracowników pomocy społecznej 
wynikało, że gminy oferują osobom z zaburzeniami psychicznymi usługi opiekuńcze zamiast specjalistycznych 
usług opiekuńczych, a jednocześnie starają się nie łączyć obu usług w jednym gospodarstwie domowym.   
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i kategorii społecznych) wskazują na obecność tego typu barier w korzystaniu z instytucji 

i oferowanych przez nie usług. 

 Określenie zasad koordynacji działań między służbą zdrowia a instytucją pomocy i integracji 

społecznej, które niezależnie lub w ramach nielicznych wspólnych projektów/programów 

opracowania,  proponują te zasady i je realizują. 

 Określenie udziału i zaangażowania specjalistów II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 

ze specjalizacją niepełnosprawność psychiczna, w instytucjach wsparcia społecznego 

(publicznych i w organizacjach pozarządowych). 

 Ustalenie specyfiki pracy socjalnej z osobami, rodzinami, zespołowej, z małymi grupami oraz 

aktywizowania i organizowania społeczności. Nie oznacza to, że nie jest ona praktykowana.     

 

Nieliczne, wartościowe raporty z badań nad instytucjami wsparcia130 i usługami (reintegracji 

społeczno-zawodowej, usługami opiekuńczymi), nie zastąpią rzetelnej, opartej o dobrze 

skonceptualizowane badania empiryczne, naukowej diagnozy lokalnych systemów wsparcia, 

dedykowanych osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, a także naukowej diagnozy 

warunków życia tych osób i rodzin w lokalnych społecznościach.   

4. System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 

w województwie wielkopolskim – dane statystyczne  

4.1. Sieci społecznego środowiskowego wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Podstawowymi formami wsparcia społecznego, które są dedykowane osobom z zaburzeniami 

psychicznymi (chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie131) i realizowane 

w środowisku są: Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS), kluby samopomocy oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Są one finansowane ze środków rządowych, 

natomiast zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej ich realizacją, jako zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej zajmują się samorządy gminne i powiatowe. Pozostałe formy 

środowiskowego oparcia społecznego określone w ustawie o pomocy społecznej to: ośrodki 

interwencji kryzysowej, specjalistyczne poradnictwo, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze finansowane są przez gminę, które są dostępne są dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

na zasadach określonych dla ogółu społeczeństwa. Mieszkania chronione, które są deficytową formą 

wsparcia na terenie województwa wielkopolskiego, w zależności od profilu beneficjenta mogą być 

również adresowane dla opisywanej grupy społecznej.  

                                                           
130

 Por. Badanie sytuacji Warsztatów Terapii Zajęciowej, PFRON, Warszawa 2014 - Raport końcowy z badania 
pod kierunkiem E. Zakrzewskiej-Manterys, a także przywoływane w tekście ekspertyzy publikacje M. Rymszy, 
A. Karwackiego, M. Racław, J. Krzyszkowskiego, R. Iwańskiego.  
131

 Osoba z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 3. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego, to osoba chora psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), upośledzona umysłowo lub 
wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są 
do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki 
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 
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Dodatkowo, w zależności od potrzeb uczestników i ich rodzin, w ramach ŚDS może być 

prowadzonych szereg działań i usług wspierających osoby z zaburzeniami i ich rodziny, np.: 

całodobowy hostel, punkt interwencji kryzysowej, telefon zaufania, klub uczestnika, czy też klub 

samopomocy dla osób z zaburzeniami i ich rodzin. 

Wielu specjalistów z zakresu psychiatrii oraz wsparcia społecznego przełomowy moment w tworzeniu 

lokalnych systemów oparcia społecznego i rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

dostrzega w uchwaleniu w 1994 roku ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która dała podstawę 

do powstawania nowych rozwiązań. Prowadzenie działań wspierających w oparciu o środowisko 

lokalne pacjenta jest kierunkiem działań zalecanym przez WHO132. 

Analizą, zaprezentowaną w tej części opracowania, zostały objęte formy społecznego wsparcia, które 

powinny być świadczone systemowo i powinny być finansowane w sposób ciągły, w ramach środków 

zabezpieczonych w budżetach samorządów i wojewodów.  

Warto podkreślić raz jeszcze, że na grupę „osób z zaburzeniami psychicznymi”, pojawiającą się 

w prawodawstwie i literaturze przedmiotu, składają się przede wszystkim dwie kategorie społeczne – 

osoby chorujące psychicznie i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które są zróżnicowane pod 

kątem społecznego funkcjonowania oraz zakresu oczekiwanego i wymaganego wsparcia. Każda z nich 

potrzebuje innych form pomocy środowiskowej, leczenia i metod terapii. Te różnice zostały 

dostrzeżone np. w rodzajach wsparcia świadczonego w ŚDS – placówki zostały podzielone na typy 

z uwagi na profil osoby korzystającej.  

Poza wskazanymi różnicami, istnieje pewna cecha, która jest wspólna tym dwóm kategoriom. 

Jak dowiadujemy się z badania potrzeb osób niepełnosprawnych, które było realizowane na zlecenie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od stycznia do kwietnia 2017 roku133, 

obie grupy osiągały najniższe wartości wskaźnika jakości życia, w porównaniu do innych grup 

objętych badaniem. Autorzy raportu formułują jeden z wniosków pobadawczych w następujący 

sposób: „Patrząc na życie ON przez pryzmat wskaźników syntetyzujących informacje na temat jakości 

życia w różnych obszarach należy stwierdzić, że sytuacja nie jest dobra. Globalny wskaźnik jakości 

życia będący uśrednioną wartością wskaźników cząstkowych przyjął wartość 38,5 pkt na możliwe 

100 pkt. Dodatkowo widać wyraźnie, że najniższe wartości wskaźnik jakości życia osiągany jest przez 

osoby niepełnosprawne intelektualnie (24,5 pkt) oraz chorujące psychicznie (31,2 pkt). 

W pozostałych 3 grupach niepełnosprawności (osoby z dysfunkcją wzroku, ruchu i słuchu) utrzymuje 

się on na podobnym poziomie i nieco przekracza średnią wartość wskaźnika odnotowaną dla ogółu 

badanych. Wśród ogółu osób niepełnosprawnych na szczególną uwagę w kontekście skuteczności 

i kompleksowości wsparcia zasługują osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby 

chorujące psychicznie – w grupach tych skala deprywacji w zasadzie we wszystkich poddanych 

badaniu obszarach jest najwyższa”. Obszarami podlegającymi badaniu były: sytuacja dochodowa 

gospodarstwa domowego, warunki mieszkaniowe, aktywność edukacyjna, aktywność ekonomiczna, 

wsparcie społeczne i dobrostan. Badaniu zostały poddane osoby pełnoletnie.  

                                                           
132

 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka, „Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako ważny element środowiskowego 
leczenia osób chorych psychicznie”, „Psychoterapia” nr 4 (155) 2010, s. 36 
133

 Badanie zrealizowane na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez 
Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka, https://www.pfron.org.pl/instytucje/badania-i-analizy-
naukowe/raport-koncowy-z-badania-potrzeb-osob-niepelnosprawnych/ (Dostęp: 25.11.2017 rok) 
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Ważnym celem wsparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie, oprócz zapewnienia 

przestrzeni do integracji społecznej poprzez: wsparcie w środowiskowym domu samopomocy oraz 

wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i stawianiu czoła codziennym problemom, jest przede 

wszystkim zapobieganie częstym hospitalizacjom, które w znaczący sposób wpływają na obniżenie 

jakości życia tej grupy. 

4.1.1 Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 

województwa wielkopolskiego 

Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sprawozdawczości resortowej MPIPS-03 

w latach 2013-2016 stanowiły zazwyczaj od 41% (2013, 2014 i 2016 rok) do 46% (2015 rok) wśród 

wszystkich ośrodków wsparcia. Do takich ośrodków zaliczamy m.in. ŚDS i kluby samopomocy. 

Liczbę ośrodków wsparcia ogółem i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2013-2016 zaprezentowano na poniższym 

wykresie.  

Wykres 2 Liczba ośrodków wsparcia ogółem i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi na terenie województwa wielkopolskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-03 za lata 2013-2016. 

W latach 2013-2014 100% wszystkich ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w sprawozdawczości resortowej stanowiły środowiskowe domy samopomocy (ŚDS), które zostaną 

opisane bardziej szczegółowo w dalszej części opracowania. W latach 2015-2016, oprócz ŚDS 

na terenie województwa występowały inne dzienne ośrodki wspierające osoby z zaburzeniami 

psychicznymi; były one prowadzone przez 5 samorządów: gminę Kępno (1 ośrodek), gminę Nowe 

Miasto nad Wartą (1), m. Poznań (11), powiat kaliski (1) i gminę Włoszakowice (1).  
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Wykres 3 Dzienne ośrodki wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi (nie będące ŚDS) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-03 za lata 2015-2016. 

W roku 2016 wzrosła liczba ośrodków, liczba miejsc i tym samym liczba osób korzystających z tego 

rodzaju wsparcia.  

W latach 2013-2016 na terenie województwa funkcjonowały ośrodki wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, które prowadziły miejsca całodobowe okresowego pobytu. 

(Patrz poniższy wykres) 

Wykres 4 Liczba ośrodków wsparcia prowadzących miejsca całodobowego okresowego pobytu, wraz 

z liczbą miejsc i osób korzystających 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-03 za lata 2013-2016. 

Na powyższym wykresie widać sukcesywny wzrost liczby miejsc całodobowego okresowego pobytu, 

co przełożyło się na wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia ośrodków.  

Ośrodki, w których dostępne były miejsca całodobowego pobytu znajdowały się w m. Poznaniu (4), 

powiecie kaliskim (1) i powiecie pleszewskim (1).  
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4.1.2. Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS) 

Pierwsze ŚDS zaczęły powstawać po 1995 roku, dzięki zapisom ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego, która weszła w życie w 1994 roku. Liczba ŚDS zaczęła zwiększać się pod koniec lat 90. 

I w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jak wskazuje dr Irena Przywarka w artykule „Środowiskowy dom 

samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego jako forma pomocy” 134 - „W okresie 

poprzedzającym przemiany w naszym kraju ludzie uważali za normalne, że osoby z zaburzeniami 

zdrowia psychicznego żyły w społeczeństwie odizolowane. Zmiany ustrojowe pociągnęły za sobą 

konieczność zmian myślenia i działania w zakresie integracji osób z zaburzeniami psychicznymi 

w społeczności lokalnej. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku 

w swojej preambule mówi, że „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem człowieka”, główny 

akcent pada więc na ochronę praw i ochronę zdrowia psychicznego (art. 2). Polega to na promocji 

zdrowia psychicznego, jak i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym. Osoby z zaburzeniami 

psychicznymi winny mieć łatwy dostęp do usług społecznych i pomocy niezbędnej do życia 

w środowisku rodzinnym i społecznym. Towarzyszyć ma temu kształtowanie zrozumienia, tolerancji 

i życzliwości wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”. Realizacja powyższych postulatów ma 

miejsce m.in. poprzez wsparcie świadczone w ŚDS.  

Środowisko + Dom + Samopomoc = Środowiskowy Dom Samopomocy  

W funkcjonowaniu ŚDS ważne są trzy nieodłączne elementy składające się na specyfikę 

funkcjonowania tych jednostek, którymi są: środowisko, dom i samopomoc. Środowiskowy charakter 

placówki – ŚDS jest placówką środowiskową, czyli zlokalizowaną i działającą na określonym obszarze. 

Uczestnicy zajęć prowadzonych w ŚDS funkcjonują w pewnym środowisku (przez środowisko mamy 

na myśli nie tylko gospodarstwo domowe, ale najbliższą okolicę, w której dana osoba dorasta – 

miasto, dzielnica), które jest im dobrze znane, gdzie czują się bezpiecznie, w którym są zakorzenieni, 

dlatego środowiskowe placówki wsparcia dostępne w najbliższej okolicy są jedną z najlepszych 

możliwości świadczenia oparcia społecznego. Celem działania tych placówek jest z jednej strony 

zwiększenie samodzielności jednostek, z drugiej zaś włączenie podopiecznych w życie lokalnej 

społeczności. Środowiskowy Dom, ma być czymś więcej niż instytucją, placówką, ośrodkiem 

wsparcia. To miejsce przyjazne, znane, dające pomoc i oparcie. Środowiskowy Dom Samopomocy – 

swoim działaniem stara się przygotować osoby z zaburzeniami psychicznymi do życia 

w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Samopomoc to również pomoc i wsparcie 

udzielane sobie wzajemnie przez uczestników. Samopomoc ma charakter restytucyjny i zakłada 

przywrócenie możliwości funkcjonowania w społeczeństwie m.in. w rodzinie, miejscu pracy, poprzez 

pracę na posiadanych przez jednostkę zasobach.  

