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Wieloosobowe stanowisko ds. monitorowania i analiz włączenia społecznego  
al. Niepodległości 34 61-714 Poznań 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Uzasadnienie badania  

Badanie pn. „Rodzinna piecza zastępcza w województwie wielkopolskim – stan aktualny, 
potrzeby i wyzwania” zlecane jest w ramach działalności Obserwatorium Integracji Społecznej, 
będącego częścią Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego UMWW w 
Poznaniu. Realizacja badania związana jest bezpośrednio z realizacją zapisów WRPO, Osi 
Priorytetowej 7, PI 9iv „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”. 
Wyniki badania przełożą się na kryteria dostępu i oceny konkursów ogłaszanych przez IZ oraz 
posłużą do monitoringu realizacji programu „Wielkopolskiego Programu Wspierania Rodziny i 
Pieczy Zastępczej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020”. 
 

II. Metodyka badania 

Do głównych zadań samorządu powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu 
pieczy zastępczej1 należą w szczególności: 

� organizowanie pieczy zastępczej w placówkach, poprzez tworzenie warunków 
do powstawania oraz działania rodzin pomocowych, rodzinnych domów dziecka, 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym organizowanie wsparcia dla rodzinnej 
pieczy zastępczej, 

� wsparcie dla usamodzielniających się osób, opuszczających rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze,  

                                                 
1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 
149 poz. 887). 
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� organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, 
niezawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka; 

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej starosta wykonuje za pośrednictwem 
powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatora(ów) rodzinnej pieczy zastępczej.  
Organizacja pieczy zastępczej jest zadaniem własnym powiatu. Piecza zastępcza ma 
zapewnić pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub, gdy jest to niemożliwe 
– dążenie do przysposobienia dziecka. Wyróżniamy: 

� rodzinną pieczę zastępczą, 
� instytucjonalną pieczę zastępczą; 

Rodzinna piecza zast ępcza  jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku 
opieki i wychowania przez rodziców. Zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka 
do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie 
dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych 
dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i 
kulturalno-rekreacyjnych.  
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 
 
1) rodzina zastępcza: 

a) spokrewniona, 
b) niezawodowa, umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem 
licznego rodzeństwa), 
c) zawodowa – umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (z wyjątkiem 
licznego rodzeństwa), w tym: 

� zawodowa specjalistyczna – umieszcza się w niej w szczególności: dzieci 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 
26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 
33, poz. 178 z późn. zm.), małoletnie matki z dziećmi, 

� zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – przyjmuje dziecko na 
podstawie orzeczenia sądu w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez 
Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w 
przypadku, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 VII 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), do 
czasu unormowania przez sąd ich sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 
miesięcy. 
 

2) rodzinny dom dziecka – w tym samym czasie może w nim przebywać łącznie nie 
więcej niż 8 dzieci (z wyjątkiem licznego rodzeństwa).  
 

W 2017 roku na terenie województwa wielkopolskiego w pieczy zastępczej przebywało łącznie 
5 773 dzieci, z czego 81,0% (4 678 dzieci) umieszczonych zostało w jej rodzinnych formach. 
Pod koniec 2017 r. funkcjonowało: 1 746 rodzin zastępczych spokrewnionych, 1 060 rodzin 
zastępczych niezawodowych, 241 rodzin zastępczych zawodowych (w tym: 46 pełniących 
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funkcję pogotowia rodzinnego i 34 rodziny zawodowe specjalistyczne) oraz 21 rodzinnych 
domów dziecka.  
Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziły znaczne 
ograniczenie roli placówek opiekuńczo-wychowawczych w opiece nad dzieckiem, poprzez 
regulacje dotyczące umieszczania w nich dzieci powyżej 10 roku życia. Powyższe zmiany 
będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach, tak, aby z dniem 1 stycznia 2020 r. wiek 
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie był niższy niż 10 lat. Docelowo placówki 
te uzyskają również do stycznia 2021 r. standard 14-osobowy. Przepisy zatem wprawdzie nie 
określają daty całkowitej likwidacji placówek, tworzą jednak wymogi zmierzające do 
przekształcania istniejących jednostek w instytucje małe, specjalistyczne, w których 
przebywać będą wychowankowie powyżej 10 roku życia, a także do podwyższania wieku i 
obniżania liczby dzieci poprzez umieszczanie ich w pieczy rodzinnej. Tak rozumianą 
deinstytucjonalizację pieczy zastępczej muszą komplementarnie wspierać działania (również 
inwestycyjne) na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i profesjonalizacji zawodu 
rodzica zastępczego. Z drugiej strony deinstytucjonalizacja musi być wspierana przez 
intensywną profilaktykę i podaż zindywidualizowanych usług na rzecz rodzin z dziećmi. 

