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1. Wstęp 

Strategia rozwiazywania problemów społecznych jest podstawą realizacji lokalnej 

polityki społecznej. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zobowiązuje 

do opracowania i realizacji strategii wszystkie szczeble samorządu lokalnego. Art. 19 pkt 1 

tejże ustawy stanowi, iż do zadań własnych powiatu należy „opracowanie i realizacja 

powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem 

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi 

terytorialnie gminami”. W świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej strategia powinna 

zawierać: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz 

określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, 

sposobu realizacji strategii oraz wskaźników realizacji działań. 

Wzrost potrzeb społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zagrożeniu 

marginalizacją wymaga realizacji odpowiedzialnej lokalnej polityki społecznej, 

uwzględniającej potrzeby poszczególnych grup społecznych. Strategia kładzie nacisk 

na wspieranie osób i rodzin szczególnie narażonych na marginalizację i wykluczenie 

ze względu na niepełnosprawność, bezrobocie, problemy opiekuńczo-wychowawcze czy 

zagrożenie przemocą domową.  Dokument ten ma przyczynić się do lepszego funkcjonowania 

społeczności lokalnej i poprawy warunków życia mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego, 

zwanego dalej Powiatem. 

Strategia określa priorytety w przyszłych działaniach Powiatu w zakresie polityki 

społecznej. Pozwala na umocowanie prawne konkretnych działań, jest istotnym ogniwem 

w hierarchii dokumentów strategicznych, zachowując w stosunku do nich kompatybilność 

i komplementarność. 

W opracowaniu strategii uczestniczyli m.in przedstawiciele samorządu lokalnego, 

środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, ochrony zdrowia, policji, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Powiatu. Pozwala to na stwierdzenie, iż strategia 

ta jest dokumentem uspołecznionym.  

Dokument zawiera diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian problemów 

społecznych w perspektywie do 2027 roku. Diagnoza jest skonstruowana z określenia stanu 

aktualnych problemów społecznych i ich prognozy na najbliższe lata. Identyfikacja 



 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2027 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 
4 

najważniejszych kwestii społecznych została opracowana na podstawie przedłożonych 

materiałów statystycznych i urzędowych a także poddana narzędziom analizy strategicznej, 

do których należy zaliczyć identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT). 

 

2. Pomoc społeczna w ujęciu dokumentów strategicznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 

2021-2027 jest spójna z dokumentami strategicznymi z zakresu polityki społecznej, 

obowiązującymi na poziomie europejskim, krajowym, wojewódzkim i powiatowym. 

Dokument strategiczny Unii Europejskiej to EUROPA 2020 Strategia na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. „Europa 

2020” koncentruje się na trzech głównych zakresach, są to: Rozwój inteligentny (rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacji), Rozwój zrównoważony (wspieranie gospodarki 

efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 

konkurencyjnej) oraz Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki  

o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną). Dla 

realizacji priorytetów i celów programu wyodrębniono siedem inicjatyw głównych z czego trzy 

dotyczą polityki społecznej -„Mobilna Młodzież”, „Program na rzecz nowych umiejętności  

i miejsc pracy” oraz „Europejski program walki z ubóstwem”. Pozostałe, komplementarne 

inicjatywy to: „Unia innowacji”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie 

korzystająca z zasobów” oraz „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”. 

Strategicznym dokumentem w Polsce jest krajowy Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER), który jest finansowany ze środków europejskiego funduszu 

społecznego. POWER powstał na potrzeby zmian w obszarach zatrudnienia, włączenia 

społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera 

również innowacje społeczne i współpracę międzynarodową w tych obszarach. W programie, 

oprócz środków EFS dostępne są także fundusze „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych”. Wsparcie programu jest komplementarne z działaniami realizowanymi na poziomie 

regionalnym. 

Na poziomie wojewódzkim strategicznym dokumentem jest Strategia Rozwoju 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030 – Strategia przyspieszenia 2030+. 
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Wyznacza ona cele i kierunki rozwoju województwa oraz obszary strategicznej interwencji.  

Jednym ze strategicznych celów jest „Zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo”. 

Dla realizacji tego celu planowana jest realizacja programów/polityk: 

- Strategia Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

- Polityka senioralna Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

- Polityka zdrowotna Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

- Polityka kulturalna Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

- Polityka migracyjna oraz pozyskiwania kadr dla rynku pracy Województwa Kujawsko-

Pomorskiego,   

- Wieloletni program współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami 

pozarządowymi, 

- Kujawsko-pomorski program na rzecz ekonomii społecznej na lata 2021-2030. 

Na poziomie Powiatu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Inowrocławskiego będzie spójna z następującymi dokumentami: 

- Strategia Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego, 

- Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, 

- Program współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021-2026, 

- Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc na lata 2021-2026, 

- Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-

2023, 

- Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Inowrocławskim na lata 

2021-2027. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego została 

opracowana w oparciu o zapisy następujących aktów prawnych: 

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920). Ustawa ta jest najważniejszym dokumentem określającym powiat jako lokalną 

wspólnotę samorządową zajmującą odpowiednie terytorium oraz jego prawa i obowiązki. 
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Wśród obowiązków powiatu z zakresu zabezpieczenia społecznego wymienia sprawy: ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876           

z późn. zm.). Ustawa o pomocy społecznej jest podstawową regulacją prawną, na podstawie 

której udziela się pomocy osobom i rodzinom.  

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573). Ustawa ta dotyczy osób, 

których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź 

uniemożliwia wypełnianie ról społecznych oraz zdolności do wykonywania pracy zawodowej. 

4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zakłada: promocję 

zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnianie osobom 

z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 

oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym  

i społecznym oraz kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

społecznych. 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.). Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). Ustawa określa zadania Gmin i Powiatów                          

w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji systemu pieczy zastępczej i postępowania adopcyjnego. 

7. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19               

w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw. 

8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.). 
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9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z  2020 r., poz. 1398 z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 

z późn. zm.). 

 

3. Metodologia 

Metodologia to nauka o metodach badań naukowych stosowanych w konkretnej 

dziedzinie wiedzy. 1  Rozpoczynając proces badawczy odnoszący się do konkretnego 

zagadnienia, należy określić zbiór reguł, które scharakteryzują jaki sposób pomiaru zjawiska 

będzie najlepszy. W związku z tym, przed przystąpieniem do badania należy wybrać 

odpowiednią metodę badawczą. 

Podczas wyboru odpowiedniej metody badawczej na potrzeby Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021 – 2027 kierowano się tym, 

aby badanie było dostępne dla jak największej liczby mieszkańców Powiatu, a także łatwością 

i szybkością dotarcia do respondenta. Skorzystano zatem z metody jaką jest badanie ankietowe, 

skierowane do wszystkich mieszkańców Powiatu. Jest to metoda powszechnie stosowana 

w badaniach różnych zjawisk społecznych, a ponadto jest najbezpieczniejszą formą 

przeprowadzenia badania w czasach pandemii. Cechą charakterystyczną badań ankietowych 

jest to, że są one ściśle ustrukturyzowane, mają charakter ilościowy bądź jakościowy, a także 

w zadowalający sposób obrazują skalę i zasięg danego zjawiska, co jest szczególnie ważne 

w omawianiu problemów społecznych. 

W celu przeprowadzenia badania pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Inowrocławiu opracowali kwestionariusz ankiety, który zawierał 24 pytania dotyczące 

aktualnych problemów społecznych na terenie Powiatu Inowrocławskiego. 

Pytania w większości przypadków miały charakter zamknięty, jednak respondentowi 

umożliwiono także przekazanie swoich opinii bądź uwag, które są ważne z jego punktu 

widzenia. Ponadto zagadnienia w kwestionariuszu zostały poruszone w taki sposób, aby 

badania odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje oraz aby wnioski płynące z analizy danych były 

uszczegółowione. Ankieta została udostępniona internetowo na stronie Starostwa Powiatowego 

w Inowrocławiu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – do wypełnienia online, 

                                                
1. https://sjp.pwn.pl/slowniki/metodologia.html 
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a także do wydruku w formie papierowej. Opublikowana została również w Tygodniku 

Informacyjnym Powiatu, Miasta i Gmin. Ponadto link do wypełnienia ankiety online został 

przesłany drogą elektroniczną do różnych jednostek, instytucji i organizacji w celu 

rozpowszechnienia. 

Uzupełnieniem danych wynikających z kwestionariusza ankiety są materiały spływające 

do Centrum z różnych instytucji i organizacji działających na terenie Powiatu 

Inowrocławskiego. Przekazane dane ujawniły ważne kwestie, które są codziennymi 

problemami mieszkańców Powiatu i nad którymi ich zdaniem należałoby się pochylić. 

W badaniu wykorzystano także materiały i dane z zasobów Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, które uzupełniły informacje na temat potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Dane pozyskane z wyżej 

wymienionych metod badań znalazły odzwierciedlenie w opracowaniu analiz SWOT. 

 Analiza SWOT jest metodą powszechnie używaną w gospodarce w celu analizy 

strategicznej. Jest zestawieniem mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym 

przypadku Powiatu) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT 

pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weaknesses 

(słabości), O - Opportunities (możliwości), T – Threats (zagrożenia). Analiza SWOT 

jest ważnym elementem analizy zasobów Powiatu i podstawą do określenia priorytetów 

rozwoju. 

 

4. Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. 

Ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na powiat realizację określonych zadań 

publicznych. Szczegółowe zadania dotyczące pomocy społecznej określa ustawa z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). 

Art. 16 Ustawy o pomocy społecznej stanowi, iż obowiązek zapewnienia realizacji zadań 

pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach 

administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. 

Do zadań własnych powiatu przewidzianych ustawą o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) należą: 

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 
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niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym: domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 

do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki 

w przystosowaniu się; 

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku                         

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu; 
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12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie                  

i realizacja programów osłonowych; 

13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,                      

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

14) sporządzanie, zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej; 

15) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników. 

 Powiat realizuje również zadania zlecone w ramach ustawy, na których realizację 

otrzymuje środki z budżetu państwa. Do zadań tych należą: 

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku                                      

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie 

za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

4) udzielanie cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a pomocy w zakresie 

interwencji kryzysowej. 

 

5. Charakterystyka Powiatu Inowrocławskiego - sytuacja demograficzna i jej tendencje 

Powiat Inowrocławski usytuowany jest w południowej części Województwa Kujawsko-

Pomorskiego oraz w południowo-zachodniej części Kujaw, obejmuje powierzchnię 

1 225 km2, w 2019 roku liczył 159 814 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, 

a 48,5% mężczyźni. 

W skład Powiatu Inowrocławskiego wchodzi 9 gmin: 

1 gmina miejska - Miasto Inowrocław, 
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4 gminy miejsko-wiejskie - Gmina Gniewkowo, Gmina Janikowo, Gmina Kruszwica i Gmina 

Pakość, 

4 gminy wiejskie - Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Inowrocław, Gmina Rojewo i Gmina 

Złotniki Kujawskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Gmina Kruszwica  

Gmina Kruszwica zajmuje obszar 262,4 km2, co stanowi 21,4% powierzchni Powiatu. 

Gminę zamieszkuje 19 213 mieszkańców, czyli 12,0% ludności Powiatu. 
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Gmina Gniewkowo 

Gmina Gniewkowo zajmuje obszar 179,7 km2, co stanowi 14,7% powierzchni Powiatu. 

Gminę zamieszkuje 14 388 mieszkańców, czyli 9,0% ludności Powiatu. 

Gmina Janikowo 

Gmina Janikowo zajmuje obszar 92,0 km2, co stanowi 7,5% powierzchni Powiatu. 

Gminę zamieszkuje 13 067 mieszkańców, czyli 8,2% ludności Powiatu. 

Gmina Rojewo 

Gmina Rojewo zajmuje obszar 119,8 km2, co stanowi 9,8% powierzchni Powiatu. 

Gminę zamieszkuje 4 718 mieszkańców, czyli 3,0% ludności Powiatu. 

Gmina Złotniki Kujawskie 

Gmina Złotniki Kujawskie zajmuje obszar 135,5 km2, co stanowi 11,1% powierzchni Powiatu. 

Gminę zamieszkuje 9 145 mieszkańców, czyli 5,7% ludności Powiatu. 

Gmina Pakość 

Gmina Pakość zajmuje obszar 86,5 km2, co stanowi 7,1% powierzchni Powiatu. 

Gminę zamieszkuje 9 793 mieszkańców, czyli 6,1% ludności Powiatu. 

Gmina Dąbrowa Biskupia 

Gmina Dąbrowa Biskupia zajmuje obszar 147,3 km2, co stanowi 12,0% powierzchni Powiatu. 

Gminę zamieszkuje 5 104 mieszkańców, czyli 3,2% ludności Powiatu. 

Gmina Inowrocławiu 

Gmina Inowrocław zajmuje obszar 171,7 km2, co stanowi 14,0% powierzchni Powiatu. 

Gminę zamieszkuje 11 825 mieszkańców, czyli 7,4% ludności Powiatu. 

Miasto Inowrocław 

Miasto Inowrocław zajmuje obszar 30,4 km2, co stanowi 2,4% powierzchni Powiatu. 

Miasto zamieszkuje 72 561 mieszkańców, czyli 45,4% ludności Powiatu. 

 

W 2019 roku zarejestrowano 1 609 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 2 083 

wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Powiatu 

Inowrocławskiego -474. W tym samym roku 41 osób zameldowało się z zagranicy 

oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych 

wynoszące 30. 

28,7% mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego jest stanu wolnego, 56,5% żyje                            

w związku małżeńskim, 4,7% mieszkańców jest rozwodnikami, a 9,3% to wdowy/wdowcy. 
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Dane pokazują, że liczba zawieranych małżeństw i orzeczonych rozwodów pozostaje 

na podobnym poziomie – tabela poniżej. 

 

Tabela nr 1. Liczba małżeństw i rozwodów w latach 2017-2019 w Powiecie Inowrocławskim. 

 2017 2018 2019 

Małżeństwa 702 782 743 

Rozwody 339 242 320 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Powiat Inowrocławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący w roku 

2019 -486 osób (tabela nr 2). Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,03 na 1000 

mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego. W 2019 roku urodziło się 1 376 dzieci, w tym 50,3% 

dziewczynek i 49,7% chłopców. Na 1000 mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego przypada 

11,62 zgonów. 

Tabela nr 2. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2017-2019 w Powiecie Inowrocławskim. 

 2017 2018 2019 

Urodzenia 1 520 1 383 1 376 

Zgony 1 745 1 921 1 862 

Przyrost naturalny 
(urodzenia/zgony) 

-225 -358 -486 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

 

 

Wykres nr 1. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2017-2019 w Powiecie Inowrocławskim. 
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Powiat Inowrocławski na koniec 2019 r. zamieszkiwało 159 814 osób. Wśród tych osób 

znalazło się 82 379 kobiet i 77 435 mężczyzn. Z danych statystycznych przedstawionych 

w tabeli nr 3 wynika m.in., że liczba mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego w okresie 

od 2017 do 2019 r. uległa zmniejszeniu o 1 777 osób, w tym o 891 kobiet i 886 mężczyzn. 

 

Tabela nr 3. Liczba ludności w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017 – 2019 z podziałem 
na płeć. 

Liczba ludności 2017 2018 2019 
Ogółem 161 591 160 647 159 814 
Mężczyźni 78 321 77 828 77 435 
Kobiety 83 270 82 819 82 379 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

 

 
Wykres poniżej przedstawia wiek mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego w 2019 r. 
 

2017
2018

2019

78321

77828

77435

83270
82819

82379

Mężczyźni

Kobiety

Wykres nr 2. Liczba ludności w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017 – 2019 z podziałem 
na płeć. 
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Wykres nr 3. Piramida wieku mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego w 2019 r. 

 

 

 

Poniższe dane wskazują od 2018 roku systematyczny spadek liczby ludności Powiatu 

Inowrocławskiego. 

 

Tabela nr 4. Liczba mieszkańców Powiatu z podziałem na gminy. 