ŚDS to ośrodki wsparcia będące formą pomocy społecznej adresowane są do osób z zaburzeniami 

psychicznymi powyżej osiemnastego roku życia, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 

organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym 

i społecznym135. Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi są: środowiskowe domy 

samopomocy lub kluby samopomocy136. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie zaradności 

                                                           
134

 http://www.psychiatria.pl/artykul/srodowiskowy-dom-samopomocy-dla-osob-z-zaburzeniami-zdrowia-
psychicznego-jako-forma-pomocy/645 (Dostęp: 13.11.2017 rok) 
135

 Art. 51a Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 
136

 Uczestnicy ośrodków wsparcia nie muszą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności, a decyzję o ich 
skierowaniu wydaje, na wniosek zainteresowanego, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
zainteresowanego ośrodek pomocy społecznej. 
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i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi prowadzone są przez gminne i powiatowe samorządy jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, w praktyce pieniądze na te działania 

przekazywane są za pośrednictwem wojewodów.  

Środowiskowe domy samopomocy dzielą się na: 

1. domy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

2. domy typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną137, 

3. domy typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Mogą występować również mieszane typy ŚDS, jednak jak określono w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 

program działalności domu i plan pracy przygotowuje się dla każdego typu domu odrębnie138.  

Głównymi zadaniami realizowanymi przez ośrodki wspierające osoby z dysfunkcją intelektualną jest 

prowadzenie treningów, których celem jest wzrost samodzielności i niezależności osób mający 

umożliwić im prowadzenie samodzielnego życia poza systemem instytucjonalnym. Zgodnie z zapisami 

rozporządzenia są to139: 

a) Treningi funkcjonowania w codziennym życiu, 

b) Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

c) Treningi umiejętności spędzania wolnego czasu, 

d) Poradnictwo psychologiczne, 

e) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

f) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

g) Niezbędna opieka, 

h) Terapia ruchowa, w tym zajęcia sportowe i turystyczne, 

i) Umożliwienie spożywania gorącego posiłku, 

j) Inne formy postępowania przygotowującego do uczestnictwa w warsztatach terapii 

zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. 

 

Pobyt w ośrodku wsparcia jest odpłatny. Odpłatność za pobyt w środowiskowym domu samopomocy 

ustalona została w art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, zgodnie z którym: 

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami 

psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty 

dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę 

w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego. 

                                                           
137

 W rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy przy definicji 
domów typu B użyto określenia "upośledzony umysłowo". Zgodnie z zapisami rozporządzenia, uczestnikami 
ŚDS mogą być osoby "upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby 
z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne". 
Warto zaznaczyć, że w ustawie w pomocy społecznej z 2004 r., która upoważnia wydanie rozporządzenia 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy z 2010 r., używana jest nomenklatura "niepełnosprawność 
intelektualna". Definiowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w późniejszym rozporządzeniu 
z użyciem terminologii zniesionej w latach 90. przez Światowa Organizację Zdrowia, jest wysoce niestosowne, 
gdyż stygmatyzuje osoby, dla których rozporządzenie zostało napisane. 
138

 § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy.  
139

 § 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy. 
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Podstawy prawne funkcjonowania ŚDS to: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, 

poz. 535 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586); 

4. Wytyczne Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące sposobu wykonywania zadania 

z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 

ŚDS w województwie wielkopolskim w statystykach resortowych  

Analizując w sprawozdawczość resortową za lata 2013-2016 (MPIPS-05), odnotować należy wzrost 

liczby placówek z 67 w 2013 roku do 69 w 2016 roku.  

 

Mapa 6 Dostępność ŚDS w województwie wielkopolskim w 2016 roku, w układzie powiatowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za 2016 rok. 

W 2016 roku 53 jednostki samorządu terytorialnego prowadziły 69 ŚDS. Z danych zawartych 

w sprawozdaniu MPIPS-05 wynika, że 21 placówek w 2016 roku było prowadzonych przez 

16 samorządów powiatowych. Najwięcej środowiskowych domów samopomocy w 2016 roku 
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znajdowało się w powiatach: m. Poznań (9), tureckim (5), pleszewskim (4), ostrowskim (4), 

ostrzeszowskim (3), konińskim (3), kościańskim (3), kolskim (3), gnieźnieńskim (3) i poznańskim (3).  

Ta forma wsparcia w 2016 roku nie była dostępna na terenie 7 powiatów położonych w północno-

zachodniej części województwa – wolsztyńskiego, grodziskiego, szamotulskiego, obornickiego, 

czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego i złotowskiego. Analizując liczbę wszystkich samorządów 

gminnych z terenu województwa, które nie organizowały wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w formie ośrodków dziennych, w 2016 roku było ich 189, co stanowiło 84% 

wielkopolskich gmin.  

Mapa 7 Dostępność ŚDS w województwie wielkopolskim w 2016 roku, w układzie gminnym 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za 2016 rok. 

Struktura 37 gmin prowadzących 48 ŚDS wyglądała następująco: 20 placówek funkcjonowało 

na terenie 9 gmin miejskich, 19 placówek na terenie 19 gmin miejsko-wiejskich, a 9 na terenie 9 gmin 

wiejskich. Spoglądając na powyższą mapę dostępności ŚDS w województwie wielkopolskim 

w układzie gminnym, możemy dostrzec sporo białych plam, szczególnie w północno-zachodniej części 

województwa.  

Na poniższym wykresie zaprezentowano rozkład ŚDS według typów placówek w 2016 roku.  
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Wykres 5 ŚDS według typów w 2016 roku 

 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
(http://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej). 
 

Na terenie województwa wielkopolskiego dominują mieszane typy ŚDS. W badaniu Obiektywna 

i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących 

województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów 

polityki społecznej, sytuacja związana z tworzeniem mieszanych typów ŚDS została określona 

w następujący sposób: „Wysoka liczba domów o typach mieszanych niepokoi. Podział ośrodków 

wsparcia na typy miał na celu specjalizację działań poszczególnych placówek związanych 

z odmiennymi potrzebami osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z chorobą psychiczną 

i osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Wysokie standardy wsparcia sugerowałoby 

wręcz, by specjalizować domy jednego typu wg rodzaju zaburzeń (np. domy typu B oddzielne dla 

osób z autyzmem, z wieloraką niepełnosprawnością itp.), tak by oferowane wsparcie było jak 

najpełniej dostosowane do potrzeb i możliwości przebywających w ośrodku osób140”. 

Popatrzmy na strukturę ŚDS z uwagi na organ prowadzący. (wykres poniżej) 

Wykres 6 Struktura ŚDS z uwagi na organ prowadzący w latach 2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za lata 2013-2016. 

                                                           
140

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Stowarzyszenie Na Tak, badanie pt. Obiektywna 
i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących województwo 
wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów polityki społecznej ROPS 
Poznań 2014, s. 152. 
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We wszystkich analizowanych latach dominują placówki prowadzone przez JST, średnio 44 ŚDS 

prowadzone przez JST do  24 prowadzonych przez inny podmiot.  

Na poniższym wykresie zaprezentowano liczbę osób korzystających i liczbę miejsc w ŚDS w latach 

2013-2016.  

Wykres 7 Liczba osób przebywających i miejsc w ŚDS na terenie województwa wielkopolskiego 

w latach 2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za lata 2013-2016. 

Wraz ze wzrostem liczby placówek w latach 2013-2015, wzrastała liczba miejsc. W 2016 roku 

w porównaniu z 2013, z uwagi na zwiększenie się liczby miejsc, zwiększyła się również liczba osób, 

która mogła skorzystać ze wsparcia instytucji. W latach 2013-2015 systematycznie wzrastała liczba 

osób korzystających ze wsparcia. W 2016 roku w porównaniu z 2015 w dniu sprawozdawczym (31 XII 

danego roku) przy takich samych możliwościach w zakresie oferowanej liczby miejsc ze wsparcia 

korzystało 17 osób mniej.  
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Mapa 9 Liczba osób korzystających z ŚDS w województwie wielkopolskim w 2016 roku, w układzie 

powiatowym 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za 2016 rok. 

Z oferty ŚDS najliczniej korzystają mieszkańcy powiatów: m. Poznań, ostrowskiego, pleszewskiego, 

tureckiego, gnieźnieńskiego, konińskiego, są to powiaty na terenie których funkcjonuje większa liczba 

instytucji.  

Na poniższym wykresie przedstawiony został wskaźnik wykorzystania miejsc w ŚDS w latach 2013-

2016. 

Wykres 8 Odsetek wykorzystanych miejsc w ŚDS na terenie województwa wielkopolskiego w latach 

2013-2016 (stosunek liczby osób korzystających na dzień 31 XII do liczby miejsc w ŚDS) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za 2016 rok. 
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Wykorzystanie miejsc, mierzone stosunkiem liczby osób korzystających ze wsparcia placówki na dzień 

31 XII do liczby miejsc w ŚDS w analizowanych latach, kształtowało się na poziomie nieco poniżej 

100%. W skali całego województwa, według stanu na 31 grudnia każdego roku, w 2016 roku 

34 miejsca w ŚDS pozostawały niewykorzystane, w 2015 roku – 17 miejsc, w 2014 roku – 33 miejsca, 

a w 2013 roku – 26 miejsc. Ze sprawozdania nie wynika niestety, przez ile dni w ciągu roku miejsca 

pozostawały nie wykorzystane i z czego to wynikało.  

Z analizy wykorzystania miejsc w ŚDS wynika również, że w 2016 roku w przypadku 12 instytucji 

liczba osób korzystających ze wsparcia (odnotowana na dzień 31 XII) była mniejsza, aniżeli liczba 

miejsc. W tej grupie 2 ŚDS (zlokalizowane na terenie m. Poznania) wykazały jednocześnie wolne 

miejsca i osoby oczekujące na miejsce. Jednak tak jak zostało to zaznaczone wcześniej, 

w sprawozdawczości resortowej widzimy statyczny obraz określonego zjawiska społecznego w danym 

punkcie w czasie (w MPIPS-03 i MPIPS-05 na dzień 31 grudnia) i nie wiemy przez ile dni w roku 

utrzymuje się określony stan rzeczy.    

Na podstawie poniższego wykresu możemy przeanalizować liczbę osób oczekujących na miejsce 

w ŚDS w ostatnich kilku latach.  

Wykres 9 Liczba osób oczekujących na miejsce w ŚDS na terenie województwa wielkopolskiego 

w latach 2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za 2016 rok. 

Na przestrzeni analizowanych lat w każdym roku odnotowywano osoby, które oczekiwały na miejsce 

w placówce. Najwięcej takich osób oczekiwało w 2013 roku – 151.  
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Mapa 10 Liczba osób oczekujących na miejsce w ŚDS w 2016 roku, w ujęciu powiatowym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za 2016 rok. 

Statystykę dotyczącą liczby osób, które oczekują na miejsce w ŚDS prowadzi się na podstawie danych 

pochodzących z powiatów/gmin, na terenie których są zlokalizowane ŚDS, z tego też powodu liczba 

oczekujących nie oddaje rzeczywistej skali zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia w całym 

województwie. W roku 2016 w województwie z jednej strony 130 osób oczekiwało na miejsce w ŚDS, 

z drugiej zaś 34 miejsca pozostawały niewykorzystane141. Jednak w przeciwieństwie do DPS 

w przypadku których często poszukuje się osób na wolne miejsce, nawet poza granicami powiatu, 

na terenie którego znajduje się DPS z niewykorzystanymi miejscami, w przypadku ŚDS wydaje się to 

bezcelowe, skoro usługa w ŚDS ma być świadczona w środowisku lokalnym, jak najbliżej miejsca 

zamieszkania danej osoby, czas dojazdu do placówki i możliwość organizacji transportu stają się 

kwestiami najbardziej problematycznymi.   

Najwięcej osób w 2016 roku oczekiwało na miejsce w ŚDS w następujących miastach: Poznaniu 

(31 os.), Gnieźnie (28 os.), Jarocinie (12 os.) i Opalenicy (8 os.). 

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w ŚDS obliczany w sprawozdaniu MPIPS-05, wyrażony liczbą 

bezwzględną, stanowi iloraz: liczby osób umieszczonych pomnożonej przez 100, podzielony przez 

sumę liczby osób umieszczonych i osób oczekujących. Im wartość wskaźnika bliższa liczbie 100, tym 

większe zaspokojenie potrzeb. W tym miejscu należy powtórzyć uwagę poczynioną podczas 

komentarza nt. liczby osób oczekujących na miejsce w ŚDS. Szacowanie wskaźnika zaspokojenia 

                                                           
141

 Taka sytuacja miała miejsce we wszystkich analizowanych latach. 
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potrzeb odbywa się na podstawie danych pochodzących z powiatów/gmin, na terenie których 

znajdują się ŚDS. Zatem wskaźnik odnosi się de facto tylko do mieszkańców tych powiatów/gmin. 

Na poniższym wykresie przedstawiono wartość wskaźnika w latach 2013-2016 wraz z liczbą osób 

umieszczonych w ŚDS w danym roku i liczbą osób oczekujących.  

Wykres 10 Wartość wskaźnika zaspokojenia potrzeb, liczba osób umieszczonych i liczba osób 

oczekujących na miejsce w ŚDS na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2013-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-05 za lata 2013-2016. 

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb w 2016 roku osiągnął najwyższą wartość i wyniósł 88,35, zapewne 

dzięki sporej liczbie osób, które zostały umieszczone w ŚDS w 2016 roku – 986 osób, choć należy mieć 

na uwadze, że osoby te zostały umieszczone w ŚDS w wyniku rotacji uczestników, a nie uruchomienia 

dodatkowych miejsc. W sprawozdawczości resortowej nie ma informacji o powodach rezygnacji 

z uczestnictwa w zajęciach. Ten temat wydaje się być interesujący i wart pogłębienia 

w dedykowanym badaniu społecznym.  