Pomimo, że w skali kraju w stosunku do lat poprzednich nastąpiły niewielkie pozytywne zmiany 
we wszystkich formach rodzinnej pieczy zastępczej, to w kontekście idei deinstytucjonalizacji 
opieki nad dzieckiem ciągle nie jest to stan, który umożliwia, odpowiednią do potrzeb, podaż 
podmiotów opieki nad dzieckiem o charakterze rodzinnym. Wydaje się zatem, że w 
najbliższych latach potrzebne są bardzo intensywne działania na rzecz pozyskiwania 
kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Szczególnie pozytywny jest 
zarówno wzrost udziału zawodowych rodzin zastępczych, jak i rodzinnych domów dziecka. 
Oznacza to zatem, że z wolna postępuje profesjonalizacja rodzinnych form pieczy zastępczej 
(spada udział form spokrewnionych i niezawodowych, rośnie udział zawodowych). Podobne 
postulaty padają w rekomendacjach przygotowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie 
na podstawie corocznego sprawozdania oceny zasobów pomocy społecznej i dotyczą 
konieczności zabezpieczenia środków na diagnozowanie, szkolenie i kwalifikowanie 
kandydatów zgłaszających chęć stworzenia rodziny zastępczej, zwłaszcza zawodowych oraz 
rodzinnych domów dziecka. Inwestowanie w profesjonalizację rodzin zastępczych 
potraktować należy jako odpowiednie zabezpieczenie potrzeb wychowanków o szczególnych 
potrzebach opiekuńczych i wychowawczych. Stąd, dbając o rozwój wszystkich rodzinnych 
form pieczy na terenie każdego z powiatów naszego województwa, zasadna jest szczególna 
dbałość o dalsze rozwijanie jej zawodowych form2. 
 
System wsparcia rodzinnych form pieczy zast ępczej w powiatach 
Równie istotne w tym kontekście jest odpowiednie wsparcie oferowane rodzinom zastępczym 
i rodzinnym domom dziecka, gdyż brak poczucia bezpieczeństwa skutkować może ich 
rezygnacją z pełnionej funkcji. Jednym z istotnych narzędzi wparcia rodzinnej pieczy 
zastępczej jest więc funkcjonowanie w powiatach infrastruktury wspierającej. 
Powiatowe centrum pomocy rodzinie jest instytucją, która w imieniu starosty podpisuje umowy 
z rodzinami zastępczymi i wypłaca im należne świadczenia i wynagrodzenia. Natomiast, na 