Wyszczególnienie 2018 2019 

Inowrocław – miasto 73 114 72 561 

Inowrocław – gmina 11 771 11 825 

Dąbrowa Biskupia 5 141 5 104 

Gniewkowo 14 447 14 388 

Janikowo 13 159 13 067 

Kruszwica 19 307 19 213 

Pakość 9 779 9 793 
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Rojewo 4 746 4 718 

Złotniki Kujawskie 9 183 9 145 

Ogółem 160 647 159 814 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

 

Zgodnie z prognozą opracowaną przez Główny Urząd Statystyczny liczba ludności 

Powiatu będzie się sukcesywnie zmniejszać i w 2045 roku osiągnie niespełna 82,65% stanu 

obecnego tj. 132 089 osób. 
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Wykres nr 4. Liczba mieszkańców Powiatu z podziałem na gminy. 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 

6. Diagnoza sytuacji społecznej w Powiecie Inowrocławskim i prognoza zmian. 

6.1. Niepełnosprawność. 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem wielowymiarowym – nie istnieje jedna, 

wyczerpująca definicja tego pojęcia. Nie istnieją proste kryteria jej rozpoznawania, nie należy 

jej sprowadzać tylko do uszkodzeń ciała lub obniżenia poziomu funkcjonowania w danym 

obszarze. Niepełnosprawność jest stanem w którym występują ograniczenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu organizmu człowieka. Ograniczenia te są wynikiem obniżenia sprawności 

funkcji fizycznych, umysłowych lub psychicznych. Wywierają one częściowy lub całkowity 

wpływ na działania osoby niepełnosprawnej w codziennym życiu. Niepełnosprawność może 

wystąpić w dowolnym momencie życia każdego człowieka lub towarzyszyć osobie od chwili 

narodzin. Niepełnosprawność może wiązać się m.in. z niezdolnością do wykonywania 

określonych podstawowych czynności, częściową lub całkowitą, tymczasową lub stałą 

zależnością od innych osób, ograniczoną możliwością poruszania się, sprawnością manualną, 

ograniczoną percepcją zmysłową, długotrwałym procesem leczenia i rehabilitacji, 

utrudnionymi relacjami społecznymi. 

Aktywność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym zależy nie tylko 

od nich samych, ale również od społeczeństwa, które powinno tworzyć warunki odpowiednie 

do tego, aby osoby te znalazły swoje miejsce obok ludzi sprawnych. Obowiązkiem 

społeczeństwa jest wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych 

oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej i zawodowej.  

 Definicja niepełnosprawności została przyjęta w 1997 r. przez Sejm RP i wpisana 

do Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Według niej osobą niepełnosprawną jest osoba, 

której „stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza 

Tabela nr 5. Prognoza demograficzna na lata 2025-2045 dla Powiatu Inowrocławskiego. 
 Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2025 155 033 75 235 79 798 
2030 150 290 72 891 77 399 
2035 144764 70 213 74 551 
2040 138 606 67 324 71 282 
2045 132 089 64 365 67 724 
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bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność 

do wykonywania pracy zawodowej”. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health 

Organization - WHO) wprowadziła z kolei następujące pojęcia niepełnosprawności 

uwzględniając stan zdrowia człowieka: 

- niesprawność – każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie 

czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym 

lub anatomicznym; 

- niepełnosprawność – każde ograniczenie bądź niemożność (wynikająca z niesprawności) 

prowadzenia aktywnego życia w sposób lub w zakresie uznawanym za typowe 

dla człowieka; 

- ograniczenie w pełnieniu ról społecznych – ułomność określonej osoby wynikająca                       

z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną 

realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi 

i kulturowymi uwarunkowaniami. 

 W polskim systemie prawa występują dwa rodzaje orzecznictwa uregulowane 

odrębnymi ustawami oraz prowadzone przez odrębne instytucje. Dla celów rentowych orzekają 

o niepełnosprawności komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Do celów poza rentowych orzekają komisje lekarskie 

Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia                     

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Zgodnie z powyższą ustawą niepełnosprawność podlega stopniowaniu, 

wobec czego wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki. 

 

6.1.1. Instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Inowrocławskim. 
 

Infrastruktura instytucjonalna stanowi nieodzowny element systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych. Wspomaga zabezpieczenie potrzeb osób, które wymagają pomocy                            

w celu zminimalizowania izolacji społecznej oraz zawodowej. 
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1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.  

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) 

w Inowrocławiu realizuje zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, które są  finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Zadania realizowane z zakresu rehabilitacji społecznej: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

(dofinansowanie przedsięwzięć w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych mogą uzyskać osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność statutową na rzecz osób 

niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku), 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

Zadania realizowane z zakresu rehabilitacji zawodowej: 

- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 

- przyznawanie osobom niepełnosprawnym dofinansowania na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

- zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników pomagających pracownikowi 

niepełnosprawnemu, 

- dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 Od 2012 roku Powiat Inowrocławski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Inowrocławiu realizuje pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”, którego 

głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo 
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osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji 

na poziomie wyższym (moduł I i II). 

Tabela poniżej przedstawia liczbę zrealizowanych wniosków i kwot przyznanych 

dofinansowań na poszczególne formy wsparcia. 

 

Tabela nr 6. Dofinansowania PFRON dla osób niepełnosprawnych. 
 
Forma 
dofinansowania 

2018 2019 2020 

Liczba 
zrealizowanych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

Liczba 
zrealizowanych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

Liczba 
zrealizowanych 
wniosków 

Kwota 
dofinansowania 

Zaopatrzenie w 
sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmiotu 
ortopedyczne i 
środki pomocnicze 

 
576 

 
600 848,00 

 
613 

 
646 864,00 

 
698 

 
825 710,00 

Uczestnictwo                            
w turnusach 
rehabilitacyjnych 

227 435 545,00 225 439 696,00 232 460 607,00 

Likwidacja barier 
architektonicznych,                  
w komunikowaniu 
się                               
i technicznych 

 
81 

 
306 679,00 

 
83 

 
290 000,00 

 
132 

 
494 598,00 

Dofinansowanie 
sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki 

16 50 236,00 15 50 000,00 9 37 489,00 

Rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej dla 
osób 
niepełnosprawnych 

 
1 

 
40 000,00 

 
1 

 
35 000,00 

 
1 

 
50 000,00 

Zwrot kosztów 
wyposażenia 
stanowiska pracy 
osób 
niepełnosprawnych 

 
4 

 
147 650,00 

 
7 

 
296 000,00 

 
0 

 
0,00 

 
Razem: 

 
905 

 
1 580 958,00 

 
944 

 
1 757 560,00 

 
1072 

 
1 868 404,00 

 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 
 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli, zauważalny jest wzrost liczby 

realizowanych wniosków oraz wysokość wypłacanego dofinansowania. Większość środków 
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PFRON wydana została na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze; turnusy rehabilitacyjne oraz likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Z uwagi na panującą sytuację 

epidemiczną w 2020 roku zmalała liczba zrealizowanych wniosków i kwota dofinansowań 

do sportu, kultury, rekreacji  i turystyki oraz wyposażenia stanowisk pracy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przystąpiło w 2020 roku 

do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III). 

Pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach Modułu III była udzielana osobom 

niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii 

utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania 

(przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej 

w placówce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest 

wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni 

w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Pomoc mogła zostać przyznana na okres 

nie dłuższy niż 5 miesięcy. Z programu skorzystało 613 mieszkańców Powiatu 

Inowrocławskiego, kwota wypłaconej pomocy finansowej wyniosła 758 500,00 zł. 

 

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa na mocy ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Orzeka on o stopniu niepełnosprawności – lekkim, umiarkowanym 

lub znacznym u osób powyżej 16 roku życia oraz o niepełnosprawności u dzieci do 16 roku 

życia. Ponadto wydaje orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających 

orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, karty parkingowe oraz legitymacje osób 

niepełnosprawnych. 

Tabela poniżej wskazuje liczbę składanych wniosków o wydanie orzeczenia 

o niepełnosprawności. 
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Tabela nr 7. Liczba składanych wniosków. 
 2018 2019 2020 

Ogółem 3392 3563 3322 

do 16 lat 424 459 467 

powyżej 16 lat 2968 3104 2855 

 Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu. 

 

 Z danych zawartych w tabeli nr 8 wynika, iż najczęściej wnioski o wydanie orzeczenia 

składane są w celu uzyskania: zasiłku pielęgnacyjnego, odpowiedniego zatrudnienia 

oraz korzystania ze środowiskowego systemu wsparcia. 

 

Tabela nr 8. Cel składania wniosków przez osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia. 
Cel złożenia wniosku Liczba wniosków 

2018 2019 2020 

Odpowiednie zatrudnienie 769 635 644 

Szkolenia 5 3 2 

Uczestnictwo w warsztatach terapii 
zajęciowej 

11 7 8 

Konieczność zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

312 307 252 

Korzystanie z systemu środowiskowego 
wsparcia w samodzielnej egzystencji / 
korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

706 795 686 

Zasiłek pielęgnacyjny 818 921 896 

Korzystanie z karty parkingowej 261 318 287 

Inne 86 118 80 

Razem: 2968 3104 2855 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu. 

 

U osób poniżej 16 roku życia najczęstszą przyczyną ubiegania się o wydanie orzeczenia 

jest otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego – tabela nr 9. 
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Tabela nr 9. Cel składania wniosków przez osoby niepełnosprawne poniżej 16 roku życia. 

Cel złożenia wniosku 
Liczba wniosków 

2018 2019 2020 

Zasiłek pielęgnacyjny 207 195 193 

Świadczenie pielęgnacyjne 117 174 199 

Inne 100 90 75 

Razem: 424 459 467 

Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu. 

 

Z danych przedstawiających liczbę wydanych orzeczeń w latach 2018-2020 można 

stwierdzić, iż utrzymuje się ona na podobnym poziomie.   

 

Tabela nr 10. Liczba wydanych orzeczeń. 
 2018 2019 2020 

Ogółem 2961 3254 2970 
do 16 lat 365 399 411 
powyżej 16 lat 2596 2855 2559 
 Źródło: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu. 

 

3. Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Ośrodki pomocy społecznej (OPS) świadczą pomoc osobom i rodzinom, które znalazły 

się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, 

możliwości i uprawnienia. Praca socjalna oraz działania na rzecz beneficjentów zmierzają  

do wzmacniania lub odzyskiwania zdolności osób i rodzin do samodzielnego funkcjonowania               

w społeczeństwie, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu poprzez wprowadzanie działań, 

które zmierzają do rozwiązywania problemów mieszkańców i tworzenia możliwości 

ich rozwoju. 

Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:  

przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pracę socjalną, analizę i ocenę 

zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizację zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej 

i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, współpracę i współdziałanie 

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 
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związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy 

społecznej. 

 Na terenie Powiatu Inowrocławskiego działa 9 ośrodków pomocy społecznej: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu; 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu; 

3) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie; 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości; 

5) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie;  

6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich; 

7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie; 

8) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy; 

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej. 

 Z danych uzyskanych z ośrodków pomocy społecznej wynika, iż na terenie całego 

Powiatu maleje liczba osób i rodzin korzystających z ich wsparcia – tabela nr 11. 

Niewątpliwie wpływ na mniejszą liczbę osób wnioskujących o pomoc i wsparcie miała 

sytuacja epidemiczna w kraju i ograniczony dostęp do ośrodków pomocy społecznej. 

Tabela nr 11. Liczba rodzin korzystająca z pomocy ośrodków pomocy społecznej. 
Wyszczególnienie 2018 2019 2020 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                
w Inowrocławiu 

7119 6709 6264 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Inowrocławiu 

637 559 593 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gniewkowie 

1013 927 994 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Janikowie 

1007 976 831 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kruszwicy 

1228 1081 942 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości 852 879 741 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                  
w Złotnikach Kujawskich 

696 661 511 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   
w Rojewie                 

289 315 251 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                  
w Dąbrowie Biskupiej 

390 343 306 

Razem: 13231 12450 11433 
Źródło: Ośrodki pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Inowrocławskiego. 
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 Poniżej przedstawiono dane dotyczące powodów przyznania świadczeń z pomocy 
społecznej w poszczególnych ośrodkach pomocy społecznej Powiatu Inowrocławskiego  
w latach 2019-2020.
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Tabela nr 12. Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom przez ośrodki pomocy społecznej z terenu Powiatu Inowrocławskiego w latach 
2019-2020. 

POWÓD 
PRZYZNANIA 
POMOCY 

MIASTO 
INOWROCŁAW 

GMINA 
INOWROCŁAW 

GNIEWKOWO JANIKOWO KRUSZWICA PAKOŚĆ 
ZŁOTNIKI 

KUJAWSKIE 
ROJEWO 

DĄBROWA 
BISKUPIA 

Liczba osób i rodzin w poszczególnych latach 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ubóstwo 1664 1531 163 158 225 236 226 207 246 225 235 195 146 118 90 79 74 62 
Sieroctwo 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 
Bezdomność 126 118 6 10 15 14 9 14 10 9 6 8 8 8 2 2 1 2 
Ochrona 
macierzyństwa, 
wielodzietność 

238 227 39 35 35 40 50 47 40 25 48 37 48 37 6 2 20 18 

Bezrobocie 1160 1162 135 136 197 189 171 173 194 171 167 141 146 114 72 61 76 64 
Niepełnosprawność 1252 1103 90 89 179 161 134 121 234 209 118 106 71 52 27 21 63 53 
Długotrwała lub 
ciężka choroba 

1312 1244 65 92 216 225 219 212 291 250 195 163 134 107 98 79 89 89 

Bezradność 
w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych               

731 692 44 47 29 37 25 16 25 23 90 72 47 36 3 1 4 6 

Przemoc w rodzinie 10 5 1 3 8 27 2 3 5 5 7 6 5 4 0 0 0 0 
Alkoholizm 143 121 9 8 12 10 31 32 18 15 8 8 36 25 4 3 16 8 
Narkomania 21 19 2 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 1 0 0 0 0 
Trudności                            
w przystosowaniu 
do życia po 
zwolnieniu                 
z zakładu karnego 

34 32 2 2 6 6 5 4 7 5 3 2 4 0 1 3 0 0 

Zdarzenie losowe 14 3 3 5 1 3 1 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 4 
Sytuacja kryzysowa 3 6 0 6 0 1 1 0 10 3 0 0 4 0 1 0 0 0 
Klęska żywiołowa 
lub ekologiczna 

0 0 0 0 3 45 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 

Źródło: Ośrodki pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
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Analiza danych otrzymanych z ośrodków pomocy społecznej wykazała, 

iż najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do udzielenia pomocy są: ubóstwo, 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. 

  

4. Domy Pomocy Społecznej. 

 Na terenie Powiatu Inowrocławskiego znajduje się pięć domów pomocy społecznej 

(DPS): 

- DPS w Inowrocławiu: ul. Wierzbińskiego 49, 88-100 Inowrocław, 

- DPS w Parchaniu, Parchanie 9, 88-110 Inowrocław 2, 

- DPS w Warzynie, Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo, 

- DPS w Tarnówku, Tarnówko 2, 88-121 Chełmce, 

- DPS w Ludzisku, Ludzisko 78, 88-160 Janikowo. 

Domy te są jednostkami organizacyjnymi Powiatu, które zapewniają usługi bytowe, 

opiekuńcze i wspomagające osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności. Jednostki są w pełni dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W budynkach brak jest barier, które utrudniałyby mieszkańcom 

samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie. 

Prowadzenie przez powiat domów pomocy społecznej jest instytucjonalną formą 

opieki skierowaną do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy 

niepełnosprawności. Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez dom 

dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących. 

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje pięć domów pomocy społecznej, 

w których łączna liczba miejsc rzeczywistych wynosi 437. 

Poniższa tabela zawiera wykaz domów pomocy społecznej z podziałem na profil 

domu. 

 

Tabela nr 13. Wykaz domów pomocy społecznej z podziałem na profil domu.  
Adres Profil domu Ilość miejsc 

DPS Inowrocław 
ul. Wierzbińskiego 49 
88-100 Inowrocław 

dom dla osób w podeszłym wieku 90 

DPS Ludzisko 
Ludzisko 78 
88-160 Janikowo 

dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 100 



 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2027 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 
28 

DPS Parchanie 
Parchanie 9 
88-110 Inowrocław 2 

dom dla osób przewlekle psychicznie chorych 80 

DPS Tarnówko 
Tarnówko 2 
88-121 Chełmce 

dom dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 80 

DPS Warzyn 
Warzyn 1 
88-140 Gniewkowo 

dom dla osób przewlekle psychicznie chorych 87 

 

Zadaniem domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu 

Inowrocławskiego jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, 

edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów.  

W zakresie potrzeb bytowych dom zapewnia: mieszkanie, wyżywienie, ubranie oraz środki 

czystości. W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających dom zapewnia: pielęgnację, 

rehabilitację, terapię zajęciową, zajęcia kulturalne i rekreacyjne. We wszystkich domach 

działają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, których celem działalności jest opracowanie 

i wdrożenie planów indywidualnego wsparcia. Każdy z domów posiada procedury dotyczące 

mieszkańców i personelu określające zasady postępowania w niektórych sytuacjach 

z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

5. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.                    

w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad 

do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62 poz. 560). 

Do zakresu działania powiatowych rad należy: 

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób, 

- opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

- ocena realizacji programów, 

- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 
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6. Organizacje pozarządowe. 

 Polskie ustawodawstwo, uznając działalność organizacji pozarządowych wprowadziło 

w życie ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Ustawa ta reguluje między innymi prowadzenie działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz 

współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Organizacje 

pozarządowe nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych, i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Realizują one m.in. zadania 

z zakresu pomocy społecznej dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych. W Polsce 

najpopularniejszymi formami prawnymi prowadzenia działalności społecznej 

są stowarzyszenia i fundacje. 