Wydatki ponoszone na prowadzenie ŚDS kształtowały się w latach 2013-2016 na poziomie ponad 

30 mln. zł, a w 2016 roku osiągnęły wartość ponad 37 mln. zł. (Patrz poniższy wykres) 

Wykres 11 Roczne wydatki na ŚDS w latach 2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za lata 2013-2016. 
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Wzrost wydatków ponoszonych na ŚDS, przełożył się na wzrost średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania 1 uczestnika w ŚDS w latach 2013-2016. (Patrz poniższy wykres) 

Wykres 12 Średni miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w ŚDS w latach 2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za lata 2013-2016. 

Jedna z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z dnia 5 sierpnia 2015 r. wprowadziła zmianę 

dotyczącą zasad odpłatności i dotowania funkcjonowania ŚDS, tj. zwiększenie do 300% kryterium 

dochodowego uprawniającego do progu 5% odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi i określiła minimalną dotację wojewody przypadającą na uczestnika 

do 250% kryterium dochodowego (w latach 2016-2018 ma następować stopniowy wzrost 

do zakładanego)142. Dotacja dla ŚDS w 2016 roku wynosiła 200 proc. kryterium dochodowego 

obowiązującego osoby samotne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, czyli 1268 zł 

miesięcznie na jedną osobę. Natomiast od 2017 r. dotacja miała wynosić 230 proc. (1458,2 zł), 

a docelowo od 2018 r. 250 proc. wspomnianego progu (1585 zł)143. 

Statystyka resortowa (MPIPS-03, OZPS), przedstawia perspektywę instytucjonalną ŚDS, niestety nie 

dostarcza danych na temat uczestników zajęć w tych placówkach – wieku czy płci. 

W kontekście wspierania funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, należy 

uzupełnić statystyki resortowe pomocy społecznej statystykami dotyczącymi stanu zdrowia 

psychicznego Wielkopolan144. W 2015 roku 105 145145 Wielkopolan (3,03% populacji Wielkopolan 

w 2015 roku) było leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, w tym 11 344 dzieci i młodzieży146 

(1,61% populacji Wielkopolan w wieku 0-18).  

Zestawiając dane dotyczące liczby miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (w tym w środowiskowych domach samopomocy) oraz liczby osób pełnoletnich 

leczonych z powodu zaburzeń psychicznych można stwierdzić, że infrastruktura ośrodków wsparcia 

w 2015 roku (76 ośrodków z 2632 miejscami) mogłaby objąć wsparciem zaledwie 2,81% osób, 

które leczą się z powodu zaburzeń psychicznych. Część osób leczonych z powodu zaburzeń 

psychicznych, aktualnie korzysta ze wsparcia ośrodków. 

                                                           
142

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1310) 
143

 http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/975371,srodowiskowe-domy-samopomocy-bez-wyzszej-
dotacji-w-2017-r.html (Dostęp: 24.11.2017 rok) 
144

 Informator liczbowy ochrony zdrowia województwa wielkopolskiego za 2015 rok. 
http://www.poznan.uw.gov.pl/informatory-liczbowe-ochrony-zdrowia-wojewodztwa-wielkopolskiego (Dostęp 
20.11.2017 r.)  
145

 W tej liczbie nie zostały ujęte osoby leczone z powodu uzależnień. 
146
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4.1.3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów 

z otoczeniem. Podstawą prawną ich realizacji  jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 

r. (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598), a także art. 8 

i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, 

poz. 1375) w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze swoim zakresem obejmują usługi dostosowane do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Zakres specjalistycznych usług określony 

w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje przede wszystkim: 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 

 kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 

i umiejętności społecznego funkcjonowania; 

 interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

 pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi. 

2. pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, 

3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym 

przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.), 

4. pomoc mieszkaniową, 

5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają 

możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011, Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczą osób 

dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: 

chorych psychicznie (wykazująca zaburzenia psychiczne); upośledzonych umysłowo; wykazujących 

inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej 

zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby takie wymagają pomocy i opieki niezbędnej do życia 

w środowisku rodzinnym lub społecznym. W wyjątkowych przypadkach tymi usługami mogą być 

objęte dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, pozbawione dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu 

do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.  
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Tabela 27 Specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

Opis usług 
Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

Podstawa prawna realizacji 
usług 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 
64 poz. 593) 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 
r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 
189 poz. 1598) 

Rodzaj zadania dla gminy 
Własne o charakterze 

obowiązkowym 
Zlecone z zakresu administracji 

rządowej 

Podmiot realizujący 
specjalistyczne usługi 

Bezpośrednim organizatorem zadania w gminie może być ośrodek 
pomocy społecznej lub zadanie to może zostać zlecone podmiotom 
zewnętrznym 

Standardy realizacji 
specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

Na poziomie przepisów krajowych nie określono standardów 
realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktów prawnych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo 

odpłatne. Wysokość ponoszonych kosztów ustalana jest w zależności od: 

 dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług, 

 wysokości stawki godzinowej za usługi,  

 ilości godzin świadczonych usług. 

Tabela 28 Finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Samorząd gminny gwarantuje środki 
na realizację specjalistycznych usług 
opiekuńczych. Samorządy w ramach 
uchwały określają warunki 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, oraz zasady częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania. 

 

Wojewoda zapewnia środki na realizację zadania, a także 
zgodnie z art. 22 pkt. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej, ustala sposób realizacji zadania 
na terenie województwa oraz nadzoruje jego realizację. 

Wysokość kosztu 1 godziny usługi świadczonej klientowi 
oblicza się biorąc pod uwagę wysokość kosztów związanych 
ze świadczeniem tej formy pomocy m. in. uwzględniając 
zakres usług, koszty zatrudnienia, dojazd do miejsca 
świadczenia usług oraz niezbędne koszty obsługi stanowiska 
pracy. Ostatecznie to ośrodek pomocy społecznej, w oparciu 
o pełne rozeznanie sytuacji, ustala stawkę godzinową 
za realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Koszt 
usługi powinien być zatwierdzony przez kierownika 
ośrodka pomocy społecznej i jawny. W trakcie 
ewentualnych kontroli OPS jest zobowiązany 
do przedstawienia kontrolującym do wglądu kalkulacji ceny 
1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie aktów prawnych. 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze w województwie wielkopolskim w statystykach resortowych  

W tej części zostaną zaprezentowane dane statystyczne dotyczące specjalistycznych usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dane 

pochodzą ze sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.  

Popatrzmy na poniższe mapy, które pozwolą określić skalę świadczenia usług specjalistycznych 

i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie województwa 

wielkopolskiego w 2016 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2016 rok. 

W 2016 roku 201 gmin (89%) nie świadczyło usług specjalistycznych, a 134 (59%) specjalistycznych 

usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługami specjalistycznymi w 2016 roku wsparto: 

11 os. na terenie 8 gmin wiejskich, 43 os. na terenie 11 gmin miejsko-wiejskich i 141 os. w gminach 

miejskich. Z kolei specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczono w: 

36 gminach wiejskich dla 126 os., 43 gminach miejsko-wiejskich dla 483 osób i 13 gminach miejskich 

dla 413 osób.  

W 2016 roku wielkopolskie gminy zdecydowanie częściej świadczyły specjalistyczne usługi dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w przypadku których, to Wojewoda zapewnia środki na ich realizację. 

Taki trend utrzymywał się we wszystkich analizowanych latach.  

Dostępu do specjalistycznych usług pozbawieni byli mieszkańcy aż 20 powiatów: chodzieskiego, 

gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kolskiego, konińskiego, leszczyńskiego, 

Mapa 8 Gminy, na terenie których 
świadczone są usługi specjalistyczne 
(liczba osób korzystających z usług  
w 2016 roku) 
 

Mapa 9 Gminy, na terenie których świadczone 
są specjalistyczne usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi (liczba osób 
korzystających z usług w 2016 roku) 
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m. Kalisz, m. Leszno, międzychodzkiego, nowotomyskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, 

rawickiego, szamotulskiego, tureckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego i złotowskiego.  

Mieszkańcy 2 powiatów chodzieskiego i szamotulskiego byli pozbawieni dostępu do usług 

specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mieszkańcy tych dwóch powiatów nie mieli 

również dostępu do usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy, gdyż na ich 

terenie nie funkcjonowała ani jedna taka placówka.  

Ze wsparcia w postaci specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w bardzo 

niewielkim zakresie korzystali mieszkańcy powiatów międzychodzkiego (1 os.), wolsztyńskiego (2 os.), 

leszczyńskiego (2 os.), kaliskiego (2 os.) i kościańskiego (3 os.).  

Co warto podkreślić w przypadku usług specjalistycznych finansowanych ze środków gminnych, 

osoby korzystające z nich w 2016 roku stanowiły zaledwie 2%147 korzystających z usług opiekuńczych 

w wielkopolskich gminach148.  

Na poniższych wykresach przedstawiono liczbę osób i liczbę świadczeń usług w latach 2013-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za lata 2013-2016. 

                                                           
147

 Odsetek obliczany jest z usług opiekuńczych finansowanych przez gminę (usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych) bez usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
148

 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok, ROPS Poznań 2017, s. 40  

Wykres 13 Liczba osób korzystających z usług 
specjalistycznych i specjalistycznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w latach 2013-
2016 
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Na wykresie nr 13 widzimy systematyczny wzrost liczby osób korzystających ze specjalistycznych 

usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w przeciwieństwie do zmiennej liczby korzystających 

z usług specjalistycznych. 

W przypadku specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi systematyczny wzrost 

liczby osób korzystających z tej formy wsparcia nie przełożył się na systematyczny wzrost liczby 

świadczeń, która w latach 2013-2016 była zmienna. (Patrz wykres nr 14) 

Na poniższym wykresie zaprezentowano roczne kwoty wydatkowane na oba rodzaje usług 

specjalistycznych w latach 2013-2016.  

Wykres 15 Kwoty wydatkowane na usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w skali roku, w latach 2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za lata 2013-2016. 

Roczne kwoty wydatkowane na specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w zależności od analizowanego roku wahały się w przedziale od 7 do prawie 9 milionów złotych.  

Na poniższych wykresach zaprezentowano liczbę osób korzystających i liczbę godzin usług, 

przypadających średnio na 1 osobę. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za lata 2013-2016. 

1 111 998 zł 

966 192 zł 

1 094 999 zł 

1 530 240 zł 

7 479 237 zł 

7 845 090 zł 

8 026 614 zł 

8 923 247 zł 

0 zł 2 000 000 zł 4 000 000 zł 6 000 000 zł 8 000 000 zł 10 000 000 zł

2013

2014

2015

2016

kwota wydatkowana na  usługi
specjalistyczne dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

kwota wydatkowana na  usługi
specjalistyczne
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Na dwóch powyższych wykresach można przeanalizować, jak zmieniała się liczba osób korzystających 

z dwóch rodzajów usług opiekuńczych oraz, jak kształtowała się średnia liczba godzin tych usług 

przypadających miesięcznie na 1 osobę korzystającą.  

Wraz ze wzrostem liczby osób korzystających ze specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi spada średnia liczba godzin usług świadczonych dla 1 osoby w miesiącu. W latach 2014-

2016 na jedną osobę przypadało średnio o 5 godzin mniej. Odmienny trend w latach 2014-2016 

można zaobserwować w świadczeniu usług specjalistycznych, gdzie odnotowano wzrost liczby godzin 

usług przypadający na jedną osobę średnio o 4 godziny.  

W przypadku specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi problematyczne może 

stać się zagwarantowanie odpowiedniej intensywności opieki, przez co rozumiana jest adekwatna 

do potrzeb opiekuńczych beneficjenta liczba godzin usług w ciągu dnia. 

Ostatnią analizowaną zmienną będzie średnia kwota wydatkowana na 1 godzinę usług.  

Wykres 18 Średnia kwota wydatkowana na 1 godzinę usług specjalistycznych i specjalistycznych usług 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za lata 2013-2016. 

W przypadku obu typów usług średnia kwota wydatkowana na 1 godzinę świadczenia rośnie. 

Jak zauważają autorki raportu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Województwa Wielkopolskiego 

za 2016, „gminy prognozują dalszy ich wzrost, wpływ na to będą miały: wzrost wynagrodzeń 

opiekunów związany ze wzrostem płacy minimalnej i wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej 

dla umów zlecenia”149. Koszty usług są zróżnicowane w poszczególnych gminach województwa. 

Jak wynika z badania Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz 

z rekomendacjami, różnice w szacowaniu stawek godzinowych wynikają z braku standardu tych 

usług. Z perspektywy legislacyjnej ustawodawca wprowadził wymogi w zakresie kwalifikacji osób 

świadczących opiekę specjalistyczną. W województwie zdarzają się przypadki realizacji usług 

specjalistycznych o bardzo niskiej jakości, ponieważ określona przez gminę stawka godzinowa 

realizacji usługi uniemożliwia pozyskanie wykwalifikowanej kadry.    