                                                 
2 Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS Poznań 
2015, str. 43. 
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mocy ustawy, powstała też całkiem nowa instytucja, nazwana w ustawie organizatorem 
rodzinnej pieczy zast ępczej . Może to być wyznaczona przez starostę jednostka 
organizacyjna powiatu, podmiot z sektora pozarządowego, któremu powiat zlecił realizację 
tego zadania, lub też może stanowić ją zespół do spraw pieczy zastępczej w powiatowym 
centrum pomocy rodzinie. W Wielkopolsce funkcjonuje 36 tego typu jednostek, w tym 2 w 
Poznaniu.  
We wspieraniu rodzin zastępczych w codziennych obowiązkach najważniejszą rolę pełni 
koordynator rodzinnej pieczy zast ępczej , zatrudniony przez organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej. Z roku na rok notujemy wzrost liczby koordynatorów, w Wielkopolsce funkcjonuje 
ich już 198, na terenie każdego powiatu. Łącznie, w 2017 roku koordynatorzy objęli opieką 2 
342 rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, co stanowi 76,3% ich ogółu.  
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnia również prowadzenie 
poradnictwa i terapii  dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej, a także udzielanie pomocy  prawnej  osobom  
sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego. W 
2017 r. specjalistycznych porad udzielono 1 742 rodzinom. 
Elementem wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, jest także możliwość powołania tzw. 
rodziny pomocowej . Rodziny te sprawują funkcję w przypadku czasowego niesprawowania 
opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. 
Nieobecność osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom 
dziecka może być spowodowana koniecznością skorzystania z przysługującego rodzinie 
prawa do wypoczynku, udziałem w szkoleniach, pobytem w szpitalu lub innymi 
nieprzewidzianymi trudnościami, czy też zdarzeniami losowymi. Funkcję rodziny pomocowej 
mogą pełnić inne rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe lub osoby prowadzące rodzinny 
dom dziecka, a także osoby przeszkolone do pełnienia tych funkcji oraz osoby i rodziny 
przygotowane do przysposobienia dziecka. W 2017 r. w województwie wielkopolskim 
funkcjonowało zaledwie 56 takich rodzin na terenie 14 powiatów. Z uwagi na ważną rolę 
wspierającą, jaką pełnią rodziny pomocowe, zasadne jest dalsze ich powoływanie3. 
 
Wynagrodzenia dla rodziców zast ępczych 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone 
dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, w wysokości co 
najmniej: 

� 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
spokrewnionej; 

� 1 000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka wypłacany jest także dodatek 
wychowawczy (500 zł) na każde dziecko do ukończenia 18 r.ż. Ponadto, na każde dziecko 
niepełnosprawne przysługuje dodatek nie niższy niż 200 zł miesięcznie, a także na każde 
dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 

                                                 
3 Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami, ROPS Poznań 
2015, str. 44. 
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26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje comiesięczny 
dodatek w kwocie nie niższej niż 200 zł (art. 80-81 ustawy). 
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje 
wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000 zł miesięcznie, a rodzinie zastępczej zawodowej 
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie miesięczne nie niższe niż 
kwota 2.600 zł (art. 85 ust. 1–2 ustawy). 
Ustawa określa także możliwość uzyskania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dziecka oraz związanego z utrzymaniem i remontem lokalu mieszkalnego, a 
także pomoc w wypadkach losowych (art. 83-84 ustawy). 
 
Usamodzielnienie wychowanków rodzinnej pieczy zast ępczej 
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom 
dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną  placówkę  opiekuńczo-
terapeutyczną,  w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie 
orzeczenia sądu: 

� przyznaje się pomoc na: 
� kontynuowanie nauki, 
� usamodzielnienie, 
� zagospodarowanie; 

� udziela się pomocy w uzyskaniu: 
� odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
� zatrudnienia; 

� zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną. 

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie 
wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, 
określającego w szczególności: 

� zakres  współdziałania  osoby  usamodzielnianej  z opiekunem usamodzielnienia; 
� sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji 

zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz 
w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia. 

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje 
osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia 
pisemną zgodę tej osoby (art.145 ust. 1-2 ustawy). 
W 2017 r. w województwie wielkopolskim 1 713 osób realizowało indywidualny program 
usamodzielnienia, a 954 pełnoletnie osoby opuściły rodziny zastępcze. Najczęściej 
realizowaną formą wparcia jest pomoc na kontynuowanie nauki – w 2017 r. objęto nią 824 
osoby. Pozostałe formy pomocy udzielane są raczej rzadko, w ogóle natomiast nie świadczono 
pomocy w formie zatrudnienia4. 
 