 W Powiecie Inowrocławskim znajdują się m.in. następujące stowarzyszenia i fundacje 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 

ul. Armii Krajowej 9, 88-100 Inowrocław; 

2) Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo 

ul. Emilii Plater 3, 88-100 Inowrocław; 

3) Inowrocławskie Stowarzyszenie „AMAZONKI” 

ul. Dworcowa 31, 88-100 Inowrocław; 

4) Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia” 

ul. ks. Bogdana Gordona 2, 88-100 Inowrocław; 

5) Polski Czerwony Krzyż  

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław; 

6) Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 

Niesłyszących  

ul. Dworcowa 31, 88-100 Inowrocław; 

7) Polski Związek Niewidomych 

ul. Najświętszej Marii Panny 19, 88-100 Inowrocław; 

8) Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 

ul. Jacewska 118, 88-100 Inowrocław; 

9) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 

ul. Kolegiacka 24, 88-150 Kruszwica; 
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10)  Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 

ul. Rynek 4, 88-170 Pakość; 

11) Janikowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DAR SERCA” 

ul. Miła 11, 88-160 Janikowo; 

12) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Okno” 

ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia; 

13) Fundacja „Przystań Nadziei” 

ul. Dworcowa 9, 88-100 Inowrocław; 

14) Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „FLANDRIA” 

ul. Andrzeja 8, 88-100 Inowrocław; 

15) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Niebieski Anioł" 

ul. Szklarska 7, 88-100 Inowrocław; 

16) Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu 

ul. Solankowa 32, 88-100 Inowrocław; 

17) Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Warzynek” 

Warzyn 1, 88-140 Gniewkowo. 

 

6.1.2. Wsparcie środowiskowe  
 

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

 Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji zawodowej                            

i społecznej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia. To placówki pobytu dziennego przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, 

posiadających wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej. 

Warsztaty mogą być organizowane przez m.in. fundacje i stowarzyszenia. Na terenie 

Powiatu Inowrocławskiego znajduje się jeden warsztat terapii zajęciowej, którego organem 

prowadzącym jest Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo z siedzibą 

w Inowrocławiu przy ulicy Emilii Plater 3. 

 

2. Kluby dla seniorów 

 Seniorzy są obok osób niepełnosprawnych grupą narażoną na marginalizację 

lub wykluczenie społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, iż nasze społeczeństwo się starzeje 
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co potwierdzają dane demograficzne należy tę grupę mieszkańców Powiatu objąć 

szczególnym wsparciem. 

 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni 

„Senior +”, który jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program zakłada 

wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań 

własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia 

„Senior+”. Dzienne Domy Senior + są ośrodkami wsparcia dziennego pobytu. Zadaniem tych 

ośrodków jest zwiększenie aktywności seniorów w obszarze społecznym. 

Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior +” powinna zapewniać 

co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Zakres 

świadczonych usług obejmuje m.in. usługi socjalne i opiekuńcze, w tym posiłek, usługi 

edukacyjne, usługi kulturalno-oświatowe, usługi aktywności ruchowej lub kinezyterapii, 

sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie i usługi z zakresu terapii zajęciowej. 

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego działają następujące DDS+: 

- Dom Senior + Żalinowo 7, 88-101 Żalinowo, 

- Dom Senior + ul. Północna 1, 88-160 Janikowo, 

- Dom Senior + ul. Świętego Jana 14, 88-170 Pakość, 

- Dom Seniora + ul. 700-lecia 16, 88-140 Gniewkowo, 

- Dom Seniora + Stanomin 45, 88-133 Dąbrowa Biskupia. 

 

3. Domy Dziennego Pobytu. 

 Domy Dziennego Pobytu (DDP) organizują pobyt dzienny dla osób, które ze względu 

na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki 

w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom zapewnia dzienny pobyt wraz 

z wyżywieniem, usługi opiekuńcze, świadczenia rekreacyjno-kulturalne oraz w miarę 

możliwości specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego 

funkcjonuje jeden publiczny Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” w Inowrocławiu, 

ul. Wachowiaka 6 z Filią DDP w Inowrocławiu przy ul. Łokietka 12. 
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4. Środowiskowe Domy Samopomocy. 

 Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS) są ośrodkami wsparcia dziennego pobytu, 

które wykonują zadania zlecone gminie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób 

przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Działalność jest ukierunkowana na pomoc 

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów 

osób w nim przebywających oraz na integrację uczestników ze społecznością lokalną, 

poprzez różnego rodzaju formy aktywizacji. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego znajdują 

się następujące domy: 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Inowrocławiu 

ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław; 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie 

ul. Powstańców Wielkopolskich 5A, 88-140 Gniewkowo; 

3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie 

ul. Północna 1, 88-160 Janikowo; 

4) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy 

ul. Rynek 22, 88-153 Kruszwica; 

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu 

Wonorze 38, 88-133 Dąbrowa Biskupia. 

 

5. Powiatowe Centrum Wsparcia (PCW) 

 Innowacyjnym rozwiązaniem w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu, 

świadczonych w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, 

grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców będzie utworzenie 

Centrum Wsparcia, oferującego szeroką gamę usług społecznych. Nowe Centrum będzie 

siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

(OIK), Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny (OWDIR), pod szyldem Centrum zostanie 

ulokowany Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DDM), który jest 

przedmiotem odrębnej inwestycji. 

Przedmiotowe Centrum stanie się głównym ośrodkiem pracującym z osobami 

niepełnosprawnymi, dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, osobami doświadczającymi 

przemocy w rodzinie oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 
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Centrum usprawniłoby komunikację, kompleksowe planowanie wsparcia i jego realizację,  

zwiększenie zakresu i częstotliwości kontaktów instytucji, szybszy przepływ informacji  

i danych, która wpłyną na jakość świadczonych usług. Nastąpi koncentracja usług 

społecznych dla Mieszkańców Powiatu w jednym miejscu i łatwiejszy dostęp dla klientów. 

Podstawowym efektem przedmiotowej inwestycji jest wytworzenie nowej i w pełni zgodnej  

z koncepcją uniwersalnego projektowania infrastruktury pomocy społecznej.                        

Obecnie w toku opracowania jest strategia deinstytucjonalizacji polityki społecznej 

państwa jak również trwają  prace nad opieką wytchnieniową na szczeblu rządowym. 

Deinstytucjonalizacja dotyczy również domów pomocy społecznej – zakłada kierowanie 

osoby potrzebującej do DPS w sytuacji kiedy wyczerpią się wszystkie możliwości wsparcia  

na poziomie ośrodka pomocy społecznej a co istotne DPS mają zmniejszyć ilość miejsc dla 

poprawy komfortu i intymności mieszkańców. Powiat dysponuje rozwiniętą bazą usług 

całodobowych, zasadne byłoby wydzielenie w istniejących DPS miejsc opieki 

wytchnieniowej stacjonarnej. Powyższa propozycja wymaga uregulowań systemowych. 

6.1.3. Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 zaplecze w postaci jednostek pomocy 
społecznej (ośrodków pomocy 
społecznej, powiatowego centrum 
pomocy rodzinie, ośrodka interwencji 
kryzysowej,  zespołu ds. orzekania o 
niepełnosprawności, domy pomocy 
społecznej, środowiskowe domy 
samopomocy, dzienne domy pobytu, 
warsztaty terapii zajęciowej) 

 funkcjonowanie fundacji                              
i stowarzyszeń działających na rzecz 
niepełnosprawnych 

 działalność ośrodków rehabilitacyjnych 
 realizacja programu na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 działające kluby seniora 
 wykwalifikowana kadra realizująca 

zadania polityki społecznej 
 możliwość zaopatrzenia osób 

niepełnosprawnych w sprzęt 
rehabilitacyjny 

 niewystarczająca ilość środków 
finansowych PFRON na realizację zadań 
 niewystarczająca ilość miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych 
 brak środków transportu dla osób 

niepełnosprawnych 
 niewystarczający dostęp do lekarzy 

specjalistów 
 istnienie barier utrudniających pełen 

udział osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym 
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Szanse Zagrożenia 

 wzrost akceptacji niepełnosprawnych 
w środowisku lokalnym 
 edukacja o potrzebach osób 

niepełnosprawnych   
 współpraca sektora publicznego                            

z organizacjami pozarządowym                           
działającymi na rzecz osobom 
niepełnosprawnym 
 upowszechnianie problematyki 

niepełnosprawności w celu 
kształtowania pozytywnych postaw 
 pozyskiwanie środków z EFS, PFRON 

i innych 

 wzrastające zapotrzebowanie na placówki 
opieki stacjonarnej, usługi opiekuńcze 
 niezadawalający poziom opieki 

zdrowotnej 
 starzejące się społeczeństwo 
 niski poziom edukacji społecznej na 

temat sytuacji i statusu osób starszych 
i niepełnosprawnych 

 
 

 

6.2. Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa  

6.2.1. Przemoc w rodzinie 

Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny jako 

komórki społecznej jak i dla poszczególnych jej członków. Zjawisko przemocy niewątpliwie 

istnieje w świadomości społecznej jako ważny problem współczesnego świata. Jeszcze kilka 

lat temu przemoc domowa była traktowana jako marginalne zjawisko, pojawiające się 

w patologicznych rodzinach. Obecnie jest to problem powszechny, który dotyka wszystkie 

grupy społeczne. Przemoc jest zjawiskiem specyficznym, bardzo trudnym do rozpoznania, 

bowiem sprawcami są najbliżsi, których ofiary, mimo doznawanych cierpień chronią. 

Przemoc stanowi zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w nią osób: ofiar, świadków, 

sprawców. Skutki jej są długotrwałe i istotnie wpływają na codzienne funkcjonowanie osób, 

których dotyczy. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 

wskazuje, że instytucja rodziny, definiowana w systemie praw człowieka jako „naturalna  

i podstawowa komórka społeczna” jest objęta szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej 

Polskiej, a jej dobro, Państwo ma obowiązek uwzględnić w swojej polityce społecznej 

poprzez udzielenie pomocy przy użyciu odpowiednich metod i narzędzi rodzinom w trudnej 

sytuacji. Tak więc nie budzi wątpliwości fakt, że zadaniem instytucji jest ochrona osób przed 

krzywdzeniem ze strony najbliższych. 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) formułuje zadania instytucji samorządowych i państwowych 
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w celu zwalczania i zapobiegania ww. zjawiska. Na mocy wyżej wymienionej ustawy 

we wszystkich gminach powołano Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. Skład zespołu stanowią przedstawiciele służb i instytucji pracujących na rzecz 

ochrony osób krzywdzonych tj. policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych działających 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, urzędnicy lokalnych struktur samorządowych 

oraz kuratorzy sądowi. Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie 

efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji na terenie Powiatu na rzecz zapobiegania 

i zwalczania zjawiska przemocy. Wszyscy członkowie zespołu wykonują swoje zadania 

w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. 

Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie swoje 

działania opierają na procedurze „Niebieskiej Karty”. Głównym celem tej procedury jest 

rozpoznanie problemu i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych 

instytucji. Podstawą skuteczności działań  jest współpraca różnych służb na rzecz osób 

uwikłanych w przemoc w rodzinie. Dokumentacja „Niebieskiej Karty” dla poszczególnych 

instytucji różni się mimo, że założenia i cele procedury są wspólne. Różnice wynikają 

z określonych kompetencji, możliwości służb i instytucji współpracujących w obszarze 

przemocy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w celu opracowania diagnozy 

problemu przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Inowrocławskiego pozyskało dane 

od instytucji i służb, które zajmują się problemem przemocy domowej. 

Przemoc w rodzinie nadal jest zjawiskiem często ukrywanym, część osób uwikłanych             

w przemoc domową nie decyduje się na ujawnienie problemu i zwrócenie się o pomoc 

do instytucji działających w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy                        

w rodzinie. O tym zjawisku świadczą dane uzyskane z zespołów interdyscyplinarnych 

wyliczone w oparciu o liczbę wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”(NK) - (tabela nr 14). 

Poniższe dane wskazują, że procedurę wszczynają głównie funkcjonariusze policji oraz 

pracownicy pomocy społecznej, w pojedynczych przypadkach przedstawiciele oświaty                   

a sporadycznie pracownicy ochrony zdrowia i komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Dane te są niepokojące gdyż oświata, ochrona zdrowia to instytucje, które 

odgrywają ważną rolę w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy. Należy zastanowić się nad 
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przyczyną bierności tych jednostek w obszarze przeciwdziałania przemocy mając na uwadze 

ich ogromną rolę i możliwości udzielania pomocy osobom uwikłanym w przemoc. 

Poniższe zestawienia pozwalają na określenie prawdopodobnej skali zjawiska 

przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Podsumowując, dane dotyczące 

liczby sporządzonych „Niebieskich Kart” nie oddają w pełni obrazu problemu przemocy 

domowej.  

 

Tabela nr 14. Informacja dot. wszczętych procedur Niebieskiej Karty przez instytucje. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba prowadzonych procedur 
NK 

418 330 492 406 483 

Ilość zainicjowanych procedur 
NK przez poszczególne służby: 

367 312 394 303 413 

- policja 288 265 352 235 371 
- jednostki pomocy społecznej 70 41 32 59 38 
- Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

0 1 2 1 1 

- służba zdrowia 1 o 2 1 0 
- oświata 8 5 6 4 2 
- inne 0 0 0 3 1 
Liczba zakończonych procedur 
NK 

342 263 312 281 301 

Źródło: Zespoły Interdyscyplinarne z Powiatu Inowrocławskiego 

 

               Dane uzyskane za okres od 2016 r. do 2020 r. wskazują, że w ostatnich pięciu latach 

liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” utrzymuje się na takim samym 

poziomie (tabela nr 15). Zastanawiająca jest liczba dzieci  w rodzinach, gdyż nie daje ona 

pełnego obrazu małoletnich uwikłanych w przemoc domową. Prawdopodobnie wynika 

to z faktu, że osoby dorosłe (matki, ojcowie) mają przekonanie, że to oni są ofiarami a dzieci 

przemoc nie dotyczy. Jest to błędne przekonanie i bardzo krzywdzące dla nieletnich. Dzieci, 

które są „tylko” świadkami przemocy, są jednocześnie jej ofiarami. Przemoc w rodzinie jest 

dla dzieci wzorcem negatywnym, który powoduje, że ponoszą one poważne koszty 

psychiczne i emocjonalne.  

Kolejne wyniki prezentowane w poniższej tabeli (tabela nr 15) dotyczą problemu 

alkoholowego. Wszelkie badania stanowią, że alkohol stanowi jedną z przyczyn przemocy 

i jest czynnikiem ryzyka. Z zebranych danych wynika, że w około 60% rodzin występuje 
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problem alkoholowy. Świadczy to o tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia aktów 

przemocy w rodzinach alkoholowych jest znacznie wyższe niż w pozostałych. Takie 

wskaźniki powinny skłonić do podejmowania i inicjowania działań zarówno diagnostycznych 

jak i profilaktycznych skierowanych na przeciwdziałanie zjawiskom uzależnień, które często 

są „wyzwalaczem” agresji, konfliktów i przemocy.     

 

Tabela nr 15. Informacja dot. rodzin i jej członków objętych procedurą Niebieskiej Karty 
i  złożonych zawiadomień z art. 207 Kodeksu Karnego (KK), w tym rodzin z problemem 
alkoholowym 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba rodzin dotkniętych 
przemocą 

501 410 484 413 487 

Liczba osób w rodzinie 623 512 571 474 567 
Liczba kobiet 477 363 415 348 421 
Liczba mężczyzn 69 67 83 69 89 
Liczba dzieci 77 82 73 57 57 
Liczba rodzin w których 
występuje problem alkoholowy 

285 234 293 219 294 

Liczba zawiadomień do 
organów ścigania (policja, 
prokuratura) 

12 14 10 10 21 

Ilość złożonych wniosków do 
Sądu 

12 9 21 17 27 

Źródło: Zespoły Interdyscyplinarne z Powiatu Inowrocławskiego 

 

Organy ścigania i wymiar sprawiedliwości pełnią niezwykle istotną funkcję   

w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sprawne ich funkcjonowanie jest 

kluczowe dla prawidłowego działania pozostałych jego elementów. Dlatego wskazana jest 

analiza i ocena działalności obu tych obszarów. Wszystkie pozostałe jednostki poruszające się 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają obowiązek współpracy 

z ww. organami w celu udzielenia pomocy i ochrony osób uwikłanych w przemoc domową. 