Wpływ specjalistycznych usług opiekuńczych jako ważnego elementu środowiskowego leczenia 

osób chorujących psychicznie na częstotliwość ich hospitalizacji stał się przedmiotem licznych 

badań (M. Balicki, T. Nasierowski), które wskazywały następującą zależność: świadczenie form opieki 

                                                           
149

 Ocena Zasobów… op. cit., s. 40-41 
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środowiskowej może prowadzić do istotnego ograniczenia zapotrzebowania na leczenie szpitalne 

(liczbę i czas hospitalizacji), zwłaszcza u osób przewlekle chorujących150.  

4.1.4. Mieszkania chronione 

Forma wsparcia w postaci mieszkania chronionego zdefiniowana jest w Ustawie o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 roku, natomiast rodzaj i zakres wsparcia oraz warunki kierowania i pobytu 

w mieszkaniu chronionym określa Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej w sprawie 

mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 roku.  

Art. 53. ust. 2 ustawy o pomocy społecznej definiuje usługę w mieszkaniu chronionym, jako formę 

pomocy społecznej przygotowującą osoby przebywające w nim, pod opieką specjalistów, 

do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

w integracji ze społecznością lokalną. 

Art. 53. ust. 1 tej samej ustawy definiuje odbiorcę tej usługi – osoba, która ze względu na trudną 

sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu 

w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej 

opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą 

w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek 

wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu 

chronionym. 

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione 

od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia.  

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje: 

1. Pracę socjalną, 

2. Poradnictwo specjalistyczne, 

3. Naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: 

a. samoobsługi, 

b. samodzielności życiowej, 

c. rozwijania kontaktów społecznych, 

d. pełnienia ról społecznych, 

4. Pomoc w: 

a. przemieszczaniu się, 

b. wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, 

c. realizacji kontaktów społecznych, 

d. zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych 

w środowisku lokalnym, 

e. ubieganiu się o uzyskanie mieszkania. 

 

                                                           
150

 Paweł Bronowski, Maryla Sawicka…, op. cit., s. 37 
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Mieszkania chronione adresowane dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie 

wielkopolskim w statystykach resortowych  

Mieszkanie chronione może być prowadzone zarówno przez lokalny samorząd, jak i przez organizację 

pozarządową. W sprawozdawczości resortowej istnieją pewne nieścisłości dotyczące wykazywanej 

w niej liczby mieszkań chronionych. Rozbieżności w sprawozdaniach MPIPS-03 i OZPS w 2016 roku 

kształtowały się na poziomie 7 mieszkań. W OZPS liczba mieszkań chronionych jest wyższa, aniżeli ta 

wykazywana w MPIPS-03. Autorki raportu regionalnego OZPS domniemują, że wynika to z faktu 

uwzględniania szerszej perspektywy w sporządzaniu OZPS i nieograniczania się jedynie do mieszkań 

prowadzonych przez samorządy lokalne. 

W Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej wskazywana jest liczba wszystkich mieszkań chronionych, bez 

rozróżnienia na poszczególnych adresatów usługi. W MPIPS-03 wyszczególnia się mieszkania 

chronione prowadzone dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób usamodzielnianych 

opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze 

i inne. Na terenie województwa wielkopolskiego zdecydowana większość prowadzonych mieszkań 

adresowana jest dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.  

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdaniu MPIPS-03, usługa świadczona w mieszkaniach 

chronionych jest usługą deficytową na terenie województwa wielkopolskiego.  

Mapa 10 Dostępność mieszkań chronionych w województwie wielkopolskim w 2016 roku, w układzie 

powiatowym 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-03 za 2016 rok. 
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Jak wynika ze sprawozdawczości resortowej MPIPS-03 w 19 powiatach na północy województwa 

i południowym wschodzie nie świadczono usług mieszkalnictwa chronionego.  

Dane dotyczące liczby mieszkań, miejsc i korzystających w latach 2013-2016 zostały zaprezentowane 

na poniższych wykresach. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-03 za lata 2013-2016. 

Wsparcie adresowane dla osób z zaburzeniami psychicznymi w mieszkaniach chronionych, jak wynika 

z danych MPIPS-03, jest na dramatycznie niskim poziomie. W 2016 roku samorządy wykazywały tylko 

2 mieszkania chronione adresowane do 13 osób, z których w sposób rotacyjny korzystały 24 osoby. 

W 2016 roku 2 mieszkania chronione funkcjonowały na terenie m. Poznania i 1 gminy w powiecie 

średzkim.   

Oczywiście nie można wykluczyć, że na terenie województwa wielkopolskiego w 2016 roku 

organizacje pozarządowe, bądź instytucje kościelne prowadziły tego typu usługi w ramach środków 

własnych i nie zostały one ujęte w sprawozdaniu resortowym. Jednak, jak już wspomniano 

we wstępie tego podrozdziału, usługa mieszkalnictwa chronionego powinna być dostępna 

systemowo w sposób ciągły, a nie tylko w ramach krótkoterminowych projektów, projektów 

innowacyjnych, czy działań statutowych organizacji pozarządowych. 

Z uwagi na realizację projektów w ramach środków europejskich z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, bądź Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach unijnej 

perspektywy finansowej 2014-2020, wielkopolska mapa mieszkalnictwa chronionego w 2017 roku 

wygląda bardziej optymistycznie. Jednak z całą stanowczością należy podkreślić, że to na lokalnym 

samorządzie spoczywa obowiązek zorganizowania tej usługi w sposób ciągły i dostosowany 

do aktualnego zapotrzebowania.  

Co prawda w MPIPS-03 nie są wyszczególnione środki finansowe na prowadzenie mieszkań 

chronionych, jednak patrząc na dane ujęte w sprawozdaniu OZPS, z którego wynika, że w 2016 roku 

Wykres 19 Liczba mieszkań chronionych, 
liczba miejsc i liczba osób korzystających 
ogółem 

Wykres 20 Liczba mieszkań chronionych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
liczba miejsc i liczba osób korzystających  
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na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonowało 52 mieszkania chronione (o 7 więcej biorąc 

pod uwagę statystykę MPIPS-03) jesteśmy w stanie obliczyć średnie roczne koszty prowadzenia 

1 mieszkania chronionego.  

Wykres 21 Średni roczny koszt prowadzenia 1 mieszkania chronionego w województwie 

wielkopolskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za lata 2013-2016. 

Średni roczny koszt utrzymania 1 mieszkania chronionego w latach 2013-2016 systematycznie 

wzrastał i w 2016 roku wyniósł 56 678,33 zł.  

Zestawiając ze sobą dane dotyczące dostępu usługi świadczonej w mieszkaniach chronionych 

i domach pomocy społecznej można wysnuć następujący wniosek: w praktyce jedyną możliwością 

wsparcia bytowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi staje się, również omówiona w tym 

opracowaniu, usługa świadczona w DPS.  

Osobom kwalifikującym się do udzielenia wsparcia w postaci usługi bytowej, zgodnie z koncepcją 

woodwork effect151, powinno się zaoferować usługi adekwatne do potencjału danej osoby. Dużym 

wyzwaniem jest usamodzielnienie osoby, która zamieszkuje w DPS bez wcześniejszego doświadczenia 

wsparcia w postaci usług opiekuńczych, czy mieszkania chronionego. Doskonałym przykładem były 

doświadczenia osób zarządzających jednym z poznańskich DPS dla seniorów przy rekrutacji 

mieszkańców do mieszkania chronionego, powstałego w 2016 roku przy tej placówce. Mieszkańcy 

DPS nie byli zainteresowani ofertą mieszkania chronionego. Sposób zorganizowania wsparcia w DPS, 

w kontekście usamodzielnienia, może działać demobilizująco na mieszkańców.  

Dwie bardzo ważne kwestie w rozwoju mieszkalnictwa chronionego dotyczą m.in. perspektywy 

mieszkań chronionych jako alternatywy dla DPS i trudności, z jakimi borykają się samorządy 

w organizowaniu tego rodzaju usług: 

1. Dążeniem lokalnych samorządów powinno być świadczenie wsparcia zgodnie z koncepcją 

ageing in place (starzenie się w środowisku/miejscu zamieszkania). Kluczowym założeniem 

tej koncepcji jest wspieranie jednostki w pozostawaniu w swoim środowisku zamieszkania 

                                                           
151

 Zgodnie z koncepcją woodwork effect, raz udzielone wsparcie danej osobie, powoduje wzrost postawy 
roszczeniowej ze strony tej osoby i jej rodziny. Rodzina lub beneficjent wsparcia dążą do rozszerzenia usługi 
i zwiększenia jej wymiaru, w ten sposób osoba otrzymuje większą pomoc, niż jest jej w rzeczywistości 
niezbędna. 
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poprzez programy wspomagające jej egzystencją152. Realizacja tej zasady zdaje się być 

nieuchronna, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i szeroko pojętego interesu 

społecznego. 

2. Dużym problemem dla wielu samorządów jest pozyskanie odpowiednich lokali na mieszkania 

chronione oraz wysokie koszty ich adaptacji. Choć początkowe koszty przystosowania 

mieszkania chronionego mogą być stosunkowo wysokie, jednak późniejsze koszty 

eksploatacji mieszkania oraz świadczone w nim usługi wsparcia są niższe, aniżeli koszty 

utrzymania mieszkańca w DPS.  

4.2. Wsparcie całodobowe świadczone w domach pomocy społecznej 

W ramach systemu pomocy społecznej możliwe jest wsparcie osób chorujących psychicznie w formie 

całodobowych usług świadczonych w domu pomocy społecznej (DPS). Pomoc w tej formie 

przewidziana jest dla osób, które wymagają całodobowej opieki z uwagi na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność i nie można im zapewnić opieki w formie usług opiekuńczych.  

4.2.1. Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 

Domy pomocy społecznej dzielą się na typy, w zależności od tego, dla której z kategorii osób są 

przeznaczone.  W związku z tym, w ustawie o pomocy społecznej, wymienia się następujące typy 

domów: 

1. dla osób w podeszłym wieku; 

2. dla osób przewlekle somatycznie chorych; 

3. dla osób przewlekle psychicznie chorych; 

4. dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

5. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

6. dla osób niepełnosprawnych fizycznie. 

Możliwe jest również prowadzenie domów pomocy społecznej w formie łączonej, przy zachowaniu 

standardu dla każdego z typów.  

W domach pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, świadczone są usługi 

bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu oraz 

w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zgodnie 

z założeniami ustawodawcy, organizacja domu pomocy społecznej oraz zakres i poziom usług 

świadczonych w domach, powinny uwzględniać wolność, intymność, godność i poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Pobyt w domu 

pomocy społecznej jest odpłatny, a decyzję o skierowaniu do domu wydaje organ gminy właściwy 

dla zamieszkania danej osoby, z kolei decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje organ prowadzący 

dom.153 

W 2016 roku, na terenie dziesięciu powiatów województwa wielkopolskiego, funkcjonowało 

jedenaście domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych (czarnkowsko- 

trzcianecki – 2, słupecki – 1, kościański – 1, gostyński – 1, rawicki – 1, ostrowski – 1, ostrzeszowski – 1, 

pleszewski – 1, turecki – 1, jarociński – 1) oraz jeden dom łączony (tj. dla osób przewlekle 

                                                           
152

 Zofia Szweda-Lewandowska, „Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi”, [w:] W. Koczur, A. Rączaszek 
(red.), „Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-
gospodarczych”, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, nr 179, Katowice 2014, s. 220. 
153

 Art. 54 – 66 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985.). 
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somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych), który działał w powiecie krotoszyńskim. 

Spośród wszystkich zarejestrowanych w województwie domów pomocy społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych, tylko jeden prowadzony był przez gminę Żerków (powiat jarociński). 

Pozostałe miały zasięg ponadgminny, a organem prowadzącym były samorządy powiatowe.    

Największa koncentracja domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 

występuje w południowej części województwa wielkopolskiego. Dwie placówki całodobowe dla 

odbiorców chorujących psychicznie zlokalizowane są na północy regionu, tj. w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim. Podkreślić należy, że w 24 wielkopolskich powiatach (w  tym w miastach 

na prawach powiatu) nie jest dostępne wsparcie w formie domu pomocy społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych. Oznacza to, że mieszkańcy tych powiatów, chorujący psychicznie 

i wymagający całodobowej opieki w tejże formie, muszą być kierowani do placówek zlokalizowanych 

na terenie innych samorządów (o ile to możliwe, jak najbliższej dotychczasowego miejsca 

zamieszkania).   

Mapa 1 Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w województwie 

w wielkopolskim w 2016 roku (układ powiatowy) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za 2016 rok. 

W 2016 roku w jedenastu wielkopolskich domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie 

chorych dostępnych było 1 152 miejsc. Według danych na 31 grudnia 2016 roku, łączna liczba 

mieszkańców tych placówek wyniosła 1 149 osób. Od 2013 roku obserwuje się systematyczny wzrost 

zarówno liczby miejsc (o 122 miejsc pomiędzy 2013 a 2016 rokiem, przy czym najwyższy w 2015 roku 

o 92 miejsca), jak i osób zamieszkujących w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle 
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psychicznie chorych (o 200 osób). Wydaje się zatem, że zapotrzebowanie na całodobową usługę 

opiekuńczą dla osób chorujących psychicznie rośnie. 