                                                 
4 Opracowano na podstawie Informacji rady ministrów o realizacji w roku 2016 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 332). Wszystkie przytoczone dane 
pochodzą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej za II półrocze 2017 r. 
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CEL GŁÓWNY BADANIA: Charakterystyka rodzinnych form  pieczy zast ępczej oraz 
procesu usamodzielnienia ich wychowanków w wojewódz twie wielkopolskim 

CELE SZCZEGÓŁOWE PYTANIA BADAWCZE  

1. Funkcjonowanie 
systemu wsparcia 

rodzinnych form pieczy 
zastępczej 

1) Jaka jest struktura systemu wsparcia rodzinnej 
pieczy zastępczej? 

2) Jakie są strategie pozyskiwania kandydatów do 
pełnienia funkcji rodzin zastępczych? 

3) Jakie są formy promocji rodzicielstwa 
zastępczego?  

4) Jaka jest częstotliwość korzystania ze wsparcia 
rodzin pomocowych? 

5) Jak przedstawiciele rodzinnych formy pieczy 
zastępczej oceniają wsparcie otrzymywane od 
organizatora pieczy zastępczej? 

2. Opis funkcjonowania 
rodzinnych form pieczy 

zastępczej jako 
środowiska 

opiekuńczego 
 

1) Jaka jest struktura rodzinnych form pieczy 
zastępczej?  

2) Jak wygląda proces tworzenia rodzinnych form 
pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie dzieci do 
poszczególnych form pieczy zastępczej?  

3) Jakie są powody umieszczania dzieci w 
rodzinnych formach pieczy zastępczej? 

4) Jakie są kryteria doboru dzieci do 
poszczególnych form rodzinnej pieczy 
zastępczej? 

5) Jakie są powody opuszczania przez dzieci 
rodzinnych form pieczy zastępczej? 

6) Jaki jest profil społeczno-demograficzny 
przedstawicieli poszczególnych form rodzinnej 
pieczy zastępczej? 

7) Jakie są motywacje do pełnienia funkcji rodziców 
zastępczych? 

8) Jaka jest skala występowania zjawiska „quasi-
adopcji”? 

9) Jakie są relacje przedstawicieli rodzinnych form 
pieczy zastępczej z najbliższym otoczeniem? 

10) Jakie są relacje przedstawicieli rodzinnych form 
pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi 
dzieci w nich umieszczanych? 

11) Jakie problemy najczęściej występują w 
rodzinnych formach pieczy zastępczej? 

12) Jaka jest ocena funkcjonowania rodzinnych form 
pieczy zastępczej przez ich organizatorów? 

13) Jaka jest ocena funkcjonowania rodzinnych form 
pieczy zastępczej przez ich koordynatorów?  
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3. Zdiagnozowanie 
potrzeb przedstawicieli 
rodzinnych form pieczy 

zastępczej 
 

1) Jakie są główne potrzeby przedstawicieli 
rodzinnych form pieczy zastępczej (związane z 
opieką, funkcjonowaniem w środowisku 
lokalnym, formalno-prawne, organizacyjne, 
materialne, bytowe)? 

2) Jak oceniane jest wsparcie otrzymywane w 
odpowiedzi na poszczególne grupy potrzeb? 

3) Czy wsparcie udzielane rodzinnym formom 
pieczy zastępczej jest adekwatne do ich potrzeb? 

4) Czy i w jaki sposób wsparcie udzielane 
rodzinnym formom pieczy zastępczej jest 
koordynowane?  

4. Zdiagnozowanie 
potrzeb 

usamodzielnianych 
wychowanków pieczy 

zastępczej 
 

1) Jaka jest ocena rodzinnych form pieczy 
zastępczej przez ich usamodzielnianych 
wychowanków? 