Każda osoba, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub 

zawodowych, powzięła podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem 

przemocy w rodzinie ma społeczny bądź prawny obowiązek zawiadomić o tym Policję lub 

Prokuratora. Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek prawny ma pierwszeństwo przed 

powinnością zachowania tajemnicy zawodowej. 
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Policja jest zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zadania policji są dookreślone w Zarządzeniu nr 162 

Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie metod i form 

wykonywania przez policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”. Ponadto, w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2020 r. 

istotnych zmian w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania 

Cywilnego oraz niektórych innych ustaw, policja nabyła nowe obowiązki, związane głównie   

z odizolowaniem sprawcy od ofiar przemocy w celu zapewnienia natychmiastowego 

bezpieczeństwa. Funkcjonariusze podejmowali  konkretne czynności w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa ofiarom przemocy poprzez zatrzymania około 50% sprawców. Na ten fakt 

wskazują prezentowane dane z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu (tabela nr 16). 

Ponadto z danych przedstawionych przez policję wynika, że na terenie Powiatu 

Inowrocławskiego, wśród osób dotkniętych przemocą przeważają kobiety,  jednak w ostatnich 

latach wzrosła również liczba mężczyzn doznających przemocy. Wynika to zapewne 

z większej świadomości płci męskiej, przełamania poczucia wstydu i zaufania instytucjom. 

Tabela nr 16, wykazuje, że ilość interwencji domowych jest nieznacznie wyższa na terenach 

wiejskich niż w mieście Inowrocławiu.  

Tabela nr 16. Informacje dot. interwencji domowych 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba interwencji domowych 1935 2236 1 433 451 542 
W tym: 
- miasto Inowrocław 
- wieś 

 
864 
1071 

 
999 
1237 

 
731 
702 

 
223 
228 

 
290 
252 

Liczba pokrzywdzonych 
w wyniku przemocy domowej 

356 307 447 270 456 

W tym: 
- kobiety 
- mężczyźni 
- nieletni 

 
302 
37 
17 

 
245 
41 
21 

 
377 
50 
20 

 
226 
25 
19 

 
377 
51 
28 

Liczba sprawców przemocy                           
w rodzinie 

341 283 420 251 429 

Liczba sprawców przemocy 
odizolowanych 

194 
 

164 230 131 221 

W tym: 
- zatrzymanych 
- przewiezionych do 

 
17 
154 

 
10 
127 

 
23 
203 

 
19 
112 

 
29 
164 
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pomieszczenia dla osób 
zatrzymanych (PdOZ) 
- przewiezionych do izby 
wytrzeźwień 

 
 
23 

 
 
27 

 
 
4 

 
 
0 

 
 
28 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu 

 

Prokuratura działa w oparciu o Ustawę o Prokuraturze, Kodeks Postępowania Karnego 

i inne akty prawne. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prokuratura 

ma obowiązek wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie 

czy popełniono przestępstwo. Może też zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy 

przemocy. W zależności od oceny materiału dowodowego postępowanie może zakończyć 

się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu lub umorzeniem postępowania. Liczbę 

prowadzonych dochodzeń i zastosowanych środków zapobiegawczych przez prokuraturę 

ujawnia tabela nr 17. 

Tabela nr 17. Informacja dot. prowadzonych dochodzeń z art. 207 KK i zastosowanych 
środków zapobiegawczych. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba dochodzeń w sprawie 
przemocy z art. 207 KK 
zakończonych wniesieniem aktu 
oskarżenia 

42 49 56 52 71 

Liczba dochodzeń w sprawie 
przemocy z art. 207 KK 
umorzonych 

52 48 46 
 

55 77 

Liczba wydanych nakazów 
opuszczenia wspólnie 
zajmowanego lokalu 
mieszkaniowego 

33 22 16 21 22 

Liczba wydanych zakazów 
zbliżania się do ofiary 

37 24 
 

24 25 32 

Źródło: Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu 

 

Jednym z najważniejszych działań dążących do zmniejszenia skali zjawiska przemocy 

domowej są działania prawne, skarżenie i skazywanie przestępców (sprawców przemocy). 

Najczęstszymi konsekwencjami dla sprawców przemocy są: nakazy opuszczania lokalu 

zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną, zakazy zbliżania się sprawcy do ofiary oraz 

zobowiązanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym pod groźbą 

odwieszenia wyroku orzeczonego z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Rodzaj 
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odpowiedzialności prawnej zależy od tego jakich zachowań dopuścił się sprawca przemocy 

oraz od jego postawy (dążenia do pozytywnej zmiany swojego zachowania). 

Liczba prowadzonych postępowań i rodzaje zastosowanych środków karnych na przestrzeni 

pięciu lat przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu przedstawione są w poniższych tabelach 

(tabele nr 18 i 19). 

Dane zawarte w tabeli nr 18 wskazują na niższą liczbą prowadzonych postępowań 

w latach 2016-2020 w porównaniu do lat poprzednich. Liczba postępowań zakończonych 

umorzeniem i uniewinnieniem utrzymują się na niskim poziomie. 

 

Tabela nr 18. Informacja dot. prowadzonych postępowań. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba postępowań z art. 207 KK 
zakończonych wydaniem wyroku 
skazującego 

78 64 62 44 43 

Liczba postępowań warunkowo 
umorzonych 

7 2 7 8 3 

Liczba postępowań zakończonych 
uniewinnieniem 

1 3 1 0 1 

Źródło: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 

 

Zdecydowana większość postępowań została zakończona wyrokiem pozbawienia 

wolności. Poniższe dane są istotne dla osób doznających przemocy gdyż takie decyzje sądu 

realnie chronią ofiary. Pozbawienie wolności, nawet jeżeli jest krótkotrwałe daje wyraźny 

znak, że popełniony czyn jest przestępstwem, za którego popełnienie zostaje orzeczona 

stosowna kara. 

Następnym sposobem na uniemożliwienie kontaktu sprawcy z osobą pokrzywdzoną 

jest orzekanie przez sądy zakazu zbliżania oraz nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego 

lokalu mieszkalnego (tabela nr 19). Sąd Rejonowy w Inowrocławiu - Wydział Karny znacznie 

częściej orzeka o zakazie zbliżania się sprawcy do ofiary natomiast w niewielu przypadkach 

wydaje postanowienie o nakazie opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. 

Na szczególną uwagę spośród wyżej wymienionych środków probacyjnych zasługuje 

obowiązek uczestniczenia w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, które są szansą dla 

osoby skazanej na zmianę swoich negatywnych zachowań, często wynikających z jej 
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utrwalonych przekonań. Liczba wydanych postanowień dotyczących zobowiązania 

do uczestnictwa w programie jest zadowalająca (tabela nr 19). 

 
Tabela nr 19. Informacja dot.  postępowań zakończonych wyrokiem skazującym                                        
i zastosowanych środków probacyjnych. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba postępowań 
zakończonych wyrokiem 
ograniczenia wolności 

11 6 8 6 3 

Liczba postępowań 
zakończonych wyrokiem 
pozbawienia wolności 

63 48 46 35 35 

Liczba postępowań 
zakończonych karą mieszaną tj. 
wyrokiem pozbawienia 
wolności wraz                            
z ograniczeniem wolności 

3 7 6 1 1 

Liczba wydanych zakazów 
zbliżania do ofiary 
Liczba wydanych nakazów 
opuszczenia wspólnie 
zajmowanego lokalu 
mieszkalnego 

21 19 25 29 12 

Liczba wydanych postanowień 
dotyczących uczestnictwa                               
w programie korekcyjno-
edukacyjnym 

54 34 18 17 19 

Źródło: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 

 

Ta część wsparcia dla rodziny przemocowej jest najtrudniejsza do zrealizowania, 

bowiem przyznanie się do stosowania przemocy wobec najbliższych osób jest bardzo trudne. 

Powiat Inowrocławski oferuje co roku możliwość uczestnictwa w programie korekcyjno-

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Głównym celem programu 

korekcyjno-edukacyjnego jest powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem. 

Na przestrzeni lat 2016-2019 odbyły się 4 edycje programu, w którym łącznie wzięło 

udział 70 sprawców przemocy. Ponad 60% uczestników ukończyło program. W podziale 

na poszczególne lata liczbę uczestników przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela nr 20. Informacja o programie korekcyjno-edukacyjnym. 
Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 Razem 

Liczba edycji programu 1 1 1 1 4 

Liczba uczestników 26 13 16 15 70 

Liczba osób, które ukończyły program 14 13 12 7 46 

Dane w % 53% 100% 75% 46% 66% 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 

Centrum wraz z instytucjami właściwymi miejscowo dla uczestnika programu 

prowadzą ewaluację i monitoring uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego. 

Celem monitoringu jest określenie efektywności i przydatności prowadzonych działań 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Analiza lat 2015-2019 (tabela poniżej) 

wykazała, że na 57 osób w tym 2 kobiety, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny, 

43 z nich zaprzestało stosowania przemocy co stanowi 75% ogółu. Mając powyższe 

na uwadze należy zauważyć, że oddziaływania korekcyjno-edukacyjne pozytywnie wpłynęły 

na zmianę zachowań dotychczasowych sprawców przemocy. 

 
Tabela nr 21. Monitoring uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego. 
 Ukończyło 

program 
Brak 

zachowań 
przemocowych 

Stosowanie 
przemocy 

Brak 
informacji 

Zgon Przebywa 
w Zakładzie 

Karnym 
2015 11 5 4 1 1 - 
2016 14 10 - 1 1 2 
2017 13 11 2 - - - 
2018 12 10 1 - 1 - 
2019 7 7 - - - - 

Razem 57 43 7 2 3 2 
Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 

Podsumowując dane dotyczące oddziaływań wobec sprawców przemocy 

przedstawione przez wymiar sprawiedliwości warto wskazać, że wzrosła liczba izolacyjnych 

środków zapobiegawczych. Oznacza to, że środki te wpisały się na stałe w dostępny wachlarz 

oddziaływań na osoby stosujące przemoc wobec najbliższych. Warte uwagi jest to, 

że zwiększyła się liczba sprawców skazywanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności. 
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W związku z podejmowanymi decyzjami sądu należy mieć nadzieję, że obserwowane trendy 

oddziaływań wobec sprawców będą kontynuowane. 

 

6.2.2. Interwencja kryzysowa 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych 

na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest 

przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki 

temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej. 

W ramach interwencji kryzysowej rodziny doświadczające przemocy ze strony 

najbliższych mają możliwość korzystania z pomocy różnych instytucji. 

Istotną rolę w ochronie pokrzywdzonych odgrywa szybka i skuteczna pomoc 

psychologiczna, socjalna, pedagogiczna, prawna, a także pomoc w formie tymczasowego 

schronienia. Każda instytucja posiada inne narzędzia i możliwości wsparcia pokrzywdzonych. 

W związku z tym, tylko poprzez współpracę poszczególnych jednostek możemy chronić 

słabych i przeciwdziałać aktom przemocy w rodzinie. 

 

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) 

Ważną placówką świadczącą pomoc pokrzywdzonym przemocą jest Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR, z siedzibą w Jaksicach,                       

z którego wsparcia mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy Powiatu Inowrocławskiego 

ale również z innych miast i gmin kraju. Ośrodek ten oferuje pomoc socjalną, psychologiczną, 

pedagogiczną, prawną oraz tymczasowe schronienie, z którego każdego roku korzysta ponad 

40 osób (tabela nr 22).  

 
Tabela nr 22. Informacja dot. udzielonych form pomocy. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba osób korzystających ze 
schronienia 

44 37 41 48 41 

W tym: 
 

kobiety 19 16 22 21 18 

mężczyźni 1 0 0 1 0 

dzieci 24 21 19 26 23 

Liczba osób korzystających 222 243 287 85 110 
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z poradnictwa prawnego, 
psychologicznego, socjalnego lub 
innego wsparcia 
Liczba udzielonych porad, konsultacji, 
wsparcia - ogółem 

700 657 1404 1002 1602 

Źródło: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach 

 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) 

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje również Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

przy PCPR w Inowrocławiu, który udziela pomocy osobom i rodzinom znajdującym się 

w kryzysie w tym również uwikłanym w przemoc domową. W ośrodku prowadzone są 

działania wspierające, terapie indywidualne, rodzinne jak również oddziaływania grupowe. 

Kompleksowe i skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie powinno uwzględnić pomoc 

wszystkim osobom uwikłanym w to zjawisko, również tym, które używają przemocy jako 

sposobu na zaspokajanie swoich potrzeb  i realizowanie celów. W związku z tym wśród osób 

objętych pomocą są nie tylko poszkodowani przestępstwem znęcania (art. 207 KK) 

ale również sprawcy przemocy, co przedstawia tabela nr 23. 

 
Tabela nr 23. Informacja dot. liczby interwencji i udzielonych form pomocy. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Liczba przeprowadzonych interwencji 
ogółem 

1574 1880 1595 1513 1075 

Liczba przeprowadzonych interwencji 
w związku z przemocą w rodzinie 

189 202 174 197 137 

Liczba osób którym udzielono pomocy 79 81 93 89 73 
 
W tym: 

kobiety 57 65 64 70 55 
mężczyźni 0 2 3 3 3 

dzieci 22 14 26 16 15 

Łączna liczba osób korzystających 
z poradnictwa indywidualnego, 
grupowego, rodzinnego 

711 650 643 
 

480 401 

Liczba osób stosujących przemoc 
w rodzinie korzystających z pomocy 
OIK 

47 44 35 30 5 

 
W tym: 

kobiety 3 3 0 0 0 
mężczyźni 44 41 35 30 5 

         Źródło: Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Inowrocławiu 
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3. Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (DDM) 

 Jedną z form skutecznego wsparcia jest również Dom dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2020 r. 

poz. 1876) powiatom powierzono opiekę nad szczególną grupą - nad doznającymi przemocy 

lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej matkami, ojcami, opiekunami z dziećmi 

oraz kobietami w ciąży. Art. 53 wyżej wymienionej ustawy wskazuje, że dom dla matek 

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest ośrodkiem wsparcia. Na terenie naszego kraju 

funkcjonuje obecnie 26 tego typu placówek w tym 3 w województwie kujawsko-pomorskim. 

Z powodu braku stosownych placówek, ośrodki pomocy społecznej kierują potrzebujących 

między innymi do schronisk dla bezdomnych, hosteli przy ośrodkach interwencji 

kryzysowych lub mieszkań chronionych a Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wskazuje, że  

w ponad połowie tych placówek standard usług był niższy niż w Domu dla samotnych matek 

z dziećmi i kobiet w ciąży. Niepokojący jest fakt, że  matki z dziećmi i kobiety w ciąży  

są m.in. umieszczane w schroniskach dla bezdomnych, które nie zapewniają im odpowiednich 

warunków na co zwraca uwagę również Rzecznik Praw Obywatelskich. Opiekunowie dzieci 

i kobiety w ciąży najczęściej oczekują, że pomoc zostanie im udzielona w miejscu  

lub w pobliżu ich dotychczasowego pobytu, bez konieczności rozłąki z bliskimi i bez 

potrzeby zmiany lekarza, przedszkola, szkoły czy rezygnacji z pracy. W związku 

z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego 

oraz powiatów ościennych zasadnym jest utworzenie Domu dla matek  z dziećmi i kobiet  

w ciąży, które znajdują się w sytuacji kryzysowej oraz chronić je przed sprawcami przemocy.  

W ww. ośrodku znajdą również schronienie ojcowie z dziećmi lub prawni opiekunowie 

aktualnie sprawujący opiekę nad dzieckiem. Domy samotnej matki powinny w pierwszej 

kolejności zapewnić schronienie kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym oraz wspierać 

je w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej. Standard świadczonych usług w takim domu 

obejmuje działania interwencyjne, zaspokojenie potrzeb bytowych oraz działania opiekuńczo 

– wspomagające. 

 

 

 



 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2027 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 
46 

6.2.3. Analiza SWOT 

                  Mocne strony                     Słabe strony 

 czytelne akty prawne, 
 dobrze rozwinięta sieć instytucji (SOW, 

OIK), 
 współpraca pomiędzy instytucjami, 
 specjalistyczna kadra, 
 wysoka świadomość rangi problemu osób  

pracujących w obszarze przemocy, 
 akcje profilaktyczno-edukacyjne, 
 zaangażowanie mediów. 

 
 
 

 

 niska świadomość społeczeństwa  na 
temat istoty przemocy, 

 ograniczenia finansowe, 
 wtórna wiktymizacja ofiar. 
 
 

                   Szanse                     Zagrożenia 
 spójność działań instytucji i służb, 
 ulepszanie procedur, 
 stosowanie środków zapobiegawczych 

przez organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości, 

 organizacja szkoleń i konferencji, 
 pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
 

 uzależnienia, 
 choroby psychiczne, 
 bierność świadków przemocy, 
 poczucie bezkarności sprawców, 
 wydłużony tryb postępowania karnego, 
 znikome zaangażowanie oświaty                      

i ochrony zdrowia, 
 bierność rodzin uwikłanych                            

w przemoc domową, 
 ryzyko wykluczenia społecznego. 
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6.3. Piecza Zastępcza 

 Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku 

opieki i wychowania prze rodziców biologicznych. Zasady funkcjonowania pieczy zastępczej 

reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. 220 poz. 821 z późn. zm.). System pieczy zastępczej obejmuje pieczę rodzinną 

i instytucjonalną. O umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej decyduje sąd. 