Wykres 22 Liczba miejsc i liczba mieszkańców w gminnych i ponadgminnych DPS dla osób przewlekle 

psychicznie chorych w latach 2013-2016* 

 
* bez domu łączonego z powiatu krotoszyńskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za lata 2013 – 2016.  

 

Największa liczba osób przewlekle psychicznie chorych zamieszkiwała w 2016 roku w domu pomocy 

społecznej zlokalizowanym w powiecie tureckim (210 osób), najmniejsza zaś w Gminie Żerków 

(30 osób). Do placówek o bardzo dużej liczbie mieszkańców zaliczyć można również te, które są 

zlokalizowane na terenie powiatu ostrowskiego i pleszewskiego, gdzie przebywały odpowiednio 

166 i 192 osoby. Z kolei placówki ze średnią liczbą mieszkańców znajdowały się w powiecie: 

kościańskim (64  os.), słupeckim (51 os.) i ostrzeszowskim (80 os.). Biorąc pod uwagę liczbę 

dostępnych miejsc, w kategorii średnich DPS znalazłby się również łączony dom z powiatu 

krotoszyńskiego, który dysponował 55 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych. 
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Mapa 2 Liczba mieszkańców w gminnych i ponadgminnych DPS dla osób przewlekle psychicznie 

chorych w poszczególnych powiatach w 2016* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* bez domu łączonego z powiatu krotoszyńskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za 2016 rok. 

Wraz ze wzrostem liczby miejsc i liczby mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób przewlekle 

psychicznie chorych, rośnie odsetek tej kategorii osób w ogólnej liczbie mieszkańców domów pomocy 

społecznej w województwie wielkopolskim. W 2013 roku osoby przewlekle psychicznie chore 

stanowiły prawie 16% mieszkańców wielkopolskich DPS, natomiast w 2016 roku już 22% (wzrost 

o 6 p. p.). 

Wykres 23 Odsetek osób przewlekle psychicznie chorych w ogólnej liczbie mieszkańców gminnych 

i ponadgminnych DPS w latach 2013-2016* 

 
* bez domu łączonego z powiatu krotoszyńskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za lata 2013-2016.  
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Porównując dane za ostatnie cztery lata zauważyć można, że pomimo zwiększenia liczby miejsc 

w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, wzrasta również liczba osób 

oczekujących na umieszczenie w tego typu placówce. Odwrotną tendencję – spadkową, obserwuje 

się w odniesieniu do liczby osób umieszczonych w DPS. Wyjątkiem był rok 2015, kiedy to przybyło 

najwięcej miejsc w DPS (92), a wraz z nimi zmalała liczba oczekujących, a zwiększyła się 

umieszczonych w DPS.  

 

Wykres 24 Liczba osób umieszczonych w DPS i liczba osób oczekujących na umieszczenie w gminnych 

i ponadgminnych DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w latach 2013-2016 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za lata 2013-2016. 

Przyglądając się sytuacji w poszczególnych powiatach, w których funkcjonują domy pomocy 

społecznej kierujące swoją ofertę do osób chorujących psychicznie, zauważyć można, że im większą 

liczbą miejsc dysponuje DPS, tym więcej przyjmuje nowych mieszkańców. Dla przykładu, w 2016 roku 

największą liczbę osób przyjęto do domów zlokalizowanych na terenie powiatu tureckiego (19 os.), 

pleszewskiego (16 os.), ostrowskiego (15 os.), gdzie znajdowały się największe (pod względem liczby 

miejsc) domy pomocy społecznej. Z kolei w średnich DPS umieszczono najmniejszą liczbę osób 

(powiat słupecki – 4 os., rawicki i krotoszyński – po 3 os.), a w Gminie Żerków oraz powiecie 

kościańskim nie przyjęto żadnej osoby chorującej psychicznie. W tych dwóch samorządach, 

wg danych na 31 grudnia 2016 roku, żadna osoba też nie oczekiwała 

na przyjęcie do placówki.  
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Mapa 3 Liczba osób umieszczonych w DPS dla 
osób przewlekle psychicznie chorych w 2016 
roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

sprawozdania MPiPS-05 za 2016 rok. 

Mapa 4 Liczba osób oczekujących na miejsce 
w DPS dla osób przewlekle psychicznie 
chorych w 2016 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

sprawozdania MPiPS-05 za 2016 rok. 

Największą grupę oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle 

psychicznie chorych odnotowano w powiecie słupeckim. Pod koniec roku 2016 roku na liście 

czekających na przyjęcie do DPS znajdowały się tam 24 osoby. W pozostałych samorządach liczba 

osób skierowanych od DPS wahała się od 2 do 17 osób. Świadczyć to może: po pierwsze o niskiej 

rotacji mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, a tym 

samym o ich względnie dobrej kondycji fizycznej, po drugie o zbyt wolnym przyroście miejsc 

w stosunku do potrzeb, które są w województwie. Twierdzenia te wydają się być tym bardziej 

prawdopodobne, gdy weźmie się pod uwagę inne informacje pochodzące ze sprawozdań.  

Z danych MPiPS-05 za 2016 rok wynika, że zaledwie 12,5 % mieszkańców domów pomocy społecznej 

to osoby, które nie opuszczają łóżek154. Oznacza to, że ponad 80% mieszkańców DPS stanowią osoby 

mobilne, poruszające się o  własnych siłach lub z pomocą sprzętu zaopatrzenia medycznego (np. kule, 

balkoniki, wózki inwalidzkie). W przypadku osób przewlekle chorujących psychicznie, 

zamieszkujących domy pomocy społecznej, przypuszczać należy, że odsetek osób mobilnych jest 

jeszcze wyższy, ponieważ choć zaliczane one są do kategorii osób z niepełnosprawnością, to wynika 

ona nie tyle z niesprawności fizycznej (choć może ona również dotyczyć tych osób), co z trudności 

w pełnieniu ról społecznych spowodowanych chorobą psychiczną. Dla przykładu, w domu pomocy 

społecznej w Żerkowie osoby mobilne stanowiły 100% mieszkańców, a w powiecie ostrowskim 

                                                           
154

 Nieznacznie wyższy wynik (ok. 13%) osiągnięto w 2015 roku, por.: Czub K., Szpyrka S., Zaręba M., Pogłębione 
studium usług opiekuńczych skierowanych do osób starszych. Środowiskowa opieka formalna i nieformalna, 
Poznań 2017, s. 64. 
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99,1%. Według danych, głównym powodem opuszczenia DPS przez mieszkańców jest ich śmierć 

(86%). Dużo rzadziej przyczyną jest usamodzielnienie (4%), powrót do rodziny (4%) lub zmiana 

placówki (6%). Oznacza to, że szanse oczekujących na zamieszkanie w DPS dla osób przewlekle 

psychicznie chorych mogą być mniejsze, szczególnie gdy ich dotychczasowi mieszkańcy cieszą się 

dobrym stanem zdrowia fizycznego.  

Wskaźnikiem, który określa stopień zapotrzebowania na usługę w formie domu pomocy społecznej 

jest współczynnik zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS. Jest to stosunek liczby umieszczonych 

w domach pomocy społecznej w danym roku do sumy liczby umieszczonych i liczby oczekujących 

na miejsce w domach. Zaspokojenie potrzeb miejsc w DPS jest tym większe, im wartość 

współczynnika bliższa 1. 

Wykres 25 Wskaźnik zaspokojenia miejsc w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w latach 

2013-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-05 za lata 2013-2016. 

W województwie wielkopolskim spada wartość współczynnika zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS dla 

osób przewlekle psychicznie chorych. Choć wartość wskaźnika nieco wzrosła (do 0,57) w 2015 roku 

(jak już wcześniej wspomniano, źródłem tego wahnięcia było zwiększenie liczby miejsc w domach 

pomocy społecznej tego typu), to w kolejnym roku, miejsce w DPS dla przewlekle psychicznie 

chorujących udało się zapewnić mniej niż połowie oczekujących (0,45). Wydaje się to być tym 

bardziej niepokojące, że w raporcie „Diagnoza sektora usług społecznych w województwie 

wielkopolskim wraz z rekomendacjami” z 2015 r. sygnalizowano, że osoby z zburzeniami 

psychicznymi oczekujące na miejsce w domu pomocy są w najgorszym położeniu, ponieważ wartość 

wskaźnika zaspokojenia miejsc dla tego typu DPS jest najniższa ze wszystkich. Co ciekawe, aby 

odpowiedzieć na ówczesne potrzeby na miejsca w DPS dla osób z przewlekle psychicznie chorych, 

należało stworzyć na terenie województwa około trzech placówek, zgodnie ze standardami 

deinstytucjonalizacji155.  

Reasumując, w systemie pomocy społecznej przybywa mieszkańców domów pomocy społecznej dla 

osób przewlekle psychicznie chorych. Powiększa się również grupa osób oczekujących na przyjęcie 

do DPS, co jest konsekwencją wolnego przyrostu miejsc w tych placówkach w stosunku do potrzeb 

i być może niską dostępnością innej oferty wsparcia dla osób chorujących psychicznie (szczególnie 

dla grupy mobilnych mieszkańców DPS).  

                                                           
155

 ROPS Poznań, Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, 
Poznań 2015,  s. 18-20. 
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Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne dotyczące wzrostu liczby osób z zaburzeniami psychicznymi 

w kraju i województwie, należy spodziewać się w przyszłości zwiększonego zapotrzebowania 

na usługi całodobowe świadczone w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie 

chorych. Sytuacja ta może okazać się dużym wyzwaniem dla samorządów, zważając na ich możliwości 

(zarówno finansowe jak i kadrowe). Pojawia się zatem pytanie, czy rozbudowa środowiskowego 

systemu wyparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie jest tym rozwiązaniem, 

w które powinny inwestować lokalne samorządy.    

4.3. System reintegracji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami 

psychicznymi na terenie województwa wielkopolskiego 

Reintegracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi pełni bardzo ważną rolę 

w procesie wsparcia tej kategorii osób, ponieważ poprzez wzmacnianie samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.  

Do systemu reintegracji społeczno-zawodowej zaliczyć możemy instytucje, których działania są 

ukierunkowane na świadczenie pomocy szerszej grupie osób niż z zaburzeniami psychicznymi, 

aczkolwiek ona również znajduje się wśród beneficjentów ich wsparcia. Są to przede wszystkim: 

centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) 

i zakłady aktywności zawodowej (ZAZ).  

4.3.1. Centra integracji społecznej  

Działalność centrum integracji społecznej (CIS) regulowana jest Ustawą o zatrudnieniu socjalnym. 

CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca 

uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. CIS adresuje swoje 

działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy czym grupa tych osób nie jest ściśle 

określona w przepisach. Celem prowadzonych zajęć jest przygotowanie uczestników do podjęcia 

zatrudnienia156. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej oferowane w CIS, w porównaniu do innych 

podmiotów reintegracyjnych, są najbardziej kompleksowe i choć koncentrują się na integracji 

zawodowej, to ważnym uzupełnieniem jest w nich integracja społeczna157.  

W województwie wielkopolskim pod koniec 2016 roku działało 30 CIS, które objęły wsparciem 1 074 

osoby158. Analizując lokalizację centrów integracji społecznej na mapie województwa, zwraca uwagę 

ich nierównomierne rozmieszczenie. Widać wyraźną koncentrację w zachodniej części regionu, z kolei 

brak występowania zaznacza się na jego wschodnich krańcach. 

 

 

 

 

                                                           
156

 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672527, dostęp na 26.10.2017 r. 
157

 Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działania w obszarze 
reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu 
monitoringu, Szczecin 2014, str. 8 
158

 Sprawozdanie CIS za II półrocze 2016 r. 
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Mapa 11 Centra integracji społecznej na terenie województwa wielkopolskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania CIS za II półrocze 2016 roku. 

W porównaniu z rokiem 2013 zarówno liczba CIS, jak i liczba uczestników zajęć wzrosły (liczba CIS – 

o 6, liczba uczestników o 220 os.) 

Wykres 26 Liczba centrów integracji społecznej i ich uczestników w latach 2013-2016  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań CIS za lata 2013-2016.  
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Struktura grupy uczestników zajęć w CIS pokazuje, że główną grupą odbiorców wsparcia byli 

długotrwale bezrobotni (ponad połowa beneficjentów), natomiast osoby z zaburzeniami 

psychicznymi stanowiły zaledwie 2% osób wspieranych. 

Wykres 27 Struktura uczestników zajęć w wielkopolskich CIS  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania CIS za II półrocze 2016 roku. 

Odsetek osób z zaburzeniami psychicznymi w ogóle uczestników zajęć w CIS wzrósł ostatnio 

nieznacznie, jednak wciąż stanowi margines wśród uczestników prowadzonych zajęć. Z uwagi 

na specyfikę tej grupy, rozpoczęte zajęcia kończy niewiele osób, w 2016 roku na 21 uczestników 

ukończyło je zaledwie 7 osób (w r. 2013 i 2014 – 4 os., w 2015 – 8 os.). 

Wykres 28 Odsetek osób z zaburzeniami psychicznymi w ogóle uczestników zajęć w CIS, w latach 
2013-2016 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania CIS za lata 2013-2016.  
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4.3.2. Kluby Integracji Społecznej   

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom 

indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa 

w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu 

kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób 

o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się 

ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji 

zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez 

jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową159. W województwie 

wielkopolskim działa 25 KIS, które objęły wsparciem 1 415 os.160 Głównie skoncentrowane są one 

w centralnej części regionu, brakuje ich za to na północy i południu województwa.  