2) Jak w praktyce przebiega proces 
usamodzielniania?  

3) Jakie wsparcie otrzymywali wychowankowie 
rodzinnych form pieczy zastępczej? 

4) Jakie są deficyty udzielanego wsparcia? 
5) Jakie są oczekiwania wychowanków dotyczące 

procesu usamodzielniania? 
6) Czy wsparcie udzielane wychowankom jest 

adekwatne do ich potrzeb? 

5. Stworzenie 
optymalnego katalogu 

form wsparcia 
kierowanych do 

rodzinnych form pieczy 
zastępczej i ich 
wychowanków 

1) Jakie są deficyty systemu rodzinnej pieczy 
zastępczej? 

2) Jakie wsparcie kierowane do rodzinnych form 
pieczy zastępczej byłoby adekwatne? 

3) Jakie wsparcie kierowane do usamodzielnianych 
wychowanków byłoby adekwatne? 

4) Jakiego typu wsparcie rodzinnych form pieczy 
zastępczej i ich wychowanków jest możliwe do 
realizacji ze środków WRPO? 

5) Jaka jest gotowość organizatorów pieczy 
zastępczej do realizowania projektów 
wspierających system pieczy zastępczej, 
finansowanych ze środków WRPO? 

Zakres pytań badawczych może ulec zmianie bądź rozszerzeniu, w wyniku współpracy 
Zamawiającego z Wykonawcą. 
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Metody i techniki badawcze:  
METODA/TECHNIKA 

BADAWCZA TYP/ ILOŚĆ BADANEJ PRÓBY 

Desk research 

Analiza desk research powinna zostać sporządzona na podstawie: 
1. odpowiednich ustaw regulujących wsparcie systemu pieczy 

zastępczej, w tym szczególnie: Ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o pomocy społecznej, 

2. danych dotyczących systemu pieczy zastępczej, 
pochodzących ze sprawozdań ministerialnych, w tym 
w szczególności: Sprawozdania rzeczowo-finansowego 
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, OZPS, i in. 

3. danych GUS BDL, 
4. informacji NIK o wynikach kontroli: 

� Działania powiatów w zakresie tworzenia i wsparcia 
rodzin zastępczych (2017), 

� Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich 
wychowanków  pieczy zastępczej (2014). 

5. innych aktualnych raportów, publikacji, artykułów 
odnoszących się do tematyki systemu pieczy zastępczej. 

CATI/CAWI 

Ogółem (minimum ) 164 CATI/CAWI,  w tym: 
1. min. 139  z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej 

(70% populacji), 
2. min. 25 z organizatorami pieczy zastępczej (70% 

populacji). 

IDI 

Ogółem min. 62 IDI, w tym: 
1. 42 IDI z przedstawicielami poszczególnych form rodzinnej 

pieczy zastępczej [rodziny spokrewnione (12 rodzin), 
niezawodowe (8 rodzin), zawodowe (9 rodzin), pogotowia 
rodzinne (5 rodzin), specjalistyczne (5 rodzin), rodzinne 
domy dziecka (3 domy)], 

2. 20 IDI z usamodzielnianymi wychowankami rodzinnej 
pieczy zastępczej (usamodzielnieni w przeciągu ostatnich 5 
lat lub znajdujący się w procesie usamodzielnienia). 

Wywiady powinny zostać zrealizowane we wszystkich 
subregionach województwa wielkopolskiego (oraz dodatkowo w 
mieście Poznaniu). 
 
Przez prawidłową realizację techniki IDI, Zamawiający rozumie: 
przeprowadzenie wywiadu face to face; nagranie audio wywiadu 
oraz sporządzenie dosłownej transkrypcji z każdego wywiadu.  