 

6.3.1. Rodzinna piecza zastępcza 

 Kiedy praca z rodziną nie przynosi spodziewanych efektów i konieczne jest 

zabezpieczenie dziecka, najkorzystniejszą formą pomocy zarówno dziecku jak i jego rodzinie 

w sytuacji kryzysowej jest rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka. Stanowi ona 

optymalną opiekę kompensacyjną nad dzieckiem opuszczonym. W świetle obowiązujących 

przepisów prawnych jednym z podstawowych zadań rodzinnej pieczy zastępczej jest praca na 

rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Umieszczenie dziecka w systemie pieczy 

zastępczej jest ostatecznością, po wykorzystaniu przez gminę wszystkich możliwych form 

wsparcia rodziny biologicznej. 

Rodziny zastępcze (RZ) są formą najbardziej zbliżoną do środowiska naturalnego,                     

w jakim powinno wychowywać się dziecko. Rodzice zastępczy powinni zapewnić dziecku 

warunki opiekuńczo-wychowawcze odpowiednie dla jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, 

w tym: odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego, 

społecznego i duchowego, możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, 

możliwość edukacji i rozwoju zainteresowań oraz odpowiednie warunki do wypoczynku 

i organizacji czasu wolnego.  

Poniżej przedstawiono schemat podziału rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie 

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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Postanowienie sądu w zakresie rodziny zastępczej wykonuje organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej. W Powiecie Inowrocławskim jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Inowrocławiu. PCPR obejmuje wsparciem wszystkie rodziny zastępcze na terenie Powiatu. 

Udziela pomocy finansowej, zapewnia wsparcie specjalistów, udziela informacji, prowadzi 

szkolenia dla rodziców zastępczych, pozyskuje i kwalifikuje kandydatów do pełnienia funkcji 

niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej. Pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym 

zapewnia 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 specjalistów pracy z rodziną 

i kierownik działu pomocy instytucjonalnej. 

 Największą liczbę rodzin zastępczych w Powiecie Inowrocławskim stanowią 

spokrewnione rodziny zastępcze – dziadkowie i pełnoletnie rodzeństwo dziecka. Najbardziej 

pożądaną formą rodzinnej pieczy zastępczej są niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, 

które gotowe są na przyjęcie obcego dziecka. Funkcja rodziny zastępczej jest bardzo 

odpowiedzialna i trudna. Dzieci trafiające do rodzinnej pieczy zastępczej wymagają często 

wielospecjalistycznej diagnozy, terapii i pomocy w wyrównywaniu braków rozwojowych. 

Od kilku lat obserwuje się coraz mniejszą liczbę osób chętnych do podjęcia się funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej. Ta tendencja ma wymiar ogólnokrajowy. 

Bycie rodzicem zastępczym wiąże się z dużą odpowiedzialnością za powierzone dziecko. 
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  Poniższa tabela przedstawia liczbę i typy rodzin zastępczych na terenie Powiatu 

Inowrocławskiego w latach 2018-2020 

Tabela nr 24. Liczba rodzin zastępczych na terenie Powiatu Inowrocławskiego w latach 2018-
2020 r. 
Typ rodziny zastępczej 2018 2019 2020 
Spokrewniona  116 114 114 
Niezawodowa 41 36 36 
Zawodowa w tym: 12 12 12 

specjalistyczna 2 1 1 
pełniąca funkcję 
pogotowia rodzinnego 

3 3 3 

Razem 169 162 162 
Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 

Tabela nr 25. Liczba rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach 
zamieszkujących w poszczególnych gminach Powiatu Inowrocławskiego. 

Nazwa gminy Liczba 
rodzin 

zastępczych 
2018 r. 

Liczba 
rodzin 

zastępczych 
2019 r. 

Liczba 
rodzin 

zastępczych 
2020 r. 

Liczba 
dzieci 

 
2018 r. 

Liczba 
dzieci 

 
2019 r. 

Liczba 
dzieci 

 
2020 r. 

Dąbrowa 
Biskupia 

1 0 1 1 0 1 

Inowrocław 15 15 16 24 21 22 

Gniewkowo 14 18 19 20 24 25 

Janikowo 11 10 8 16 14 10 

Kruszwica 15 14 16 23 23 25 
Miasto 

Inowrocław 
87 80 73 112 101 96 

Pakość 13 12 14 21 22 22 

Rojewo 4 5 5 12 15 14 

Złotniki 
Kujawskie 

9 8 10 26 25 23 

Razem 169 162 162 255 245 238 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 

 W analizowanym okresie ogólna liczba rodzin zastępczych pozostaje na tym samym 

poziomie. Niewystarczająca nadal jest natomiast liczba rodzin zawodowych, co uniemożliwia 

umieszczanie w nich najmłodszych dzieci. Skutkuje to często koniecznością umieszczania 



 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                   

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA 2020-2027 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 
50 

dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu lub w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. 

 W strukturze rodzin zastępczych najwięcej dzieci umieszczonych jest w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych. Najliczniejszą grupą wiekową umieszczoną w rodzinach 

zastępczych są dzieci w wieku 7-13 lat oraz 14-17 lat. 

Poniższe tabele przedstawiają omawiane dane.  

Tabela nr 26. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych w latach 2018-2020. 
Typ rodziny 2018 2019 2020 

Spokrewnione 143 142 140 

Niezawodowe 52 44 44 

Zawodowe 60 59 54 

Razem dzieci w rodzinach zastępczych 255 245 238 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 

Tabela nr 27. Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2018-2020. 
Wiek 2018 2019 2020 

0-3 lata 36 37 34 

4-6 lat 30 32 29 

7-13 lat 92 74 81 

14-17 lat 61 64 55 

18 lat i więcej 36 38 39 

Razem 255 245 238 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
  

Rodziny zastępcze stanowią osoby w różnym wieku. W strukturze rodzin zastępczych  

dominują rodziny w przedziale wiekowym 51-70 lat. Tabela nr 28 przedstawia omawiane 

dane. 

 

 

 



 
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH                   

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO NA LATA 2020-2027 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 
51 

Tabela nr 28. Wiek osób pełniących funkcje rodziny zastępczej w latach 2018-2020 
Wiek 2018 2019 2020 

do 21 0 0 1 

22-30 7 4 5 

31-40 21 22 21 

41-50 27 30 27 

51-60 49 45 46 

61-70 46 42 43 

71 i więcej 19 19 19 

Razem 169 162 162 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 

Istnieje konieczność kontynuacji realizowanych działań wspierających rodzicielstwo 

zastępcze, a także przeprowadzenie akcji mającej na celu promocję rodzicielstwa 

zastępczego, w celu pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe  

i zawodowe, aby stworzyć dzieciom warunki zbliżone do rodziny naturalnej.   

Wśród instytucji sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem szczególne miejsce 

powinny zajmować rodzinne formy. Mają one ogromną przewagę nad instytucjonalnymi 

formami z punktu widzenia społecznego jak i ekonomicznego. Preferowanymi formami 

pieczy zastępczej będą rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe oraz 

rodziny zastępcze zawodowe. 

 

6.3.2. Instytucjonalna piecza zastępcza  

 Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

- placówki opiekuńczo-wychowawczej (PO-W), 

- regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

- interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu: 

- socjalizacyjnego, 

- interwencyjnego, 

- specjalistyczno-terapeutycznego, 

- rodzinnego.  
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Na terenie Powiatu Inowrocławskiego zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej realizuje Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny (OWDiR) w Inowrocławiu, który 

zapewnia wspólną obsługę administracyjno-finansową. W strukturach OWDiR funkcjonuje 

obecnie 7 placówek opiekuńczo-wychowawczych, a w każdej z nich może przebywać 14 

podopiecznych, co łącznie stanowi 98 miejsc dla dzieci pozbawionych częściowo lub 

całkowicie opieki rodziców w następujących placówkach: 

1) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 1 w Inowrocławiu 

Dom dla Dzieci „Ewa” ul. Konwaliowa 6; 

2) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 2 w Inowrocławiu 

Dom dla Dzieci „Agata ul. T. Śliwaka 4; 

3) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 3 w Gniewkowie 

Dom dla dzieci „Alicja” ul. Dworcowa 9a; 

4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 4 w Inowrocławiu 

Dom dla dzieci „Nina” ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9; 

5) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 5 w Orłowie 

Dom dla dzieci „Julia” Orłowo 52; 

6) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 6 w Kruszwicy 

Dom dla dzieci „Anna” ul. Kasprowicza 11; 

7) Placówka opiekuńczo-wychowawcza nr 8 w Jaksicach 

Dom dla dzieci „Karolina” ul. Dworcowa 18. 

Z danych na lata 2018-2020 wynika, że liczba przebywających w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej dzieci utrzymuje się na stałym poziomie – średnio 129 wychowanków 

Najwięcej dzieci jest z grupy wiekowej 7-13 lat oraz 14-17 lat.  

 

Tabela nr 29. Wiek dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych           
w latach 2018-2020 
Wiek 2018 2019 2020 

0-3 lata 4 3 2 

4-6 lat 6 5 6 

7-13 lat 56 51 50 

14-17 lat 47 48 48 

18 lat i więcej 21 23 19 

Razem 134 130 125 
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Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 

Dane pokazują również, że na porównywalnym poziomie utrzymuje się liczba dzieci 

umieszczonych w ciągu jednego roku – średnio 27 wychowanków. Najwięcej dzieci 

kierowanych jest z rodziny naturalnej. 

 
Tabela nr 30. Liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
w placówkach na terenie Powiatu w latach 2018-2020. 

Liczba  umieszczonych 
dzieci z tego: 

2018 2019 2020 

Z rodziny naturalnej 18 23 16 
Z rodzinnej pieczy 
zastępczej 

7 4 9 

Z innej placówki 4 0 1 
Inne 0 0 0 
Razem 29 27 26 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 

Na podobnym poziomie kształtuje się również  liczba dzieci opuszczających 

instytucjonalną pieczę zastępczą – średnio 29 wychowanków. Najwięcej wychowanków 

opuszcza placówki w związku z osiągnięciem pełnoletności i usamodzielnieniem. 

 

Tabela nr 31. Liczba dzieci opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą w latach 2018 -
2020. 

Przyczyny 2018 2019 2020 
Powrót do rodziny 
naturalnej 

7 8 4 

 Umieszczenie w rodzinnej 
pieczy zastępczej 

4 4 7 

Umieszczenie w innej 
placówce 

1 0 1 

Przysposobienie 0 0 2 
Inne 5 0 0 
Usamodzielnienie - 
założenie własnego 
gospodarstwa domowego 

8 6 9 

Usamodzielnienie - powrót 
do rodziny naturalnej 

6 12 5 

Razem 31 30 28 
Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
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Najczęściej dzieci są kierowane do instytucjonalnej pieczy zastępczej z powodu 

uzależnienia rodziców od alkoholu oraz ich bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. 

 
Tabela nr 32. Powody umieszczenia i pobytu dzieci w po-w w latach 2018-2020. 
Powód umieszczenia i 
pobytu dzieci w po-w 

2018 2019 2020 

Uzależnienie  rodziców 55 56 48 
Przemoc w rodzinie 1 1 1 
Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych 

62 55 62 

Niepełnosprawność 
rodziców 

5 6 4 

Długotrwała choroba 
rodziców 

2 2 0 

Inne 9 10 10 
 134 130 125 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu. 
 
 Dla dzieci pozbawionych opieki rodziców najlepszym środowiskiem do wychowania 

i rozwoju jest rodzina zastępcza, jednak często koniecznością jest skierowanie dzieci 

do instytucjonalnej pieczy zastępczej. W związku z tym konieczne jest utrzymanie 

istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich modernizacje, podnoszenie 

standardów w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji 

pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

6.3.3. Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 zorganizowany system pieczy zastępczej 
na terenie Powiatu 

 funkcjonowanie zawodowych 
i niezawodowych rodzin zastępczych 

 funkcjonowanie placówek opiekuńczo –
wychowawczych w Powiecie 

 organizacja szkoleń i grup wsparcia dla 
rodzin zastępczych i kadry pieczy 
zastępczej 

 wykwalifikowana i doświadczona kadra 
zajmująca się pieczą zastępczą 

 mała liczba osób chętnych do tworzenia 
nowych rodzin zastępczych, szczególnie 
zawodowych -  specjalistycznych  

 ograniczona wiedza społeczeństwa 
w zakresie pieczy zastępczej 

 utrudniony dostęp do specjalistycznej 
opieki medycznej - psychiatrycznej, 
neurologicznej, rehabilitacyjnej 
i terapeutów – długi czas oczekiwania 

 brak placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu terapeutycznego 
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 dostęp do pomocy specjalistycznej dla 
rodzin zastępczych 

 udział organizacji pozarządowych 
w realizacji zadań organizatora rodzinnej 
pieczy 

 korzystanie z funduszy unijnych 

i ośrodków preadopcyjnych 

Szanse Zagrożenia 

 możliwość pozyskiwania kandydatów 
do sprawowania rodzinnej pieczy 
zastępczej 

 pozyskiwanie środków finansowych na 
rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego 

 możliwość podejmowania działań 
w kierunku zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu osób i rodzin 

 możliwość zapewnienia opieki dziecku 
przez najbliższą rodzinę w sytuacji 
kryzysowej 

 brak chęci współpracy rodziców 
biologicznych dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej do likwidowania 
przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy 

 wypalenie opiekunów zastępczych oraz 
pracowników placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

 stygmatyzacja dzieci objętych pieczą 
zastępczą 

 niewystarczająca liczba zawodowych 
i niezawodowych rodzin zastępczych 

 

6.3.4. Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej i różnego typu 
placówek 

Wychowankowie osiągający pełnoletność i opuszczający pieczę zastępczą oraz 

różnego typu placówki bardzo często nie potrafią zafunkcjonować w swoim środowisku. 

Wracają do dysfunkcyjnych domów rodzinnych, co naraża ich na marginalizację 

i wykluczenie społeczne, uniemożliwiając jednocześnie prawidłowe funkcjonowanie 

w społeczeństwie i wypełnianie ról społecznych. Najwięcej usamodzielnianych osób 

opuszcza pieczę zastępczą – rodzinną (RZ) i instytucjonalną (PO-W) Znacznie mniej jest 

wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne takie jak młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze (MOW) – dane na przestrzeni lat 2018-2020 ukazuje Tabela nr 29.  

 
Tabela nr 33. Liczba pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą i MOW. 

Rodzaj pieczy, 
placówki 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Rodziny zastępcze 19 20 15 

Placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

14 18 14 

Młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze 

5 6 4 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu 
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 Usamodzielniani wychowankowie zostają objęci pomocą i wsparciem powiatowego 

centrum pomocy rodzinie, które mają na celu wdrożenie do samodzielnego życia. Przyznaje 

się pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie. Udziela 

się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (pomoc mieszkaniowa) 

i zatrudnienia. Zapewnia się również pomoc prawną i psychologiczną. Warunkami 

koniecznymi do ubiegania się o wsparcie finansowe i rzeczowe jest formalne rozpoczęcie 

procesu usamodzielnienia czyli wskazanie w wieku 17 lat opiekuna usamodzielnienia  

oraz sporządzenie wraz z nim minimum miesiąc przed osiągnieciem pełnoletności 

indywidualnego programu usamodzielnienia (IPU). Pomoc finansową i rzeczową przyznaje 

się na wniosek wychowanka. Osoby opuszczające pieczę zastępczą usamodzielniają 

się zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej natomiast 

osoby opuszczające różnego typu placówki m.in. MOW usamodzielnianie są na mocy ustawy 

o pomocy społecznej. Najwięcej osób korzysta z pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 

– jest to comiesięczne wsparcie w wysokości nieco ponad 500 zł na czas nauki, niezależnie 

od poziomu czy trybu nauki. Tabela poniżej przedstawia dane o liczbie wychowanków 

korzystających z danych form pomocy w latach 2018-2020. 

 
Tabela nr 34. Liczba usamodzielnianych wychowanków korzystających ze wskazanych form 
pomocy. 
 