Mapa 12 Kluby integracji społecznej na terenie województwa wielkopolskiego  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania KIS za II półrocze 2016 roku. 

                                                           
159

 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602882, dostęp na 26.10.2017 r. 
160

 Sprawozdanie KIS za II półrocze 2016 r. 
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W porównaniu z rokiem 2013 wzrosła liczba KIS (o 3), natomiast zmalała liczba uczestników zajęć 

(o 387 os.) 

Wykres 29 Liczba klubów integracji społecznej i ich uczestników, w latach 2013-2016  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań KIS za lata 2013-2016.  

Struktura grupy uczestników zajęć w KIS pokazuje, że główną grupą odbiorców wsparcia byli 

długotrwale bezrobotni (45,7%), kolejną pod względem liczebności grupą była grupa osób 

uzależnionych od alkoholu (27,0%), natomiast osoby z zaburzeniami psychicznymi stanowiły 

niewielką część, bo zaledwie 1,1% osób wspieranych. Analizując sprawozdania z działalności klubów 

w ciągu ostatnich lat, możemy w dodatku zaobserwować stopniowy spadek udziału tej grupy wśród 

uczestników zajęć (w porównaniu z 2013 r. aż o 67,2%) 

Wykres 30 Odsetek osób z zaburzeniami psychicznymi w ogóle uczestników zajęć w KIS, w latach 
2013-2016 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań KIS za lata 2013-2016.  

Podobnie, jak w przypadku CIS, tutaj również mamy do czynienia z niskim odsetkiem osób, które 

otrzymują pełne wsparcie, większość uczestników rezygnuje z zajęć w trakcie ich trwania. 

W przypadku omawianej grupy, w 2016 roku na 15 uczestników ukończyły je zaledwie 3 osoby 

(w r. 2013 – 18 os., w 2014 i 2015 – 19 os.). 
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4.3.3. Warsztaty terapii zajęciowej  

Warsztat terapii zajęciowej (WTZ) oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę 

stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 

do podjęcia zatrudnienia. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie 

potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy161.  

W województwie wielkopolskim pod koniec 2016 r. funkcjonowało 85 WTZ, które objęły 

wsparciem 2 928 os.162 Występują one w niemal wszystkich powiatach województwa, najliczniej 

w Poznaniu i okolicach oraz na północy i wschodzie regionu. 

Mapa 13 Warsztaty terapii zajęciowej na terenie województwa wielkopolskiego  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

 

 

 

 

                                                           
161

 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,10,warsztaty-terapii-zajeciowej-pjm, dostęp na 26.10.2017 r. 
162

 Sprawozdanie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok 
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Wykres 31 Liczba warsztatów terapii zajęciowej i ich uczestników, w latach 2013-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

W porównaniu z 2013 r. wzrosła liczba WTZ (o 4) oraz ich uczestników (o 172).  

Z „Badania sytuacji warsztatów terapii zajęciowej”, przygotowanego dla PFRON w 2014 r. wynika, że 

zdecydowana większość uczestników WTZ to osoby z zaburzeniami psychicznymi (78,3% ogółu 

uczestników, w tym: 57% – upośledzenie umysłowe, 20% – choroba psychiczna, 1,3% – autyzm), przy 

czym ponad połowa uczestników WTZ to osoby cierpiące na niepełnosprawność sprzężoną (55%).  

Zrealizowane badania unaoczniają bardzo małą skalę rotacji w warsztatach terapii zajęciowej. 

Jak pokazują dane ilościowe dotyczące czasu pozostawania uczestników, regułą jest przedłużenie 

pobytu w WTZ ponad przewidziane 3 lata. Ogółem, średni czas pozostawania uczestników w WTZ to 

blisko 8 lat. Niska rotacja wpływa na tworzące się kolejki do poszczególnych placówek, gdyż liczba 

zainteresowanych przewyższa liczbę dostępnych miejsc (średnia liczba oczekujących przypadająca 

na jeden WTZ w województwie wielkopolskim to 5,13 osoby, a średni czas oczekiwania na miejsce 

w WTZ to 10,15 miesięcy)163. W dyskusji na temat roli warsztatów terapii zajęciowej w procesie 

rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnoprawnościami często podkreślana jest niska 

efektywność warsztatów. Jak stwierdza NIK w swoim raporcie dotyczącym funkcjonowania WTZ 

przyczyną niewielkiej efektywności były m.in. sytuacja na rynku pracy oraz psychofizyczne możliwości 

uczestników warsztatów. Uczestnikami warsztatów mogą być jedynie osoby niepełnosprawne 

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w terapii zajęciowej. Jednostki prowadzące 

warsztaty terapii zajęciowej mają obowiązek zakwalifikowania do uczestnictwa w warsztacie osobę 

posiadającą takie orzeczenie. Nie mają jednak prawa oceniać i decydować o tym, czy osoba ta 

kwalifikuje się do terapii i czy rzeczywiście może i powinna uczestniczyć w zajęciach. W praktyce 

bardzo często okazuje się, że stan zdrowia przyjętej do warsztatu osoby nie tylko nie pozwoli na jej 

zatrudnienie w przyszłości, ale wręcz uniemożliwia prowadzenie rehabilitacji zawodowej164. Z badania 

PFRON wynika, że jedynie co piąty uczestnik warsztatów w województwie wielkopolskim (21%) jest 

                                                           
163

 Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej, raport końcowy z badania dla PFRON, Warszawa 2014 
164

 Działalność i finansowanie warsztatów terapii zajęciowej w województwie wielkopolskim,  Informacja 
o wynikach kontroli NIK, 2012 
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gotowy do samodzielnego zatrudnienia, co drugi w ogóle nie nadaje się do zatrudnienia (54%), 

a odsetek uczestników poszukujących zatrudnienia wynosi 11%165. 

4.3.4. Zakłady aktywności zawodowej  

Zakład aktywności zawodowej (ZAZ) prowadzi dwojaką działalność – rehabilitację społeczną 

i zawodową osób niepełnosprawnych określaną w przepisach jako obsługowo-rehabilitacyjną oraz 

działalność gospodarczą. ZAZ utworzyć mogą: gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna 

organizacja społeczna, której celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Rozwiązanie to dotyczy w szczególności osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, 

bądź zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, 

upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada 

programowa warsztatów terapii zajęciowej zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia 

i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Stan zatrudnienia osób 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych166.  

ZAZ oferują bardzo dobre warunki chronionych miejsc pracy, jednak dostępne są one jedynie dla 

nielicznych osób niepełnosprawnych. Problemem jest bardzo niski poziom rotacji pracowników, 

do czego przyczyniają się przede wszystkim konstrukcja umów o pracę, a także niewielka skala oraz 

incydentalność działań zorientowanych na powolne wyprowadzanie na otwarty rynek pracy167. 

W województwie wielkopolskim działa 9 ZAZ, zatrudniających łącznie 628 osób, w tym 449 osób 

niepełnosprawnych. Są one zlokalizowane głównie na wschodnich krańcach województwa, brakuje 

ich w centralnej oraz zachodniej części regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
165

 Dla porównania: w kraju odsetek uczestników WTZ gotowych do samodzielnego zatrudnienia wynosi 25%, 
odsetek uczestników w ogóle nie nadających się do zatrudnienia 49%, odsetek uczestników poszukujących 
zatrudnienia – 12%. 
166

 Dane Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,73,zaklady-
aktywnosci-zawodowej, dostęp na 7.11.2017 r. 
167

 Badanie monitoringowe sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działania w obszarze 
reintegracji społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla systemu 
monitoringu, Szczecin 2014, str. 9 
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Mapa 14 Zakłady aktywności zawodowej na terenie województwa wielkopolskiego  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań wojewodów INF – ZPCh –ZAZ za 2016 rok.  

Liczba zakładów aktywności zawodowej od lat pozostaje niezmienna, co z jednej strony świadczy 

o dużym sukcesie rozwoju aktywności ZAZ, z drugiej jednak strony finansowanie ZAZ jest dla 

samorządu województwa na tyle dużym obciążeniem, że nie wydaje się zezwoleń na tworzenie 

kolejnych ZAZ, mimo dużej liczby oczekujących na przyjęcie do istniejących już placówek168. 

W analizowanym czasie nieznacznie wzrosło zatrudnienie (o 67 os. w stosunku do r. 2013, w tym o 41 

osób niepełnosprawnych).  

Wykres 32 Liczba zakładów aktywności zawodowej i zatrudnionych w nich osób 

z niepełnosprawnością, w latach 2013-2016  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań wojewodów INF – ZPCh –ZAZ za lata 2013-2016.  
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Struktura osób zatrudnionych w wielkopolskich ZAZ pokazuje, że kategoria osób z chorobami 

psychicznymi i upośledzonymi umysłowo stanowi połowę (50,6%) osób z niepełnosprawnością 

zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej. Sprawozdawczość nie dostarcza nam informacji 

o dokładnym podziale tej grupy na poszczególne kategorie, stąd posiadamy tylko wiedzę ogólną, 

odnoszącą się do zatrudnionych osób chorujących psychicznie oraz z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Analizując sprawozdania z działalności ZAZ w ciągu ostatnich lat, możemy zaobserwować spadek 

udziału tej grupy wśród pracowników (w porównaniu z 2013 r. o 5,5 p. p., wyjątkiem był r. 2015, 

gdzie udział tej grupy był najwyższy i wyniósł 60,3%).  

Wykres 33 Odsetek osób z chorobami psychicznymi i upośledzonych umysłowo wśród osób 
z niepełnosprawnością, zatrudnionych w ZAZ, w latach 2013-2016 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań wojewodów INF – ZPCh –ZAZ za lata 2013-2016.  

Na względnie stałym poziomie utrzymuje się za to podział na stopień niepełnosprawności, w ramach 

tej grupy pracowników ZAZ. Blisko dwie trzecie (60,4%) to osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnoprawności, a ponad jedna trzecia (39,6%) to osoby o stwierdzonym znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Wykres 34 Odsetek osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w grupie osób 
z chorobami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, zatrudnionych w ZAZ, w latach 2013-2016 
(w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań wojewodów INF – ZPCh –ZAZ za lata 2013-2016.  
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Podsumowując tę część raportu można stwierdzić, że osoby z zaburzeniami psychicznymi 

sporadycznie zostają beneficjentami wsparcia podmiotów, które mają na celu przede wszystkim 

reintegrację zawodową (CIS, KIS), stanowią za to liczną grupę uczestniczącą w zajęciach 

organizowanych przez WTZ oraz zatrudnioną w ZAZ. Aktywizacja zawodowa tej grupy wymaga 

prowadzenia działań mających na celu również zwiększanie aktywności i włączenie społeczne. 

Jednak, jak wynika m.in. z badań prowadzonych dla RPO, uwarunkowania prawne i strukturalne 

w znacznym stopniu utrudniają prowadzenie adekwatnych do stanu rynku pracy działań 

aktywizujących. Jednym z podstawowych czynników jest brak elastyczności systemu, co ogranicza 

możliwości dostosowania ofert pracy do jego beneficjentów. Obowiązujące przepisy prawa nie 

motywują osób chorujących psychicznie do aktywności zawodowej – uregulowania systemu 

rentowego dotyczące podejmowania pracy przez osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

przewidują utratę prawa do świadczeń i niepewność ich uzyskania w sytuacji, kiedy osoby 

z niepełnosprawnością nie poradzą sobie na rynku pracy. Brak zabezpieczenia wsparcia w okresie 

przejściowym jest odbierany jako zagrażający i demotywujący do podejmowania takich decyzji przez 

osoby po kryzysach psychicznych. Takie rozwiązania wpływają też demotywująco na pracodawców, 

dla których zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wydaje się nieopłacalne169.  

Znamienny jest także brak koordynacji działań różnych instytucji (państwowych i samorządowych) 

realizujących zadnia związane z aktywizacją. Skutkuje to m.in. oferowaniem wsparcia 

fragmentarycznego i braku ciągłości procesu wsparcia170. Jak wynika z badań monitoringowych 

prowadzonych przez ROPS w Poznaniu, terytorialny rozkład PES nie jest związany z potrzebami 

uczestników, lecz wynika raczej z aktywności podmiotów zakładających te instytucje i jest 

nierównomierny. Na poziomie regionalnym brakuje przemyślanej polityki tworzenia nowych 

podmiotów integracyjnych. Dlatego też w przyszłości decyzje dotyczące tworzenia nowych PES 

reintegracyjnych powinny bazować na pogłębionej analizie potrzeb, a także ocenie proponowanego 

sposobu działania171. Z nierównomiernym rozkładem PES w województwie wielkopolskim wiąże się 

również zdiagnozowana słaba współpraca pomiędzy tymi podmiotami. Zakres i skala współpracy PES 

z innymi instytucjami, podmiotami jest zróżnicowany. W przypadku CIS,KIS, które funkcjonują 

na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, zakłada się, że KIS powinny współpracować z CIS. 