Case study 
 
min. 2 case study opisujące dobre praktyki w zakresie 
usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej (możliwość 
analizy przypadku spoza terenu Wielkopolski). 
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Warsztat 
rekomendacyjny 

1 warsztat  – w warsztacie uczestniczyć będą przedstawiciele 
systemu wsparcia pieczy zastępczej, organizacji pozarządowych, 
środowiska naukowego. 
Przez prawidłowe zorganizowanie warsztatu rekomendacyjnego, 
Zamawiający rozumie: osobiste uczestnictwo w warsztacie min. 8 
osób z różnych instytucji i organizacji; nagranie audio spotkania; 
sporządzenie transkrypcji dosłownej ze spotkania; zapewnienie 
przez Wykonawcę odpowiedniej Sali wraz z poczęstunkiem dla 
gości. 

 

III. Zakres usługi 

1. Przeprowadzenie badania, zgodnie z metodyką przedstawioną przez Zamawiającego 
w cz. II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz koncepcją doboru próby 
i narzędziami badawczymi przygotowanymi przez Wykonawcę, a zaakceptowanymi 
przez Zamawiającego.  

2. Opracowanie i analizę wyników badania: 

a) dane ilościowe (CATI/CAWI) przedstawione zostaną Zamawiającemu w formie: 
tabel wynikowych, umożliwiających identyfikację poszczególnych powiatów, 
podstawowych zestawień, korelacji oraz w formie graficznej (wykresy), 
w odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze. 

b) dane jakościowe (IDI, warsztat rekomendacyjny) przedstawione zostaną w formie: 
zakodowanych danych jakościowych, odpowiedzi na poszczególne pytania 
badawcze, oraz nagrań AUDIO i dosłownych transkrypcji IDI i warsztatu 
rekomendacyjnego.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. wyniki badania w postaci plików 
tekstowych, plików arkusza kalkulacyjnego (Pakiet Office) oraz plików SPSS, a także 
plików graficznych i dźwiękowych na adres poczty elektronicznej lub na nośniku 
elektronicznym (płyta CD/DVD lub pendrive) na adres korespondencyjny 
Zamawiającego (po ustaleniu z Zamawiającym) w terminie wynikającym z SOPZ. 

3. Sporządzenie raportu ko ńcowego z badania o objętości min. 120 max. 200 stron A4, 
(bez aneksu, w pliku zawierającym logotypy Zamawiającego oraz sporządzony 
czcionką Calibri, rozmiar 11, odstęp 1,15, marginesy zgodne ze wzorem przesłanym 
przez Zamawiającego), który obejmować będzie co najmniej: 

a) streszczenie badania,  

b) analizę desk research,  

c) opis wyników badania, tj. analizę i interpretację danych ilościowych i jakościowych,  

d) główne wnioski,  
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e) katalog rozwiązań/zaleceń dotyczących funkcjonowania rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz procesu usamodzielnienia ich wychowanków w województwie 
wielkopolskim, w tym w ramach WRPO 2014-2020. 

W raporcie znajdzie si ę odpowied ź na wszystkie pytania badawcze .  

Raport zostanie wzbogacony o elementy graficzne (wykresy, mapy województwa 
wielkopolskiego w podziale powiatowym).  

Ponadto, w odniesieniu do raportu końcowego Zamawiający oczekuje spełnienia 
następujących warunków:  

a) poprawności narracji (zachowania logiki wywodu i kolejności formułowanych tez, 
spójności poszczególnych wątków, poprawności gramatycznej, stylistycznej 
i ortograficznej, w tym interpunkcyjnej), 

b) poprawności dokumentowania tez (umożliwiającej weryfikację danych, twierdzeń, 
cytatów lub przestudiowanie tekstów źródłowych), 

c) poprawności wizerunku tekstu (przejrzystość i czytelność całości tekstu 
i poszczególnych wątków, sposób redagowania, czytelność rysunków i tabel, 
wprowadzenie numeracji rozdziałów, punktów, podpunktów), we wszystkich 
dostarczonych przez Wykonawcę produktach. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport w postaci pliku tekstowego 
o rozszerzeniu .doc lub .docx oraz w formacie PDF. W wyznaczonym terminie 
określonym w SOPZ Wykonawca prześle raport końcowy z badania Zamawiającemu 
pocztą elektroniczną na adresy: marta.zareba@umww.pl; sylwia.szpyrka@umww.pl;, 
a wydrukowaną wersję ostateczną (1 egzemplarz) również na adres korespondencyjny 
Zamawiającego. 