Rodzaj pieczy, 
placówki 

Pomoc na 
kontynuowanie 
nauki 

Pomoc na 
usamodzielnienie 
 

Pomoc na 
zagospodarowanie 

Pomoc 
mieszkaniowa 

Rok 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Rodzina zastępcza 83 
 

85 65 27 19 12 21 19 10 2 7 1 

Placówka opiekuńczo-
wychowawcza 

44 50 35 19 14 9 13 10 5 11 17 13 

Młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy 

6 7 5 1 2 2 1 1 5 2 3 2 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Inowrocławiu 
 

Usamodzielniani wychowankowie mają zapewnioną odpowiednią pomoc finansową                          

i rzeczową. Korzystają również z pomocy specjalistów. Konieczne jest jednak podjęcie 

intensywnych działań w pozyskiwaniu mieszkań dla osób usamodzielnianych. 
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Zdarza się, między innymi że rodzice biologiczni dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej lub innych placówkach wymeldowują swoje dzieci z miejsca stałego pobytu 

i przeprowadzają się. W takim przypadku usamodzielniany wychowanek po opuszczeniu 

placówki musi wynajmować mieszkanie (koszt wynajmu mieszkania przewyższa dochód 

wychowanka) lub starać się o pobyt w internacie lub bursie. Potrzeby w tym zakresie 

mogłoby zaspokoić mieszkania wspomagane/treningowe. 

 

6.3.5. Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 wykwalifikowana i doświadczona kadra 
 dobra współpraca pomiędzy jednostkami 

i instytucjami 
 wdrażanie nowych rozwiązań i programów 

 niechęć wychowanków do podjęcia 
współpracy 
 brak motywacji do nauki i zdobywania 

kwalifikacji zawodowych przez 
wychowanków 
 brak infrastruktury mieszkaniowej dla 

usamodzielnianych wychowanków 

Szanse Zagrożenia 

 modyfikowanie  procesów 
usamodzielnienia 

 pozyskiwanie kandydatów na opiekunów 
usamodzielnienia 

 

 brak wsparcie ze strony najbliższej rodziny 
 powielanie złych  wzorców z domów 

rodzinnych 
 brak zaangażowania i odpowiedzialności 

ze strony wychowanków 

 

6.4. Rynek Pracy i bezrobocie 

6.4.1. Usługi i instrumenty rynku pracy 

Celem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (PUP) jest promocja 

zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy. Zarówno do tych osób jak i pracodawców PUP kieruje różnorodne 

formy wsparcia stosując między innymi niżej wymienione usługi i instrumenty rynku pracy: 

1) pośrednictwo pracy - polegające na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym 

pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu 

pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; 

2) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa - polegające na udzielaniu pomocy 

pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, w zakresie wspierania rozwoju zawodowego 
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pracodawcy i jego pracowników oraz na pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia; 

3) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - jest udzielana przez PUP w ramach klubu 

pracy, w szczególności przez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu umiejętności 

poszukiwania pracy, uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych, a także poprzez dostęp 

do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania 

pracy i samozatrudnienia; 

4) szkolenia - organizowane w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności 

zawodowej bezrobotnych; 

5) dodatek aktywizacyjny - przysługujący osobie bezrobotnej, posiadającej prawo 

do zasiłku, jeżeli w wyniku skierowania przez PUP podjęła zatrudnienie w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, obowiązującym w danym zawodzie lub służbie 

i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę lub osobie, która 

z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; 

6) staż - mający na celu nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych 

do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku 

pracy z pracodawcą; 

7) przygotowanie zawodowe dorosłych - mogące odbywać się w jednej z form:  

- trwającej od 12 do 18 miesięcy praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej 

przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu 

czeladniczego, 

- trwającego od 3 do 6 miesięcy przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu 

zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych 

do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu 

występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku prac;. 

8) prace społeczno-użyteczne - wykonywane przez osoby bezrobotne, korzystające 

ze świadczeń z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do zasiłku z powodu upływu 

czasu pobierania tego świadczenia, bądź takiego prawa w ogóle nie nabyły;  

9) prace interwencyjne - zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę  

z częściowym dofinansowaniem (refundacją) pracodawcy wynagrodzenia przez urząd pracy;  
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10) roboty publiczne - polegające na zatrudnieniu bezrobotnego w okresie nie dłuższym 

niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, z wyłączeniem prac 

organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące 

się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki 

zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki; 

11) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - refundację kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; 

12) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - to przyznawane 

bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej przy zobowiązaniu 

do prowadzenia tej działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy; 

13) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej 

- to środki przyznane bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej 

lub absolwentowi klubu integracji społecznej zamierzającemu rozpocząć własną działalność 

gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej albo przystąpić do istniejącej już spółdzielni; 

14) refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej - 

polegająca na sfinansowaniu ze środków Funduszu Pracy części wynagrodzenia 

odpowiadającego składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 

i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadające składce 

na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego; 

15) refundacja świadczeń integracyjnych - to świadczenie integracyjne oznacza świadczenie 

pieniężne wypłacane uczestnikowi Centrum Integracji Społecznej w ramach indywidualnego 

programu zatrudnienia socjalnego; 

16) refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną - to refundacja 

kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi osoby bezrobotnej posiadającej co najmniej jedno 

dziecko do 7 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 

jeżeli podjęła zatrudnienie albo inną pracę zarobkową bądź została skierowana na staż, 

przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz osiąga z tego tytułu miesięczne 

przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy PUP 

w Inowrocławiu realizuje poprzez:  

- finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy 

lub do miejsca pracy, odbywanie stażu, przygotowanie zawodowe dorosłych 
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lub odbywanie zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego a także pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy, w związku ze skierowaniem przez PUP, 

- finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza 

miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez PUP, 

- dofinansowania wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów 

pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, 

- refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek 

na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, 

- finansowanie dodatków aktywizacyjnych. 

 

6.4.2. Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia 

Dane statystyczne dotyczące wysokości wskaźnika stopy bezrobocia 

w poszczególnych miesiącach 2020 r. w Powiecie Inowrocławskim, województwie kujawsko-

pomorskim oraz kraju przedstawione zostały w tabeli nr 35 i na wykresie nr 5. 

 Krzywe na wykresie nr 5 cechuje wyraźne podobieństwo, które świadczyć może  

o zachodzących analogicznych tendencjach na analizowanych obszarach. Choć krzywe 

wykazują podobne tendencje, to różni je dynamika. Największą dynamiką wskaźnika 

charakteryzował się Powiat Inowrocławski. W ciągu roku stopa bezrobocia wzrosła na tym 

obszarze o 1 punkt procentowy. W województwie kujawsko-pomorskim wartość wskaźnika 

wzrosła o 0,6 punktu procentowego, w Polsce – o 0,7. 

 

Tabela nr 35. Stopa bezrobocia w 2020 r.- Powiat Inowrocławski, województwo kujawsko-
pomorskie, Polska – ujęcie miesięczne. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Powiat 
11,5
% 

11,6
% 

11,3
% 

11,9
% 

12,5
% 

12,5
% 

12,4
% 

12,5
% 

12,3
% 

12,1
% 

12,3
% 

12,5
% 

Województwo 8,3% 8,2% 7,9% 8,3% 8,7% 8,8% 8,7% 8,7% 8,7% 8,6% 8,7% 8,9% 
Kraj 5,5% 5,5% 5,4% 5,8% 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,2% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres nr 5. Stopa bezrobocia w 2020 r. - Powiat Inowrocławski, województwo kujawsko-
pomorskie, Polska – ujęcie miesięczne. 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

W tabeli nr 36 i na wykresie nr 6 przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące 

liczby osób bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020. 

 Z analizy danych wynika, iż w badanym okresie wskaźnik najwyższą wartość osiągnął 

w lutym 2018 r. (11 000 osób), a najniższą w październiku 2019 r. (6 298 osób).  

Niezwykle czytelny – zarówno w przypadku analizowanego wskaźnika, 

jak i w dalszej części opracowania, w której omawiany jest wskaźnik dotyczący stopy 

bezrobocia (tabela nr 32 i wykres nr 6) – jest moment, w którym sytuacja epidemiczna 

w kraju uległa pogorszeniu i w którym rozpoczął się pierwszy lockdown. 

Zarówno w przypadku omawianego wskaźnika, jak i danych dotyczących stopy 

bezrobocia momentem przełomowym okazał się kwiecień 2020 r. Do tego miesiąca bowiem 

sytuacja na lokalnym rynku pracy w badanym okresie ulegała poprawie. Wskaźniki dotyczące 

liczby bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim, a co za tym idzie stopy bezrobocia 

wykazywały tendencję malejącą. Krzywe na obu omawianych wykresach przyjmowały 

tożsame kształty, świadcząc o względnej stabilizacji na rynku pracy i konsekwentnie z roku 

na rok przesuwały się w dół. Niemniej jednak od ww. przełomowego momentu, 

tj. od kwietnia 2020 r. sytuacja diametralnie uległa zmianie. W kwietniu sytuacja załamała 

się i uległa pogorszeniu. 

W ostatnim kwartale 2020 roku oba wskaźniki osiągnęły zbliżone lub tożsame 

wartości, co w 2018 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy pogorszyła się. W ciągu zaledwie 

jednego roku (grudzień 2019 i grudzień 2020) liczba osób bezrobotnych powiększyła 

się o 1 tysiąc.  
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Tabela nr 36. Liczba osób bezrobotnych w latach 2017-2020 – ujęcie miesięczne. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2017 10874 11000 10989 10413 9991 9526 9358 9327 9167 8921 8886 8827 

2018 9147 9138 9009 8644 8301 7932 7739 7518 7849 7351 7506 7581 

2019 7960 7990 7888 7466 7261 6984 6899 6775 6548 6298 6362 6540 

2020 6896 6974 6769 7159 7513 7531 7436 7459 7378 7261 7364 7540 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 

 

Wykres nr 6. Liczba osób bezrobotnych w latach 2017-2020 – ujęcie miesięczne 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 

 

 Analiza danych przedstawionych w tabeli nr 37 i na wykresie nr 7 z oczywistych 

względów ściśle koresponduje z danymi dotyczącymi liczby osób bezrobotnych w Powiecie 

Inowrocławskim. W badanym okresie najniższa wartość wskaźnika odnotowana została                 

w październiku i w listopadzie 2019 r., kiedy to wyniosła 10,6%. Najwyższa wartość 

wskaźnika odnotowana została w lutym 2017 r. Wartość wskaźnika wyniosła wówczas 17,5%. 

 

Tabela nr 37. Stopa bezrobocia w latach 2017-2020 – ujęcie miesięczne. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2017 17,3% 17,5% 17,4% 16,7% 16,1% 15,4% 15,2% 15,2% 14,9% 14,6% 14,5% 14,4% 

2018 14,7% 14,7% 14,5% 14,0% 13,5% 13,0% 12,7% 12,4% 12,3% 12,1% 12,3% 12,5% 

2019 12,9% 12,9% 12,8% 12,2% 11,9% 11,5% 11,3% 11,3% 10,9% 10,6% 10,6% 10,9% 
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2020 11,5% 11,6% 11,3% 11,9% 12,5% 12,5% 12,4% 12,5% 12,3% 12,1% 12,3% 12,5% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 

 

Wykres nr 7. Stopa bezrobocia w latach 2017-2020 – ujęcie miesięczne. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 

 

Tabela nr 38. Liczba osób bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania – stan na koniec roku. 

 
Rok 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Miasto Inowrocław 3897 3318 2883 3362 

Gmina Inowrocław 677 563 472 558 

Miasto Gniewkowo 407 372 313 362 

Obszar wiejski Gniewkowo 481 399 302 406 

Miasto Janikowo 398 348 314 310 

Obszar wiejski Janikowo 261 205 186 212 

Miasto Kruszwica 429 390 346 385 

Obszar wiejski Kruszwica 609 544 459 534 

Miasto Pakość 332 291 253 265 
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Obszar wiejski Pakość 219 193 179 196 

Gmina Dąbrowa Biskupia 294 240 236 249 

Gmina Rojewo 261 247 209 218 

Gmina Złotniki Kujawskie 562 471 388 483 

Razem 8827 7581 6540 7540 

Zamieszkali na wsi 3364 2862 2431 2856 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 

6.4.3. Struktura osób bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim 

W tabeli nr 39 i na wykresie nr 8 przedstawiona została struktura osób bezrobotnych 

w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020 z podziałem na płeć.  

 

Tabela nr 39. Liczba bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020 
z uwzględnieniem płci – stan na koniec roku. 

 
Rok 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Bezrobotni ogółem 8827 7581 6540 7540 

Kobiety 5130 4593 3951 4388 

Mężczyźni 3697 2988 2589 3152 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 

 
Wykres nr 8. Liczba bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020 
z uwzględnieniem płci – stan na koniec roku. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 
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Struktura osób bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020  

z uwzględnieniem miejsca zamieszkania przedstawiona została w tabeli nr 40 i na wykresie 

nr 9. 

 Z analizy tych danych wynika, że w badanym okresie większość osób bezrobotnych 

stanowiły osoby zamieszkujące w miastach (2017 r. – 62%, 2018 r. – 62%, 2019 r. – 63%, 

2020 r. – 62%). 

 Osób bezrobotnych zamieszkujących na terenach wiejskich najwięcej 

zarejestrowanych było w 2017 r. (3 364 osoby), a najmniej w 2019 r. (2 431 osób). Podobnie 

osób bezrobotnych zamieszkujących w miastach najwięcej zarejestrowanych było w 2017 r. 

(5 463 osoby), a najmniej w 2019 r. (4 109 osób). 

 

Tabela nr 40. Liczba bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania - stan na koniec roku. 

 
Rok 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Bezrobotni ogółem 8827 7581 6540 7540 

Zamieszkali na terenach 

wiejskich 
3364 2862 2431 2856 

Zamieszkali w miastach 5463 4719 4109 4684 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 
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Wykres nr 9. Liczba bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020 
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania - stan na koniec roku. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 
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W tabeli 41 i na wykresie 10 przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące osób 

bezrobotnych w powiecie inowrocławskim w latach 2017-2020 będących w szczególnej 

sytuacji. 

 Wysokość wskaźnika najwyższy poziom osiągnęła w 2017 r. (7423 osoby),  

a najniższy w 2019 r. (5351 osób). 

 Niestety udział ww. grupy osób w ogóle osób bezrobotnych w badanym okresie 

stanowił bardzo wysoki odsetek (2017 r. – 84%, 2018 r. – 84%, 2019 r. – 82%, 2020 r. – 

82%). Katalog osób określonych w art. 49 ustawy i kwalifikujący do grona osób 

bezrobotnych w szczególnej sytuacji zawiera warunki, jak np. przynależność wiekowa, które 

stosunkowo łatwo spełnić i stąd nierzadko odnotowywany jest wysoki poziom wskaźnika. 

Pocieszające jest to, że w ostatnich dwóch z badanych lat wskaźnik w powiecie 

inowrocławskim osiągnął niższą wartość. Niemniej jednak wartość wskaźnika pozostaje na 

bardzo wysokim poziomie i wymaga szczególnej uwagi. 

 

Tabela nr 41. Liczba bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020 
będących w szczególnej sytuacji - stan na koniec roku. 

 
Rok 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Bezrobotni ogółem 8827 7581 6540 7540 

Bezrobotni w szczególnej 

sytuacji 
7423 6377 5351 6210 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 
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Wykres nr 10. Liczba bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-2020 
będących w szczególnej sytuacji - stan na koniec roku. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 
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Tabela nr 42. Liczba długotrwale bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-
2020 na tle ogółu bezrobotnych i bezrobotnych w szczególnej sytuacji – stan na koniec roku. 

 
Rok 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Bezrobotni ogółem 8827 7581 6540 7540 

Bezrobotni w szczególnej 

sytuacji 
7423 6377 5351 6210 

Długotrwale bezrobotni 5240 4277 3445 4165 

Długotrwale bezrobotni - 

kobiety 
3335 2844 2307 2638 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 

 

Wykres nr 11. Liczba długotrwale bezrobotnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 2017-
2020 na tle ogółu bezrobotnych i bezrobotnych w szczególnej sytuacji – stan na koniec roku. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 
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 Udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ogóle osób bezrobotnych 

charakteryzował się w badanym okresie stabilnością (2017 r. – 4%, 2018 r. – 4%, 2019 r. – 

4%, 2020 r. – 3%). W 2020 r. udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w ogóle 

bezrobotnych uległ zmniejszeniu o 1 punkt procentowy, pomimo wzrostu liczby osób 

bezrobotnych w tym okresie. 

 

Tabela nr 43. Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 
2017-2020 na tle ogółu bezrobotnych i bezrobotnych w szczególnej sytuacji – stan na koniec 
roku. 