Jednak, zgodnie z prowadzonymi przez ROPS badaniami monitoringowymi, w Wielkopolsce tego typu 

współpraca raczej nie funkcjonuje. W większości powiatów w województwie działa albo KIS, albo CIS, 

co wynika z traktowania tych instytucji – przede wszystkim przez samorząd lokalny – jako 

substytucyjne (jedna może zastąpić drugą) a nie komplementarne (jedna wspiera działania drugiej). 

Ponieważ KIS oferuje mniejszy zakres usług i jego działania nie są tak skuteczne w doprowadzaniu 

uczestników do usamodzielnienia, jak działania CIS, to, czy dana osoba trafi do CIS, czy do KIS nie 

zależy od jej potrzeb, tylko od dostępności tych instytucji. Ma to również wpływ na jakość 

prowadzonych działań reintegracyjnych i ich efektywność. Należy podkreślić, iż liczba 

funkcjonujących CIS i KIS w województwie jest uzależniona również od dostępności środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego są finansowane działania poszczególnych 

podmiotów. Dla WTZ z kolei ważnym partnerem powinny być ZAZ. Według badań monitoringowych 

prowadzonych przez ROPS, w roku 2013 do ZAZ z wszystkich WTZ w województwie wielkopolskim 
                                                           
169

  Wsparcie osób chorujących psychicznie na rynku pracy, w: Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2014, 
nr 8 Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 15 Warszawa 2014, str.30 
170

 Tamże, str.31 
171

 Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2022, ROPS 
Poznań 2016, str.17 
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przeszło 5 uczestników, co stanowi 0,2% ich ogólnej liczby. Wynika to z małej liczby miejsc w ZAZ, 

małej rotacji pracowników ZAZ oraz braku współpracy pomiędzy ZAZ i WTZ172.  

5. Bariery rozwoju systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 

Bariery rozwoju systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Województwie 

Wielkopolskim w dużej mierze odzwierciedlają problemy stwierdzone w skali ogólnopolskiej. 

Za autorami badania EZOP-Polska bariery rozwoju systemu wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi, można opisać za pomocą schematu piramidy, umiejscawiając u jej podstawy – 

kluczowe bariery, których potencjalna zmiana ma charakter fundamentalny (jest zatem 

najtrudniejsza), a bliżej wierzchołka bariery pochodne, których przełamywanie jest tym łatwiejsze, 

im bardziej skutecznie zniwelowane zostały bariery podstawowe.173 Najważniejszą barierą jest 

według autorów bariera aksjologiczno-świadomościowa – obejmująca wartości i wiedzę, a mówiąc 

ściślej – deficyty wiedzy w zakresie problematyki zdrowia psychicznego – jego zagrożeń i sposobów 

wzmacniania, stereotypowe wyobrażenia na temat osób chorujących psychicznie, a wreszcie postawy 

ujawniające stygmatyzację i autostygmatyzację osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Na tej 

podbudowie tworzą się warunki, w których ochrona zdrowia psychicznego nie jest traktowana 

priorytetowo i jest wypierana przez inne cele związane z polityką zdrowotną i społeczną realizowaną 

na szczeblach centralnym i lokalnym. Z barier aksjologiczno-świadomościowych wynikają zatem 

pozostałe bariery: polityczne, legislacyjne, ekonomiczne (niedofinansowanie psychiatrii 

w porównaniu z innymi dziedzinami medycyny)  i organizacyjne. Bariery te utrudniają budowanie 

systemu wsparcia pomimo znacznego zasięgu i natężenia problemów zdrowia psychicznego 

(obrazowanego np. przez badania EZOP).  

Równocześnie należy mieć świadomość, że adekwatny system wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi powinien opierać się na rzetelnych badaniach diagnostycznych pozwalających 

monitorować wskaźniki zdrowia psychicznego, jego zagrożeń oraz skuteczność wdrażanych metod 

rozwiązywania problemów w konkretnych kontekstach lokalnych. Takich badań w Województwie 

Wielkopolskim brakuje. Jedyne do tej pory badania epidemiologiczne przeprowadzone na terenie 

Województwa to badania w ramach ogólnopolskiego projektu EZOP, przeprowadzone w roku 2012. 

Co istotne badania te nie objęły osób poniżej 18 roku życia i powyżej 64 roku życia, które znajdują się 

w grupie podwyższonego ryzyka zaburzeń psychicznych, osób z zaburzeniami psychotycznymi 

(spektrum schizofrenii) oraz zaburzeniami organicznymi, do których adresowana jest znaczna część 

działań w ramach systemu wsparcia społecznego (np. w ramach środowiskowych domów 

samopomocy). Dopiero rzetelne, powtarzane cyklicznie badania kondycji psychicznej mieszkańców 

Wielkopolski pozwolą oszacować realne zapotrzebowanie na konkretne formy wsparcia na poziomie 

województwa, powiatów i gmin, tworzyć system pomocy odpowiadający stwierdzonym potrzebom 

i ewaluować skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu pomocy. Badaniom tym 

powinien towarzyszyć stały monitoring lokalnych zasobów (uwzględniający z jednej strony bazę 

ekonomiczną i infrastrukturalną, a z drugiej społeczno-kulturową). Ten sposób myślenia o pomocy 

osobom chorującym psychicznie wiąże się z decentralizacją planowania rozwiązań oraz 

                                                           
172

 Tamże, str.19, 
173

 J. Moskalewicz, A. Kiejna, B. Wojtyniak (red.), „Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań 
Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”, Instytut 
Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2012, s.271. 
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wydatkowania środków na rozwój systemu wsparcia. Wobec zdiagnozowanych białych plam 

na mapie wsparcia należy rozwijać działania w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz zdrowia 

psychicznego. W obecnej sytuacji racjonalnym rozwiązaniem jest budowanie rozwiązań (tworzenie 

instytucji, realizacja programów) w oparciu o porozumienia międzygminne i międzypowiatowe.    

Na poziomie organizacyjnym (najbliższym użytkownikom systemów ochrony zdrowia oraz pomocy 

społecznej) wskazać można niewystarczającą współpracę pomiędzy systemami ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej oraz pomiędzy różnymi instytucjami w obrębie każdego z systemów 

(np. pomiędzy lecznictwem psychiatrycznym zamkniętym, otwartym, ambulatoryjnym 

i środowiskowym). W tym kontekście pojawia się szereg problemów związanych z brakiem procedur 

umożliwiających z jednej strony, ochronę prawa pacjenta do poufności informacji na temat stanu 

zdrowia, a z drugiej - przepływ informacji na temat pacjenta, wówczas gdy ma to istotne znaczenie 

dla procesu leczenia. Przykładowo, terapeuci ze środowiskowego domu samopomocy, którzy widzą 

pacjenta codziennie przez wiele godzin i wiedzą o nim często więcej niż lekarz w poradni (z którym 

pacjent spotyka się np. raz na dwa miesiące, by uzyskać receptę na kontynuację farmakoterapii) 

mogą odczuwać potrzebę kontaktu z lekarzem celem przekazania istotnych informacji, które powinny 

być uwzględnione przy dobieraniu odpowiedniego rodzaju i dawki leków. Równocześnie zarówno 

terapeuci, jak i lekarz są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, więc możliwość rozmowy 

o stanie pacjenta jest ograniczona.  

Istotne problemy pojawiają się również w kontekście deficytów leczenia środowiskowego, w sytuacji, 

w której zachodzi podejrzenie, że bezpieczeństwo (zdrowie i życie) pacjenta może być zagrożone. 

Z racji braku procedur umożliwiających wejście w środowisko (wizytę domową) przedstawicieli 

instytucji świadczących pomoc (np. ambulatoryjną pomoc terapeutyczną, pomoc w ramach oddziału 

dziennego, środowiskowego domu samopomocy itd.) stają przed dylematem, komu zgłosić 

podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta. Pracownicy socjalni, mogący wejść w środowisko 

pracują w ograniczonych ramach czasowych, a sytuacje ryzyka zdarzają się przez całą dobę. 

Przedstawiciele służb ratunkowych (np. pogotowia) mogą kwestionować zasadność wezwania karetki 

jeśli nie ma pewności co do sytuacji zagrożenia. Wezwanie policji skutkuje uruchomieniem kontekstu 

kontroli, który wyklucza się z kontekstem terapeutycznym opartym na zaufaniu i dobrowolności. 

Ponadto brakuje procedur umożliwiających egzekwowanie zgłoszenia w określonym czasie 

i podejmowanie działań przez przedstawicieli konkretnych instytucji (pracowników MOPR, zespołów 

ratownictwa medycznego,  policji). Problem ten ma charakter proceduralny, a nie finansowy174 

i wymaga stworzenia płaszczyzny komunikacji miedzy przedstawicielami wszystkich instytucji 

potencjalnie zaangażowanych w pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, wypracowania 

jednoznacznych procedur umożliwiających podejmowanie skutecznych działań oraz wprowadzenie 

ich w życie.   

Deficyty w zakresie współpracy między systemami wsparcia (zdrowotnym i społecznym) oraz w ich 

ramach przejawiają się również: sprzecznymi wymaganiami wobec osób wspieranych175, a także 
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 Warsztat Magdaleny Jakubik, psychologa, psychoterapeutki środowiskowej reprezentującej środowiskowy 
dom samopomocy „Zielone Centrum” i Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego 
„Zrozumieć i pomóc” pt. „Osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego, ich opiekunowie i terapeuci 
w zderzeniu z niepełnosprawnym systemem” podczas XIX Kongresu Kobiet w Poznaniu, 10.09.2017.      
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 Problem ten ilustruje następująca wypowiedź udzielona w ramach eksperckiego wywiadu pogłębionego 
(udzielonego na potrzeby rozprawy habilitacyjnej Moniki Frąckowiak-Sochańskiej pt. „Społeczne konstruowanie 
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niewystarczającym uwzględnianiem specyfiki określonych zaburzeń psychicznych wpływających 

na ograniczenie możliwości pełnego korzystania z oferty systemu wsparcia społecznego i/lub 

aktywizacji zawodowej, czy wręcz uniemożliwiającej wywiązywanie się z zobowiązań leżących 

po stronie klientów instytucji pomocy społecznej.176  

Część spośród problemów pojawiających się w kontekście wspierania osób z zaburzeniami 

psychicznymi odzwierciedla klasyczne problemy pojawiające się w szeroko rozumianej działalności 

pomocowej. Należą do nich dylematy związane z ciągłością pomocy lub wycofywaniem pomocy 

(problem ograniczonych w czasie projektów) oraz brakiem powiązań pomiędzy warunkami, w jakich 

odbywa się pomoc a zasadami funkcjonowania „zewnętrznego świata społecznego” (otwartego rynku 

pracy itd.).177 

                                                                                                                                                                                     
kategorii zdrowia psychicznego i chorób/zaburzeń psychicznych w społeczeństwie późnej nowoczesności”): 
„Ja mam wrażenie, że w ogóle w tej formie pomocy u nas dla osób chorych, a w ogóle dla chorych psychicznie – 
każda instytucja nakłada na nich inne powinności. Te powinności są często zupełnie sprzeczne. I kiedyś 
pamiętam z taką pacjentką była ciekawa rozmowa . Ta pacjentka miała kuratora, asystenta rodziny, MOPR - 
wiele różnych instytucji i co próbowała się wywiązać z zaleceń jednej, to druga mówiła, że się nie wywiązuje 
tam, na przykład jak poszła z dziećmi do lekarza no to dziecko nie było w szkole. Jak nie było w szkole, to było 
doniesienie, że opuszcza lekcje, jakby się nie zgłosiła do lekarza, to by było, że się nie wywiązała z kolejnej 
wizyty. Jak jej kazali malować mieszkanie, to dali jej na farby, to zaczęła malować sama żeby było taniej, ale nie 
bardzo umiała, no to wyszło nie tak jak trzeba. Potem dziecko zaczęło chorować, więc przestała malować, no to 
się okazało, że jest jeszcze gorzej niż było i ona tak to opisała – że ona czuła się jakby te wszystkie instytucje na 
niej leżały i wszystkie coraz bardziej ją przygniatały. Także niby mnóstwo środków, niby mnóstwo pomocy, ale 
tak naprawdę to nie jest pomoc. Nikt nie zapytał tej kobiety, czego ona tak naprawdę potrzebuje. Takie jest 
przedmiotowe, a nie podmiotowe traktowanie.” [wypowiedź psychologa z 35-letnim stażem zawodowym, 
osoby kierującej jedną z poznańskich poradni zdrowia psychicznego, fragment wywiadu pogłębionego].  
176

 Wskazuje na to poniższa wypowiedź ekspercka: „U nas jest albo szpital albo poradnia, Przy czym współpraca 
między lecznictwem zamkniętym a otwartym jest żadna. Są jeszcze instytucje pomocy społecznej, które często 
nie rozumieją idei zaburzenia psychicznego. Na przykład pani jedna do mnie mówi (pacjenta mam maniakalno-
depresyjnego który jest równocześnie klientem pomocy społecznej) – że on się nie zgłosił na komisję zusowską. 
No, a ja mówię – no nie zgłosił się, bo jest w stanie maniakalnym i biega wszędzie. A ta pani na to, że póki on się 
nie zgłosi, to my nie możemy nic zrobić. A ja mówię, że on się nie zgłosi. Nie zgłosi się ani w manii ani w depresji, 
bo jak jest w depresji, to leży w domu bez sił, a jak jest w manii, to biega po całym kraju. A ona tego nie 
przyjmuje..” [wypowiedź psychologa z 35-letnim stażem zawodowym, osoby kierującej jedną z poznańskich 
poradni zdrowia psychicznego, fragment wywiadu pogłębionego na potrzeby rozprawy habilitacyjnej Moniki 
Frąckowiak-Sochańskiej pt. „Społeczne konstruowanie kategorii zdrowia psychicznego i chorób/zaburzeń 
psychicznych w społeczeństwie późnej nowoczesności”.]  
177