Koordynator/kierownik badania oraz członkowie Zespo łu badawczego 
wymienieni s ą w ostatecznej wersji raportu badania jako autorzy raportu oraz 
dodatkowo składaj ą podpis na pierwszej stronie ostatecznej wersji rap ortu 
końcowego z badania (wersja wydrukowana), o której mow a powy żej. 

4. Współpraca z Zamawiającym:  

a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję koncepcji doboru próby oraz 
narzędzi badawczych. Ostateczna wersja tych narzędzi wymagać będzie 
akceptacji Zamawiającego. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez:  

• wyznaczenie osoby do koordynacji działań opisanych w Zamówieniu, 
w szczególności w zakresie bezpośredniej współpracy z Zamawiającym 
w sprawach technicznych i organizacyjnych – np. członek zespołu badawczego 
lub inna osoba,  

• wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych w sprawach merytorycznych 
badania – Kierownika/koordynatora zespołu badawczego,  
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• bieżące informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach 
istotnych dla realizacji badania, 

• przekazywanie cotygodniowych raportów z postępów realizacji badania,  

• spotkania w zależności od potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy,  

• stały kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.  

c) W trakcie współpracy z Wykonawcą Zamawiający może posiłkować się 
zewnętrznym ekspertem w celu uzyskania opinii nt. doboru próby badawczej, 
zawartości merytorycznej narzędzi badawczych oraz raportu końcowego.  

d) Ostateczne wersje narzędzi badawczych oraz raportu końcowego z badania 
przygotowane będą w plikach zawierających logotypy Zamawiającego oraz 
sporządzone czcionką Calibri, rozmiar 11, odstęp 1,15. Pliki zawierające logotypy 
Zamawiający prześle Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

 

IV. Harmonogram realizacji badania 
 
Realizacja badania przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem: 

 
TERMINY BADANIA 

Czas realizacji badania – 121 dni licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy 
 

Zadanie Dzień kalendarzowy – licząc od 
następnego dnia po podpisaniu umowy 

Raporty z postępów realizacji badania Pierwszy raport ósmego dnia od 
podpisania umowy, kolejne co 7 dni 

(łącznie 10 raportów) 
Analiza danych zastanych (desk research) max. 35 dzień 
Ostateczna wersja narzędzi badawczych 
i koncepcji doboru próby 

max. 35 dzień 

Rozpoczęcie badań terenowych 35 dzień lub wcześniej, jeśli narzędzie 
badawcze uzyskają ostateczną 

akceptację Zamawiającego 
Zakończenie badań terenowych max. 86 dzień 
Wstępna wersja raportu oraz opracowanych 
i przeanalizowanych wyników badania 

max. 100 dzień 

Uwagi Zamawiającego do wstępnej wersji 
raportu z badania 

max. 111 dzień 

Ostateczna wersja raportu opracowanych 
i przeanalizowanych wyników badania 

max. 121 dzień 

Protokół odbioru usługi max. 134 dzień 
 
Badanie zostanie zrealizowane zgodnie z terminami określonymi powyżej, a także terminami 
ustalonymi przez Strony, przy czym Zamawiający przewiduje, że badanie rozpocznie się 
w 2018 roku i zakończy w 2019 roku.  
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Podpisanie umowy nast ąpi w siedzibie Zamawiaj ącego, na spotkaniu powinien by ć 
obecny przedstawiciel Wykonawcy posiadaj ący upowa żnienie do podpisania umowy 
oraz Kierownik wraz ze wszystkimi członkami zespołu  badawczego. 