 
Rok 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Bezrobotni ogółem 8827 7581 6540 7540 

Bezrobotni w szczególnej 

sytuacji 
7423 6377 5351 6210 

Bezrobotni niepełnosprawni 322 314 267 239 

Bezrobotni niepełnosprawni 

- kobiety 
165 164 142 121 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 
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Wykres nr 12. Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych w Powiecie Inowrocławskim w latach 
2017-2020 na tle ogółu bezrobotnych i bezrobotnych w szczególnej sytuacji – stan na koniec 
roku. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu. 
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Szanse Zagrożenia 
 
 możliwość pozyskiwania dodatkowych 

środków na aktywizację bezrobotnych 
 większa promocja aktywnych form 

i działań podejmowanych przez urząd 
 możliwość uzyskania wsparcia przez 

przedsiębiorców poszkodowanych  
w wyniku pandemii 

 dobre postrzeganie lokalnego rynku 
pracy przez cudzoziemców 

  tworzenie nowych miejsc pracy 
 dofinansowania dla 

mikroprzedsiębiorców na kształcenie 
ustawiczne pracowników z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 nieprzewidywalna wysokość środków 

finansowych na realizację zadań, która 
w pewnym zakresie utrudnia wieloletnie 
planowanie celów 

 prognozowany spadek liczby podmiotów 
gospodarczych spowodowany skutkami 
pandemii 

 wzrost liczby bezrobotnych  
w ostatnim okresie spowodowany m.in. 
sytuacją epidemiczną 

 spowodowana sytuacją epidemiczną 
realizacja szkoleń w systemie zdalnym, 
która może skutkować obniżeniem 
jakość w przypadku niektórych 
kierunków 

 osoby niezainteresowane pracą, 
zarejestrowane tylko dla składki 
zdrowotnej, 

 szara strefa („praca na czarno”) 
 zagrożenie kondycji finansowej 

przedsiębiorstw z uwagi na pandemię 
 emigracja zarobkowa 

 

6.5. Edukacja i zdrowie 

6.5.1. Edukacja 
Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje dobrze rozbudowana sieć 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gminy, 

szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych dla których organem prowadzącym jest 

Powiat. Umożliwia ona dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze Powiatu realizację 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Usytuowanie większości szkół 

ponadpodstawowych na terenie miasta Inowrocławia - biorąc pod uwagę możliwości 

komunikacyjne - zapewnia dogodny dostęp do edukacji ponadpodstawowej. 

Obecnie na terenie Powiatu funkcjonują następujące szkoły  ponadpodstawowe i specjalne: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13; 

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, ul. Marii 

Konopnickiej 15; 
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3) III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Prezydenta 

Gabriela Narutowicza 53; 

4) Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych (ZSCh-E) im. Jana Pawła II                                     

w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345: 

- IV Liceum Ogólnokształcące, 

- Technikum, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia; 

5) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSG-H) im. Genowefy Jaworskiej                      

w Inowrocławiu, ul. Henryka Sienkiewicza 33: 

- Technikum, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia; 

6) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSM-E) w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25: 

- Technikum, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia; 

7) Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych (ZSE-L) w Inowrocławiu, ul. Józefa 

Krzymińskiego 8: 

- Technikum, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia; 

8) Zespół Szkół Budowlanych (ZSB) im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu,  

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34: 

- Technikum, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia; 

9) Zespół Szkół (ZS) im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, ul. Kujawska 20: 

- Liceum Ogólnokształcące, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

- Technikum, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia, 

- Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia; 

10) Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych (ZSW-P)w Kobylnikach, Kobylniki 3: 

- Liceum Ogólnokształcące, 

- Technikum w Kobylnikach, 

- Szkoła Policealna w Kobylnikach; 
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11) Zespół Szkół (ZS) im. Jana Pawła II w Kościelcu, Kościelec 125: 

- Liceum Ogólnokształcące, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

- Technikum, 

- Branżowa Szkoła I Stopnia; 

12) Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, 

ul. Średnia 9: 

- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, 

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, 

- Szkoła Policealna w Inowrocławiu, 

- Branżowa Szkoła II Stopnia; 

13) Zespół Szkół (ZS) im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ul. Solankowa 21: 

- Szkoła Podstawowa Specjalna, 

- Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia, 

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy; 

14) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW) dla Dziewcząt im. Polskich 

Olimpijczyków w Kruszwicy, ul. Kujawska 20: 

- Szkoła Podstawowa Specjalna, 

- Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia; 

Na terenie Powiatu funkcjonują również niżej wskazane szkoły publiczne prowadzone 

przez inne organy: 

1) Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, organ 

prowadzący Gmina Gniewkowo; 

2) Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu wchodząca w skład Medyczno-

Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, 

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 - organ prowadzący Samorząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego; 

3) Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Kruszwicy, ul. Jana Kasprowicza 7 - organ prowadzący Gmina 

Kruszwica. 
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Wbrew wcześniejszym obawom liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat nie zmalała, wręcz przeciwnie – wzrosła, co ukazują dane                        

w poniższej tabeli. 

 
Tabela nr 44. Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych 
prowadzonych przez Powiat Inowrocławski (bez szkół dla dorosłych) w latach 2018-2021, 
dane wg stanu na 30 września danego roku szkolnego. 

Rok szkolny 2018/2019 - ogólna liczba uczniów 3928 
Wyszczególnienie   Oddziały/klasy  
Licea 54 1714 
Technika 75 1974 
Technika 
Szkoły branżowe I 
stopnia 

9 240 

Rok szkolny 2019/2020 - ogólna liczba uczniów  5071 
Licea 67 2189 
Technika 96 2559 
Szkoły branżowe I 
stopnia 

13 323 

Rok szkolny 2020/2021- ogólna liczba uczniów 4997  
Licea 66 2146 
Technika 95 2536 
Szkoły branżowe I 
stopnia 

13 315 

Źródło: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 

 

Niepokojący jest natomiast poziom zdawalności egzaminów dyplomowych, 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach branżowych. 

Wynosi on niespełna 54% -  dane z roku szkolnego 2019/2020 ukazuje tabela poniżej. 

 
Tabela nr 45. Liczba absolwentów poszczególnych szkół w roku szkolnym 2019/2020, którzy 
uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Zespół/placówka Typ szkoły 

Liczba absolwentów 

Ogółem 

Którzy uzyskali 
dyplom 

potwierdzający 
kwalifikacje 
zawodowe 

% 
absolwentów 

ZSCh-E w Inowrocławiu technikum 78 60 76,92 

ZSG-H w Inowrocławiu 
technikum 39 37 94,87 
branżowa I st. 22 18 81,82 

ZSM-E w Inowrocławiu technikum 48 35 72,92 
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branżowa I st. 16 6 37,5 
ZSE-L w Inowrocławiu technikum 103 65 63,11 

ZSB w Inowrocławiu 
technikum 55 35 63,64 
branżowa I st. 12 9 75 

ZS w Kruszwicy 
technikum 48 22 45,83 
branżowa I st. 26 8 30,77 

ZSW-P w Kobylnikach technikum 40 7 17,5 
ZS w Kościelcu technikum 19 10 52,63 
CKU w Inowrocławiu policealna 83 1 1,2 
ZS im. Kotańskiego  
w Inowrocławiu 

specjalna branżowa I st. 14 12 85,71 

Razem 603 325 53,9 
Źródło: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. 

 

Zadawalające są natomiast wyniki egzaminów maturalnych w większości liceów 

oraz techników. W liceach ogólnokształcących zdawalność ta wyniosła w roku szkolnym 

2019/2020 94% natomiast w technikach 73,5%. Szczegółowe dane przedstawiają tabele nr 46 

i 47. 

 

Tabela nr 46. Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących rok szkolny 
2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Inowrocławskiego. 

Szkoła  
Liczba 

absolwentów 

Przystąpiło 
do matury 
(liczba) 

Przystąpiło 
% 

Zdało 
maturę 
(liczba) 

Zdało maturę 
% 

I LO 164 163 99 163 100 
II LO 162 162 100 162 100 
III LO 147 146 99 144 98,6 
IV LO 31 27 87 16 59,3 
LO Kościelec 42 34 81 13 38,2 
Razem licea 546 532 97 500 94 
Źródło: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. 

 
Tabela nr 47. Zdawalność egzaminu maturalnego – technika rok szkolny 2019/2020. 

Technikum w: 
Liczba 

absolwentów 

Przystąpiło 
do matury 
(liczba) 

Przystąpiło 
% 

Zdało 
maturę 
(liczba) 

Zdało maturę 
% 

ZSCh-E w Inowrocławiu 78 78 100 70 89,7 
ZSG-H w Inowrocławiu 39 21 54 11 52,4 
ZSM-E w Inowrocławiu 48 38 79 15 39,4 
ZSE-L w Inowrocławiu 103 85 83 71 83,5 
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ZSB w Inowrocławiu 55 47 85 39 83 
ZS w Kruszwicy 48 27 56 21 77,8 
ZSW-P w Kobylnikach 40 28 70 16 57,1 
ZS w Kościelcu 19 12 63 4 33,3 
Razem technika 430 336 78 247 73,5 
Źródło: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. 

 

Poza szkołami działają inne placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Inowrocławski, są to: 

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, (od września 

2021 r. planowane przeniesienie na ul. Ratuszową 38); 

2) Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii 

Panny 14; 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu ul. Dworcowa 25. 

Działalność Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Inowrocławiu obejmuje przede 

wszystkim diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz związane z wyborem 

kierunku  kształcenia i zawodu ponadto wydawanie orzeczeń i opinii z tym związanych. 

Najwięcej wydawanych orzeczeń dotyczy potrzeby kształcenia specjalnego 

oraz  potrzeby indywidualnego nauczania. Dane z wyszczególnieniem  rodzaju wydanych 

w roku szkolnym 2019/2020 orzeczeń obrazuje tabela nr 48. 

 
Tabela nr 48. Liczba wydanych orzeczeń w roku szkolnym 2019/2020. 

Rodzaj wydanego 
orzeczenia 

Dzieci 
do 3. 
roku 
życia 

Dzieci 
w wieku 
przedszkolnym 

Uczniowie 
szkół 
podstawowych 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 

Ogółem 

O potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

10 31 182 54 277 

O braku potrzeby 
kształcenia 
specjalnego 

0 0 4 0 4 

O potrzebie 
indywidualnego 
obowiązkowego 
rocznego 
przygotowania 
przedszkolnego 

0 7 0 0 7 
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O potrzebie 
indywidualnego 
nauczania 

0 0 99 91 190 

O braku potrzeby 
indywidualnego 
nauczania 

0 0 1 0 1 

O potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-
wychowawczych 

0 1 1 0 2 

Źródło: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. 

 

  Poradnia udziela pomocy bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.                   

Są to indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży związane z zaburzeniami 

emocjonalnymi, lękami, zaburzeniami zachowania, niską samooceną, nadpobudliwością, 

trudnościami wychowawczymi. Poradnia prowadzi również grupowe zajęcia terapeutyczne 

dla dzieci i młodzieży, warsztaty, porady i konsultacje, wykłady, prelekcje oraz działalność 

informacyjno-szkoleniową. Realizuje także zadania profilaktyczne oraz wspierające 

wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie 

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu realizuje zadania 

edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe, 

poprzez prowadzanie zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych, wynikających z potrzeb 

środowiska lokalnego. 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu jest placówką prowadząca 

praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a jej nadrzędnym 

zadaniem jest realizowanie zajęć praktycznych w ramach umów podpisanych ze szkołami 

zawodowymi. Zajęcia praktyczne w CKZ w Inowrocławiu realizowane są dla uczniów  

z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Chemiczno-

Elektronicznych w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu i Zespołu 

Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. 
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6.5.2. Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 dobrze zorganizowana sieć publicznych 
szkół ponadpodstawowych 

 różnorodna oferta edukacyjna 
 wysoko wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna 
 realizacja projektów infrastrukturalnych 

i edukacyjnych finansowanych ze 
środków UE 

 wysoka zdawalność matur (wysokie 
pozycje w ogólnopolskich rankingach  
szkół) 

 program stypendialny Powiatu 
Inowrocławskiego 

 
 

 niedostosowanie szkół ogólnodostępnych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 niewystarczające wsparcie 
psychologiczne w szkołach 

 niezadawalające wyniki kształcenia  
w niektórych szkołach 

 zbyt niski odsetek liczby absolwentów 
techników i szkół branżowych, którzy 
uzyskali tytuł zawodowy 

 słabe zainteresowanie kształceniem                   
w  technikach i szkołach branżowych 

 niedoposażenie bazy edukacyjnej,  
przestarzałe wyposażenie, sprzęt                        
i pomoce dydaktyczne 

 niezadawalający stan obiektów  
szkolnych 

Szanse Zagrożenia 

 działania promocyjne szkolnictwa 
branżowego 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych  
dla szkół i placówek oświatowych 

 współpraca z pracodawcami 
 zapotrzebowanie rynku pracy  

na wykwalifikowanych pracowników 
 możliwość podnoszenia kwalifikacji  

w pozaszkolnych formach kształcenia 

 niewystarczająca liczba nauczycieli 
kształcenia zawodowego 

 edukacja zdalna w okresie pandemii 
COVID-19 

 problemy psychologiczne młodzieży 
 zbyt niska subwencja oświatowa 
 częste zmiany przepisów oświatowych 

 

6.5.3. Zdrowie 

Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym dla Szpitala Wielospecjalistycznego 

im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. W struktury jednostki wchodzą: 

1) Szpital Powiatowy,: ul. Poznańska 98, 88-100 Inowrocław w którym funkcjonuje 16 

oddziałów i stacja dializ: 

- I Oddział Chorób Wewnętrznych, 

- II Oddział Chorób Wewnętrznych, 

- Oddział Kardiologiczny, 

- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, 

- Stacja Dializ, 
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- Oddział Neurologiczny, 

- Oddział Udarowy, 

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

- Oddział Laryngologiczny, 

- Oddział Okulistyczny, 

- Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, 

- Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii, 

- Oddział Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologicznej i Chemioterapii, 

- Oddział Położniczo-Ginekologiczny, 

- Oddział Neonatologiczny, 

- Oddział Dziecięcy, 

- Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

2) Przychodnia Przyszpitalna ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław; 

3) Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego ul. Toruńska 32, 88-100 

Inowrocław; 

4) Zakład Rehabilitacji Leczniczej ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław; 

5) Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej ul. Poznańska 97, 88-100 

Inowrocław. 

 Świadczenia szpitalne udzielane są w trybie leczenia stacjonarnego i leczenia 

„jednego dnia”. W szpitalu funkcjonuje także stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne inne niż szpitalne, udzielane na oddziale opieki paliatywnej, funkcjonującym                          

w Stacjonarnej Opiece Paliatywno-Hospicyjnej. Lecznictwo ambulatoryjne obejmuje leczenie 

ambulatoryjne specjalistyczne. Przychodnia Przyszpitalna składa się z wyodrębnionych 

38 komórek organizacyjnych, w tym z 36 poradni specjalistycznych oraz Zespołu 

Wyjazdowego Opieki Paliatywno-Domowej (Hospicjum Domowe) i Szkoły Rodzenia. 

Do zadań poradni należy m.in. podstawowa diagnostyka i leczenie pacjentów w trybie 

ambulatoryjnym, w Hospicjum Domowym oraz wykonywanie innych usług medycznych. 

Jednostką organizacyjną wydzielonego zakładu leczniczego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 

jest Pracownia Rehabilitacji z Pracownią Fizjoterapii, która świadczy usługi dla pacjentów 

hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, pacjentów ambulatoryjnych 

oraz w uzasadnionych przypadkach – w domu chorego w ramach umowy z Narodowym 
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Funduszem Zdrowia. Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego składa 

się z Pomocy Doraźnej i Transportu Medycznego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego. 

 Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje 20 niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz jedna gminna przychodnia. Jednostki te świadczą podstawową opiekę 

zdrowotną dla wszystkich mieszkańców Powiatu. 

 Powiat Inowrocławski we współpracy ze szkołami od kilku lat realizuje Ogólnopolski 

Program Profilaktyki Czerniaka. W obecnym roku natomiast deklarował również udział 

w kolejnych dwóch programach profilaktycznych tj. „Program profilaktyki zakażeń 

pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom 

w województwie kujawsko-pomorskim” oraz  „ Program zapobiegania upadkom dla seniorów 

w województwie kujawsko-pomorskim”. 