 O problemach tych traktuje poniższa wypowiedź ekspercka: „(…) mam pod opieką pacjentów 
psychotycznych w różnej formie (…) wielu z nich mogłoby pracować, nie ma dla nich miejsca pracy. Mam pana, 
którego mi serdecznie żal, 40-letni, dostał kiedyś w ramach jakiegoś programu możliwość przepracowania 
9 miesięcy w Urzędzie Miejskim w Urzędzie Stanu Cywilnego jako archiwista, wpisywał dane do komputera, 
mówi: To był najpiękniejszy czas w jego życiu, przychodził do pracy pierwszy, wychodził jako ostatni, on był tam 
idealnym pracownikiem (…) Ale skończył się program i teraz mówią: No, to było tylko po to, żeby on nauczył się 
pracować i poszedł gdzieindziej, ale nie biorą pod uwagę tego, że on się tam poczuł bezpiecznie i że on nie ma 
gdzie pójść i że to jest jego życie (…)  to nie przekłada się dalej (…) Poza tym, jeśli ktoś ma, tak jak ten pacjent, 
urojenia upubliczniania jego myśli i boi się przebywać wśród ludzi, to nie podejmie innej pracy np. wykładania 
towaru w sklepie. Jemu tam odpowiadało, bo siedział w oddzielnym pokoju, w jakiś tam podziemiach, był sam, 
miał dwie panie, które się z nim kontaktowały i tam się czuł bezpiecznie.” [wypowiedź psychologa z 35-letnim 
stażem zawodowym, osoby kierującej jedną z poznańskich poradni zdrowia psychicznego, fragment wywiadu 
pogłębionego na potrzeby rozprawy habilitacyjnej Moniki Frąckowiak-Sochańskiej pt. „Społeczne 
konstruowanie kategorii zdrowia psychicznego i chorób/zaburzeń psychicznych w społeczeństwie późnej 
nowoczesności”.]  
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Pomoc społeczna napotyka na bariery aksjologiczno-świadomościowe, ale stosunkowo rzadko 

podejmuje się projekty ograniczające ten typ barier. Projekty socjalne, o ile są podejmowane, częściej 

kierowane są do otoczenia, a nie środowiska zawodowego (np. pracowników socjalnych, terapeutów 

zajęciowych). Brak badań kondycji lokalnych systemów wsparcia zarówno w znaczeniu infrastruktury 

systemów wsparcia oraz mechanizmów integracji funkcjonalnej  i normatywnej systemów ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej. Podstawowym typem barier w pomocy społecznej jest bariera 

dostępności związana ze stanem infrastruktury zwłaszcza w gminach wiejskich. Szczegółowa analiza 

problemów w interakcjach systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej uwidacznia obecność 

następujących barier w rozwoju obu systemów:   

 Brak pełnej diagnozy dwóch grup funkcjonujących w ramach systemu wsparcia z uwagi 

na trwałe, przewlekłe choroby psychiczne (np. schizofrenia) lub okresowe kryzysy zdrowia 

psychicznego (np. zaburzenia depresyjne i depresyjno-lękowe o charakterze reaktywnym). 

 Niedostateczne uwzględnianie parametrów zdrowia psychicznego w zakresie diagnozy 

(wsparcie indywidualne) oraz tworzenia strategii wsparcia (na poziomie instytucji) dla 

uczestników i beneficjentów instytucji wsparcia. 

 Brak przygotowania kadry instytucji świadczących wsparcie społeczne do tworzenia strategii 

wsparcia dla zróżnicowanej wewnętrznie kategorii klientów z różnymi zaburzeniami 

psychicznymi w danej instytucji.178 

 Niewypracowanie modelu komunikowania społecznego pomiędzy systemem ochrony 

zdrowia a pomocy i integracji społecznej i związanych z nim procedur (np. formy kontaktu, 

częstotliwość kontaktu, zakres informacji przekazywanej w kontaktach). 

 Barierą dla wypracowania modelu profesjonalnego, skutecznego komunikowania pomiędzy 

systemem ochrony zdrowia a pomocy i integracji społecznej jest praktyka prowadzenia 

działań zawodowych z wykorzystaniem kontaktów towarzyskich, znajomości, kontaktów 

z bliższą i dalszą rodziną.179 

 Nieuwzględnianie uwag beneficjentów w określaniu zakresu i form świadczonych usług. 

 Brak koncepcji i wskaźników społecznej jakości opieki, pomocy, rehabilitacji i integracji. 

 Praktyka diagnozowania skoncentrowanego na deficytach, problemach przy 

niedostatecznym uwzględnianiu zasobów indywidualnych, różnic indywidualnych, zasobów 

organizacyjnych  i kapitału społecznego jednostek składających się na zróżnicowane kategorie 

ON z zaburzeniami psychicznymi. Istnieją wspólne zasady regulujące praktykę diagnozy 

indywidualnej w systemach ochrony zdrowia oraz pomocy i integracji społecznej, natomiast 

znacznie różnią się praktyki diagnostyczne w publicznych i prywatnych placówkach ochrony 

zdrowia, zwłaszcza w praktyce psychologicznej (w placówkach prywatnych, w których 

świadczenia nie są refundowane przez NFZ przywiązuje się mniejszą wagę do diagnozy 

nozologicznej a większą do diagnozy funkcjonalnej). W pomocy społecznej diagnoza 

deficytów (zarówno indywidualnych, jak i społecznych) jest o wiele bardziej 

rozpowszechniona niż diagnoza zasobów i potencjałów (indywidulnych, grupowych 

                                                           
178

 Aktualnie toczą się dyskusje w kontekście ustawy „Za życiem” nad przyjęciem koncepcji trenera pracy, który 
w prowadzonych działaniach zawodowych wykracza poza granice instytucji, w której uczestniczy/pracuje ON 
z zaburzeniami psychicznymi.   
179

 D. Trawkowska, O uwarunkowaniach dobrych praktyk w lokalnych systemach i sieciach wsparcia, w: 
„Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach. Księga dobrych praktyk”, 
A. Bartoszek, K. Czekaj, K. Faliszek, A. Niesporek, D. Trawkowska, Wydawnictwo Elamed, Katowice 2012, s. 144.  
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i środowiskowych). Ponadto w pomocy społecznej funkcjonuje niedostatecznie opracowany 

model diagnozy indywidualnej, grupowej, instytucjonalnej i środowiskowej.    

Podsumowując powyższe ustalenia, można sformułować następujące rekomendacje związane 

z przełamywaniem barier w rozwoju systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi: 

1. Opracowanie koncepcji rzetelnych badań pozwalających na monitorowanie problemu 

zaburzeń psychicznych w Województwie Wielkopolskim w układzie powiatów i gmin 

(z uwzględnieniem potencjalnych zróżnicowań lokalnych); przystąpienie do realizacji w/w 

badań oraz cykliczne raportowanie wyników stanowiących podstawę planowania 

adekwatnych rozwiązań. 

2. Rozwijanie instytucji świadczących wsparcie zdrowotne i społeczne, zgodnie 

ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem lokalnym. 

3. Rozwijanie partnerstwa lokalnego na rzecz ochrony zdrowia psychicznego (w oparciu 

o międzygminne i międzypowiatowe porozumienia w zakresie organizacji form wsparcia 

uznanych za potrzebne na podstawie badań diagnostycznych uwzględniających lokalne 

zapotrzebowanie oraz zasoby).  

4.  Kontynuowanie działań informacyjnych nakierowanych na poszerzenie wiedzy na temat 

zaburzeń psychicznych nie tylko w postaci kampanii społecznych adresowanych do ogółu 

społeczeństwa, lecz także odpowiednio sprofilowanych (pod względem treści i formy), 

adresowanych do przedstawicieli gremiów decyzyjnych (od których zależy przekazanie 

środków na rzecz ochrony zdrowia psychicznego), pracowników służb społecznych, 

nauczycieli, rodziców, pacjentów leczących się z powodu chorób somatycznych (powiązanych 

z zaburzeniami psychicznymi będących pochodna stresu), lekarzy specjalizacji innych niż 

psychiatria itd.  

5. Współpraca obu systemów wsparcia (zdrowotnego i społecznego) – w oparciu o konsultacje 

pozwalające określić zakres i kształt współpracy, zainicjować zmiany proceduralne, 

wypracować dobre praktyki. 

6. Wspieranie instytucji rynku pracy i podmiotów ekonomii społecznej pozwalających uzyskać 

ciągłość doświadczenia pracy w warunkach uwzględniających specyfikę funkcjonowania osób 

z zaburzeniami psychicznymi.   

7. Rozwijanie idei „mental health mainstreaming”180 oznaczającej włączanie celów związanych 

z ochroną zdrowia psychicznego (rozumianego jako fundamentalna wartość i prawo 

człowieka) we wszelkie działania w ramach polityki (w tym polityki społecznej), gospodarki, 

edukacji, ochrony zdrowia itd. jako niezbędnego uzupełnienia programów ochrony zdrowia 

psychicznego (Narodowego, regionalnych i subregionalnych). 

Rozwijanie instytucji opieki w oparciu o ideę społecznej jakości opieki. M. Racław następująco 

rozumie społeczną jakość opieki: „Przez społeczną jakość opieki rozumiem jej jakość 

wytwarzaną w wyniku międzyosobowych kontaktów co ma związek z relacyjnym wymiarem 

i współzależnym charakterem opieki”181. Społeczna jakość opieki, pod którą należy rozumieć 

                                                           
180

 Termin wprowadzony przez M. Frąckowiak-Sochańską na wzór terminu gender mainstreaming 
oznaczającego włączanie idei równości kobiet i mężczyzn w główny nurt życia społecznego przejawiającego się 
we wszystkich najistotniejszych sferach (polityce, gospodarce, edukacji, kulturze itd.). 
181

 Por. M. Racław Kwestia opieki nad osobami starszymi a zaufanie społeczne, w: Kwestia społeczna u progu 
XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz. Red. Naukowa: E. Giermanowska, M. Racław, 
M. Rymsza. WUW, Warszawa 2015, s. 320.   



114 
 

– zgodnie z przytoczoną definicją np. dążenie do ochrony trwałości relacji opiekuńczych 

satysfakcjonujących usługobiorcę, wspieranie opiekunów w ich paraprofesjonalnych rolach 

w ramach systemu pomocy i integracji społecznej, preferowanie profesjonalnego – 

uwzględniającego wartości i zasady pracy socjalnej charakteru relacji między usługobiorcami 

i usługodawcami, jest ideą, która powinna zostać poddana refleksji przy tworzeniu modelu 

opieki społeczności w środowisku lokalnym. Model opieki społeczności został, w mojej 

ocenie, przygotowany przez dr M. Racław po analizach funkcjonowania wsparcia osób 

starszych w środowiskach lokalnych. Uważam, że zasadnicze elementy tego modelu mogą 

zostać przystosowane dla potrzeb systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 

rodzin w środowiskach lokalnych182. 

8. Rozwijanie rzecznictwa bezpośredniego i pośredniego w oparciu o przyjmowany model 

reprezentacji. Definicja rzecznictwa (R. Schneider, L. Lester), używana w działaniu 

pomocowym ukazuje rzecznictwo w pracy socjalnej, jako takie działanie, które „jest 

wyłącznym i wzajemnym reprezentowaniem klienta (klientów) lub jakiejś sprawy na forum, 

zmierzającym do wywarcia wpływu na proces decyzyjny w niesprawiedliwym lub obojętnym 

systemie”183. Rzecznictwo osób i spraw, czy inaczej rzecznictwo bezpośrednie i pośrednie, 

opiera się na odmiennych modelach reprezentacji, w zależności od podstawowej formy 

wsparcia, jaką może być pomoc lub opieka, wyznaczana charakterem stosunku społecznego, 

odmiennego dla opieki i pomocy, z uwagi na różny charakter reprezentacji w ramach opieki 

i pomocy184. Jednakże wspólnymi dla rzecznictwa osób i spraw w pomocy, i w opiece, są  

środowiska zawodowe, które z uwagi na pełnione role zawodowe i społeczne powinny   

podejmować się rzecznictwa osób i spraw. Są to przedstawiciele zawodów pomocowych, 

np. pracownicy socjalni, etatowi pracownicy trzeciego sektora, wolontariusze, asystenci 

rodzin i osób niepełnosprawnych, a także kadra kierownicza JOPS. Tradycyjnie, rola 

rzeczników osób i spraw jest przypisywana stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom 

o charakterze wyznaniowym, działającym w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych.  
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 Por. M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych. ISP 
Warszawa 2011, s. 287-299. 
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 C. Beckett Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010, s. 136. 
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 Por. M. Racław, D. Trawkowska. 