 
V. Warunki udziału w post ępowaniu dot. zdolno ści technicznej i zawodowej: 

V. 1. Kryteria dotycz ące Wykonawcy: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 
należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 
dwie odrębne usługi badania społecznego w zakresie tematycznym dotyczącym systemu 
wsparcia rodziny i/lub pieczy zastępczej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych 
brutto. 

Pod pojęciem usługi badania społecznego w zakresie tematycznym dotyczącym systemu 
wsparcia rodziny i/lub pieczy zastępczej, Zamawiający rozumie wykonanie badania 
społecznego, zakończone raportem sporządzonym przez Oferenta, które dostarczyło wiedzy 
na temat możliwości lub/i sposobów udzielania pomocy rodzinom doświadczającym 
problemów lub/i trudności z uwagi na ich sytuację życiową lub/i problemy opiekuńczo-
wychowawcze oraz wsparcia rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

V. 2. Kryteria dotycz ące składu zespołu badawczego: 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zespołem badawczym, składającym się 
z co najmniej 4 osób, w tym: 

1. Kierownik/koordynator badania – będzie to jednocześnie osoba wyznaczona do 
kontaktu z Zamawiającym w sprawach merytorycznych badania, z co najmniej 5-letnim 
doświadczeniem zawodowym, która zrealizowała należycie min. 5 badań społecznych, 
w tym co najmniej 2 dotyczące wsparcia rodziny i/lub systemu pieczy zastępczej, w 
tym koordynowała pracę zespołu badawczego w co najmniej 1 należycie wykonanym 
badaniu społecznym.   

2. Członek zespołu badawczego  - z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym 
posiadający tytuł naukowy co najmniej doktora nauk społecznych i jednocześnie 
aktualnie zatrudniony na uczelni wyższej w Zakładzie/Katedrze/Instytucie 
Socjologii/Pedagogiki/Pracy Socjalnej. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie w 
należytej realizacji co najmniej 2 badań w obszarze wsparcia rodziny i/lub pieczy 
zastępczej  oraz posiadać dorobek naukowy w postaci co najmniej 2 
publikacji/artykułów naukowych w temacie wsparcia rodziny w pełnieniu jej funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej i/lub systemu pieczy zastępczej, tzn. jest autorem lub 
współautorem wskazanych powyżej publikacji/artykułów naukowych.  

Przez autorstwo lub współautorstwo Zamawiający rozumie występowanie imienia i 
nazwiska na okładce, stronie tytułowej lub w spisie treści wykazanych 
publikacji/artykułów naukowych.  

3. Członek zespołu badawczego zatrudniony aktualnie w powiatowej jednostce 
organizacyjnej pomocy społecznej na stanowisku związanym z realizacją Ustawy z 
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dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 697 ze zm.), zatrudniony w systemie pomocy społecznej 
na stanowisku związanym z realizacją Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 697 ze zm.), co 
najmniej 3 lata. 

4. Członek zespołu badawczego - posiadający co najmniej 3 lata doświadczenia 
zawodowego, który zrealizował należycie min. 2 badania społeczne, w tym co najmniej 
1 dotyczące wsparcia rodziny i/lub systemu pieczy zastępczej.  

 
Informacja dodatkowa: Koordynator/kierownik badania oraz członkowie Zespo łu 
badawczego zostan ą wymienieni w ostatecznej wersji raportu badania ja ko autorzy 
raportu oraz dodatkowo zło żą podpis na pierwszej stronie ostatecznej wersji 
raportu ko ńcowego z badania (wersja wydrukowana), o której mow a powy żej. 

VI. Inne warunki: 
 

1. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom realizacji 
kluczowej części merytorycznej zamówienia, tj. nie może powierzyć podwykonawcy 
przygotowania koncepcji badania wraz z doborem próby, opracowania i analizy 
wyników badania oraz sporządzenia raportu końcowego z badania. 