 

6.5.4. Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 ponadpowiatowy zasięg Szpitala, Szpital 
w II poziomie referencyjności 

 działalność organizacji pozarządowych 
realizujących zadania publiczne                        
w zakresie zdrowego stylu życia 

 rozwijanie aktywności  fizycznej 
społeczeństwa 

 niewystarczający dostęp do 
specjalistycznych usług zdrowotnych 

 brak zastępowalności kadr medycznych 
 brak opieki psychiatrycznej dzieci  

i młodzieży 
 brak realizacji inwestycji w zakresie 

Centrum Zdrowia Psychiatrycznego 
 niewystarczające doposażenie Szpitala 

Szanse Zagrożenia 

 świadczenie usług opieki psychiatrycznej  
– Centrum Zdrowia Psychicznego 

 zwiększająca się świadomość 
społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu 
życia 

 zatrudnienie psychologów w szkołach 
ponadpodstawowych 

 realizacja programów profilaktyki 
zdrowotnej 

 podejmowanie innowacyjnych projektów 
nakierowanych na rozwiązanie 
aktualnych problemów społecznych                   
w zakresie zdrowia 

 starzejące się społeczeństwo i wzrost 
zapotrzebowania na opiekę geriatryczną 

 niedobory młodej, wykwalifikowanej 
kadry medycznej 

 nowe zagrożenia zdrowotne pojawiające 
się w związku z efektami pandemii 
COVID-19 
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7. Cele operacyjne i sposoby ich realizacji 

 
Obszar Cel strategiczny Kierunki działań Podmioty 

odpowiedzialne za 
realizację 

Wskaźnik 
monitorujący 

Niepełnosprawność Skoordynowanie działań 
organizacji oraz instytucji                          
w zakresie realizacji zadań 
skierowanych na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Zintensyfikowanie działań Powiatowej 
Społecznej Rady do spraw Osób 
Niepełnosprawnych 

PCPR, 
PUP, organizacje 
pozarządowe 

Liczba osób 
korzystających     
z pomocy 

Współorganizowanie imprez 
okolicznościowych związanych                       
z tematyką niepełnosprawności 

PCPR, organizacje 
pozarządowe 

Liczba wydarzeń 

Podejmowanie działań na rzecz 
zintegrowanego systemu wsparcia i usług 
- Powiatowe Centrum Wsparcia 

PCPR Liczba 
zintegrowanych 
ośrodków 
wsparcia i usług 

Tworzenie środowiska lokalnego 
przyjaznego dla osób 
niepełnosprawnych  oraz 
wspieranie rodzin                                       
z dzieckiem lub dorosłą osobą 
niepełnosprawną 

Zintensyfikowanie działań w zakresie 
likwidacji barier architektonicznych                           
w obiektach i przestrzeni publicznej 

Powiatowy 
Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

Liczba obiektów 

Wzmocnienie działań w zakresie kształcenia 
specjalnego i integracyjnego oparte na 
potencjale możliwości dziecka 
niepełnosprawnego 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
placówki służby 
zdrowia, Powiatowy 
Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności, 
ops-y, PCPR 

Liczba wydanych 
orzeczeń                        
i kwalifikacji 
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Dążenie do zabezpieczenia możliwości 
swobodnego i samodzielnego poruszania się 
osób niepełnosprawnych w terenie 
zabudowanym i niezabudowanym 

Zarząd Dróg 
Powiatowych                
w Inowrocławiu, 
samorządy gminne, 
PCPR 

Liczba 
zlikwidowanych 
barier 

Kształtowanie postaw 
prospołecznych sprzyjających 
kreowaniu środowiska 
przyjaznego osobom 
niepełnosprawnym                                        
i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu 

Pozyskiwanie lokalnych liderów PCPR, samorządy 
gminne, ops-y 

Liczba liderów 

Organizowanie kampanii informacyjnych 
zwiększających świadomość o prawach                            
i przywilejach osób niepełnosprawnych 

PCPR, PUP, PPP, 
samorządy gminne, 
ops-y 

Liczba spotkań 

Tworzenie warunków do rozwoju placówek 
dla osób niepełnosprawnych 

PCPR, PUP, 
samorządy gminne, 
ops-y 

Liczba placówek 

Zwiększenie aktywności 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 

Zwiększenie aktywności społecznej osób 
niepełnosprawnych 

PCPR, ops-y, 
organizacje 
pozarządowe, 
placówki służby 
zdrowia, 

Liczba 
zlikwidowanych 
barier 

Zwiększenie aktywności społecznej osób 
niepełnosprawnych 

 
PCPR, ops-y, 
organizacje 
pozarządowe, 
 
 
 

Liczba 
uczestników 

Zwiększenie aktywności społecznej osób 
niepełnosprawnych 

 
PCPR 

Liczba 
korzystających 

Zwiększenie aktywności społecznej osób PCPR, ops-y, Liczba wydarzeń 
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niepełnosprawnych organizacje 
pozarządowe                         
i samorządowe 
 

Zwiększenie zatrudnienia Motywowanie osób niepełnosprawnych do 
podjęcia pracy 
 

 
PUP, PCPR, ops-y, 
organizacje 
pozarządowe                  
i samorządowe 

Liczba 
uczestników 

Tworzenie warunków sprzyjających 
podnoszeniu kwalifikacji 

PUP, PCPR, ops-y, 
organizacje 
pozarządowe                  
i samorządowe 

Liczba 
uczestników 

Współorganizowanie akcji informacyjnych 
oraz promowanie wśród pracodawców form 
wsparcia w zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych 

 
PUP, PCPR, ops-y, 
organizacje 
pozarządowe                  
i samorządowe 

Liczba kampanii 

Interwencja 
kryzysowa                          
i przemoc                              
w rodzinie 

Tworzenie warunków  do 
skutecznego przeciwdziałania 
przemocy 

Cykliczne spotkania służb i instytucji PCPR Liczba spotkań 

Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących 
w obszarze przeciwdziałania przemocy 

Jednostki pomocy 
społecznej i służby 
mundurowe 

Liczba szkoleń 
i warsztatów 

Działania profilaktyczne i edukacyjne Jednostki 
oświatowe, służby 
zdrowia, pomocy 
społecznej i służby 
mundurowe 

Liczba spotkań 

Zwiększenie skuteczności działań 
pomocowych skierowanych do 

Zwiększenie dostępności do specjalistów Jednostki 
oświatowe, służby 

Liczba spotkań 
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osób doświadczających i 
doznających przemocy 

zdrowia, pomocy 
społecznej i służby 
mundurowe 

Organizowanie grup wsparcia OIK Liczba spotkań 

Działanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy SOW Liczba spotkań 

Działania korekcyjno-edukacyjne dla 
sprawców przemocy 

Jednostki pomocy 
społecznej 

Liczba spotkań 

Wsparcie i pomoc osobom 
uwikłanym w przemoc 

Zapewnienie bezpiecznego schronienia SOW Liczba osób 
korzystających 
ze schronienia 

Realizacja programu korekcyjno-
edukacyjnego 

PCPR Liczba 
programów 

Świadczenie pomocy psychologicznej 
indywidualnej 

Jednostki pomocy 
społecznej, 
oświatowe, służby 
zdrowia 

Liczba spotkań 

Działania wspierające na rzecz 
samotnych matek i kobiet w ciąży 
będących w sytuacji kryzysowej  

Utworzenie domu dla samotnych matek 
i kobiet w ciąży zapewniającego całodobowe 
schronienie 

PCPR Liczba miejsc 

Piecza zastępcza 
i usamodzielniani 
wychowankowie 

Promowanie i rozwój rodzinnych 
form pieczy zastępczej 

Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa 
na temat rodzicielstwa zastępczego 

PCPR Liczba 
spotkań/kampanii 

Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 
organizowanie kampanii społecznych 

PCPR Liczba kampanii 

Pozyskiwanie kandydatów na zawodowe 
rodziny zastępcze 

PCPR Liczba osób 

Prowadzenie szkoleń dla kandydatów do 
pełnienia funkcji rodzin zastępczych 

PCPR i inne 
jednostki 

Liczba szkoleń 
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Wspieranie rodzin zastępczych 
oraz ich wychowanków                   

Prowadzenie grup wsparcia, organizowanie 
spotkań integracyjnych dla rodzin 
zastępczych 

PCPR i inne 
jednostki oraz 
organizacje 
pozarządowe 

Liczba spotkań 

Zwiększenie dostępności do poradnictwa 
specjalistycznego 

PCPR Liczba osób 

Organizowanie wsparcia dla dzieci 
o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

PCPR, organizacje 
pozarządowe 

Liczba osób 

Organizowanie szkoleń doskonalących 
kompetencje wychowawcze                                
i opiekuńcze dla istniejących rodzin 
zastępczych 

PCPR Liczba szkoleń 

Podnoszenie standardów 
w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej oraz rozwijanie 
i wzmacnianie kompetencji  
pracowników placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

Modernizacja i rozbudowa budynków                   
placówek opiekuńczo-wychowawczych             
i terenów wokół  nich 

PCPR, OWDiR Liczba obiektów 

Szkolenie kadr w zakresie wprowadzania 
nowoczesnych, specjalistycznych                      
form pracy z dzieckiem i rodziną i wdrażanie 
nabytych umiejętności 

PCPR, OWDiR Liczba szkoleń 

     Wspieranie procesu 
usamodzielniania wychowanków  

Tworzenie grup wsparcia PCPR Liczba spotkań 

Objęcie pomocą pedagogiczną, 
psychologiczną, prawną, socjalną, 
doradztwem zawodowym 

PCPR i inne 
jednostki 

Liczba osób 

Tworzenie mieszkań 
wspomaganych/treningowych dla osób 
usamodzielnianych 

PCPR Liczba 
mieszkań/miejsc 

O   Wypracowanie i wdrożenie modelu - 
programu usamodzielnienia wychowanków  

PCPR, OWDiR Liczba 
programów 
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     Wspieranie i wzmacnianie więzi      
z rodziną biologiczną dzieci 
umieszczonych w pieczy 
zastępczej 

Podtrzymywanie kontaktów i wzmacnianie 
więzi dzieci z rodzicami biologicznymi 

 
PCPR 

 
Liczba spotkań 

Organizowanie grup edukacyjnych dla 
rodziców biologicznych 

PCPR Liczba spotkań 

Rynek pracy                
i bezrobocie 

Wzrost aktywności zawodowej 
wśród bezrobotnych 

Zintensyfikowanie usług pośrednictwa pracy PUP Inowrocław Liczba osób 

Zapewnienie możliwości zdobycia lub 
poszerzenia doświadczenia zawodowego 
przez bezrobotnych w ramach mechanizmów 
wsparcia 

PUP Inowrocław Liczba osób 

Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości oraz wsparcie 
procesu samozatrudnienia wśród 
bezrobotnych 

Wspieranie rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 

PUP Inowrocław Liczba 
podmiotów 
gospodarczych 

Wspieranie procesu samozatrudnienia wśród 
bezrobotnych 

PUP Inowrocław Liczba osób 

Dostosowywanie kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku 
pracy 

Poszerzenie oferty szkoleniowej do potrzeb 
rynku pracy 

PUP  Inowrocław Liczba kursów 
i szkoleń 

Edukacja Dostosowanie bazy szkół 
ogólnodostępnych do potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych 

Wskazanie szkół, które zostaną dostosowane Wydział ESZ 
Dyrektorzy szkół, 
dla których organem 
prowadzącym jest 
powiat 
inowrocławski 
 

Liczba 
dostosowanych 
szkół 

Zapewnienie wsparcia 
psychologicznego uczniom i ich 
rodzinom 

Zatrudnienie psychologów w szkołach Wydział ESZ 
Dyrektorzy szkół, 
dla których organem 
prowadzącym jest 

Liczba szkół,       
w których  
zatrudniony 
zostanie 
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Powiat 
Inowrocławski 

psycholog 

Zintensyfikowanie współpracy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej ze szkołami 

Dyrektorzy szkół dla 
których organem 
prowadzącym jest 
Powiat 
Inowrocławski 
 
Dyrektor PPP                  
w Inowrocławiu 

Liczna porad, 
konsultacji, 
warsztatów, 
szkoleń itp.   

Zwiększenie liczby uczniów           
w technikach i szkołach 
branżowych 

Promowanie kształcenia w technikach                 
i szkołach branżowych 

Dyrektorzy szkół, 
dla których organem 
prowadzącym jest 
Powiat 
Inowrocławski 
Wydział ESZ 
Wydział KP 

Odsetek uczniów 
wybierających 
kształcenie                
w technikach           
i w szkołach 
branżowych 

Doposażenie szkół kształcących                          
w zawodach w nowoczesne wyposażenie 
oraz pomoce dydaktyczne 

Wydział ESZ, 
Wydział RPE, 
Dyrektorzy szkół, 
dla których organem 
prowadzącym jest 
Powiat 
Inowrocławski 
 

Liczba 
doposażonych 
szkół 

Współpraca z pracodawcami  
w celu dostosowania oferty kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Dyrektorzy szkół, 
dla których organem 
prowadzącym jest 
Powiat 
Inowrocławski 

Liczba 
podpisanych 
porozumień, 
umów itp. 
liczba 
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Wydział ESZ zorganizowanych 
spotkań 

Zdrowie Zintensyfikowanie działań w 
zakresie zdrowia publicznego 

Udział w programach polityki zdrowotnej Wydział ESZ Liczba 
programów 

Realizacja zadań profilaktyki zdrowotnej 
przez organizacje  pozarządowe 

Wydział ESZ 
Wydział RPE 

Liczba 
podpisanych 
umów 
z organizacjami 
pozarządowymi 

Działania leczniczo-
rehabilitacyjne dla osób po 
COVID-19 

Wskazanie miejsc leczniczo-
rehabilitacyjnych 

Wydział ESZ 
Prezesi Uzdrowisk 
 

Rzeczywista 
liczba placówek, 
które prowadzą 
rehabilitację 

Utworzenie Centrum Zdrowia 
Psychicznego 

Przystąpienie do programu pilotażowego 
CZP lub pozyskanie środków zewnętrznych 
na budowę CZP 

Urząd 
Marszałkowski 
w Toruniu, 
Wydział ESZ, 
Wydział RPE, 
Dyrektor Szpitala 
im. Dr. Ludwika 
Błażka w 
Inowrocławiu 

Liczba 
pobudowanych 
CZP 
 

Uruchomienie punktów zgłoszeniowo-
koordynujących 

Urząd 
Marszałkowski 
w Toruniu, 
Wydział ESZ, 
Wydział RPE, 
Dyrektor Szpitala 
im. Dr. Ludwika 
Błażka 

Liczba 
uruchomionych 
punktów 
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w Inowrocławiu 

Zapewnienie wykwalifikowanego 
średniego personelu medycznego 

Utworzenie nowego kierunku kształcenia Uczelnia Wyższa, 
Wydział ESZ, 
Wydział RPE 
Dyrektor Szpitala 
im. Dr. Ludwika 
Błażka  
w Inowrocławiu 

Liczba 
uruchomionych 
kierunków/liczba 
studentów 

Słownik: 
PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu; 
PUP- Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu; 
Wydział ESZ- Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia; 
Wydział RPE- Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich; 
Wydział KP- Wydział Kultury i Promocji; 
PPP- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu; 
OWDiR- Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu; 
OIK- Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu; 
SOW- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. 
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8. Monitoring i ewaluacja  

Monitoring jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres wdrażania 

strategii. Celem monitoringu jest zapewnienie zgodności realizacji strategii z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami i wytyczonymi celami. Monitoring realizacji strategii będzie 

prowadzony kompleksowo i systematycznie przez zespół pracowników Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Informacja na temat realizacji strategii 

oraz osiągniętych efektów będzie przygotowywana corocznie przez dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w formie sprawozdania przedkładanego Radzie Powiatu 

Inowrocławskiego, uwzględniającego monitoring realizacji celów i zadań strategicznych.  

Monitoring pośrednio wykorzystywany jest do bieżącego wykrywania potencjalnych 

nieprawidłowości i ich korygowania. Konieczność dokonania zmian zapisów strategii 

w okresie jej obowiązywania może wyniknąć również między innymi ze zmian potrzeb 

i oczekiwań społecznych, z treści nadrzędnych dokumentów strategicznych i wytycznych 

dotyczących źródeł dofinansowań zewnętrznych.  

Zgromadzone i opracowane dane w okresie monitoringu są niezbędne do ewaluacji 

strategii. Ewaluacja w najbardziej ogólnym ujęciu jest terminem odnoszącym 

się do oszacowania bądź określenia wartości czegoś. Celem ewaluacji jest permanentne 

dążenie do ulepszania, poprawy skuteczności i wzrostu działań.  

Ewaluacja końcowa zostanie przeprowadzona w ostatnim roku realizacji strategii, 

a jej wyniki będą mogły być podstawą do aktualizacji strategii na kolejne lata. Wyniki 

ewaluacji pozwolą na zbadanie efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Problemów 

Społecznych Powiatu Inowrocławskiego, jej skuteczności co do osiągania wyznaczonych 

celów i ich adekwatności. 

 

9. Zakończenie  

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Inowrocławskiego na lata 2021-2027 jest dokumentem wskazującym cele i kierunki polityki 

społecznej Powiatu Inowrocławskiego w zakresie pomocy społecznej. Należy jednak 

pamiętać, że dokument ten nie daje konkretnego przepisu, a jedynie naprowadza i sugeruje, 

jakie działania należy podjąć, by zniwelować niepożądane zjawiska społeczne. Założeniem 

Strategii jest wskazanie na podstawie zdiagnozowanych potrzeb - obszarów do pracy 

samorządu, poprawy poziomu świadczonych usług społecznych. Pożądanym i nie mniej 

ważnym efektem będzie pobudzanie oddolnych inicjatyw mieszkańców Powiatu 
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Inowrocławskiego na rzecz niwelowania ich problemów. Co równie istotne – Strategia 

ma charakter otwarty co oznacza, że w czasie obowiązywania jej zapisów poszczególne 

elementy i działania mogą być modyfikowane i dostosowywane do aktualnie panującej 

sytuacji społecznej.  
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