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Geneza raportu 

Pomysł niniejszego opracowania zrodził się z  potrzeby stworzenia bazy danych, 

zawierającej  kontakt do aktywnie działających pracowników Poradnictwa Rodzinnego, zwanych 

Doradcami Życia Rodzinnego, w celu lepszego przepływu informacji dotyczących ważnych 

wydarzeń, które mają miejsce na terenie Archidiecezji Gdańskiej. Przy okazji  gromadzenia 

danych osobowych postanowiono poszerzyć kwestionariusz ankiety o kolejne pytania, które 

pozwoliłyby na szerszą analizę pozwalającą opisać rzeczywistą sytuację wśród osób, którzy na 

co dzień podejmują pracę w Poradnictwie Rodzinnym.   

Raport ten opracowany został w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone na 

przełomie lat 2007-2008 w środowisku Poradnictwa Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej. 

Badanie to składało się z dwóch części: ankiety imiennej oraz ankiety anonimowej.  

Ankieta imienna zawierała 9 pytań, dzięki którym udało się m.in. zgromadzić bazę danych 

z danymi teleadresowymi, a także sporo informacji na temat samych badanych (m.in.  z jakich są 

parafii, jakie przeszkolenie odbyli zanim rozpoczęli pracę w Poradnictwie Rodzinnym, czy 

posiadają aktualną misję kanoniczną, czy pracują w swoich parafiach czy obcych), a także kilka 

informacji o samych poradniach (w których parafiach się mieszczą, ilu doradców w nich pracuje, 

ile par narzeczonych i małżonków rocznie z nich korzysta). Na koniec tej części ankiety 

poproszono badanych, aby wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

wewnętrznych potrzeb Poradnictwa Rodzinnego.  

Druga część badania, z uwagi na charakter zadawanych pytań, była anonimowa. Składała 

się z 31 pytań, z których część miała charakter tzw. otwarty (opisowy). Tutaj pytaliśmy badanych 

m.in. o wiek, płeć, wykształcenie, dostęp do internetu, aktywne zaangażowanie w Kościele (poza 

Poradnictwem Rodzinnym), o to, czy pracują w poradniach sami czy ze współmałżonkiem, staż 

pracy w poradnictwie, ocenę warunków lokalowych i sugestie na temat miejsca pracy, ocenę 

relacji z bezpośrednimi przełożonymi, jakimi są księża Proboszczowie, a także o to, w jakiej 

formie prowadzą spotkania z narzeczonymi, ile czasu im poświęcają, czy do ich poradni trafiają 

małżonkowie, ile jest takich par rocznie, jaki odsetek nawiązuje ponowny kontakt z poradnią i ile 

par w roku każdy z doradców przyjmuje osobiście. Znalazła się też grupa pytań dotycząca 

wiedzy, którą winno się przekazywać w poradni, czy doradcy są dostatecznie poinformowani 

o tym, co powinni przekazywać narzeczonym, a także co uważają za najważniejsze w przekazie, 

który odnosi się do tego typu spotkań. Ocenie poddaliśmy także stopień korzystania przez 

doradców z Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, mieszczącej się w Gdańsku-Oliwie przy kurii, gdzie 
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m.in. można zaopatrzyć się w materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do osobistego 

podnoszenia kwalifikacji, a także do zaproponowania narzeczonym jako lekturę uzupełniającą 

spotkania formacji przedmałżeńskiej lub  narzędzie do poprowadzenia obserwacji własnej 

płodności. Zresztą w kolejnym pytaniu poprosiliśmy respondentów również o to, aby wymienili 

z nazwy kilka pozycji, z których sami korzystają w pracy w poradni oraz kilka takich, które 

polecają narzeczonym. Następna grupa pytań związana była ze sprawami finansowymi. 

Zapytaliśmy ankietowanych, czy uważają, że za swoją pracę w poradni powinno otrzymywać się 

wynagrodzenie, następnie zapytaliśmy, czy za swoją pracę w poradni otrzymują wynagrodzenie, 

z kolei, czy ksiądz Proboszcz parafii, w której pracują finansuje im udział w rekolekcjach, 

pielgrzymkach i szkoleniach związanych z pracą w poradni. Uznaliśmy również za ważne, aby 

zapytać doradców, czy mogliby zająć się pracą w poradnictwie w formie zawodowej w pełnym 

wymiarze godzin. Jedną z analizowanych kwestii była również deklaracja odnoszona się do 

gotowości podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w organizowanych 

systematycznie szkoleniach, konferencjach, kursach itp. Następne pytania dotyczyły 

częstotliwości spotkań ogólnych (dla całej Archidiecezji Gdańskiej) oraz rejonowych 

(dekanalnych), a także pytanie o to, jaki charakter miałyby mieć owe spotkania. Analizie 

socjologicznej poddaliśmy też kwestię informowania o ważnych wydarzeniach, które dotyczą 

pracy w poradnictwie oraz jaka zdaniem badanych byłaby najlepsza forma przepływu tego typu 

informacji. Pod koniec badania zadaliśmy respondentom pytanie, jakie czasopisma czytają 

regularnie; wśród tych, które znalazły się na liście wymieniliśmy z nazwy te, które wydały nam się 

bardzo ważne, biorąc pod uwagę specyfikę naszej pracy. Ostatnią analizowaną kwestią , którą 

zaproponowaliśmy w pytaniu tzw. otwartym, była kwestia zmian, jakich oczekują respondenci 

w najbliższym czasie w Poradnictwie Rodzinnym.  

Przypatrzmy się zatem, jak na poszczególne pytania odpowiadali ankietowani. Wyniki 

niektórych badań nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazywać na więcej niż 

jedną odpowiedź. 
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Podsumowanie wyników ankiety imiennej 

Część imienną ankiety wypełniło 106 respondentów. 

1. Rozkład płci badanych 
Pierwsze pytanie zadane respondentom w tej części ankiety było pytaniem o ich imię 

i nazwisko.  Ze względu na ochronę danych osobowych nie możemy opublikować listy doradców. 

Korzystając jednak z tych danych możemy zaprezentować rozkład płci badanych. Wyniki 

przedstawiają się następująco: 86 ankietowanych to kobiety (co stanowi 81% wszystkich 

badanych), zaś 20 ankietowanych to mężczyźni (co stanowi 19% wszystkich badanych). 

Graficznie wyniki prezentuje wykres nr 1. 

81%

19%

kobiety

mężczyźni

 

Wykres nr 1 - Rozkład płci badanych 

2. Kontakt telefoniczny 
Na pytanie o kontakt telefoniczny  wszyscy respondenci (100%) podali co najmniej jeden 

numer telefonu, na który można się z nimi kontaktować. Telefon stacjonarny podały 95 osoby 

(89,6%), zaś osobisty tzw. komórkowy podało 91 osób (85,8%). 

3. Adres e-mail 
Na prośbę o podanie adresu e-mailowego odpowiedziało pozytywnie 68 osób (64,2%).  

4. Misja kanoniczna 
W kolejnym pytaniu poprosiliśmy badanych, aby odpowiedzieli czy posiadają aktualną 

misję kanoniczną, która jest wymagana w pracy w poradni.  Spośród wszystkich respondentów 

79 osób (74,5%) wskazało, że posiada aktualną misję kanoniczną, 19 osób (17,9%) przyznało, 

że nie posiada aktualnej misji kanonicznej, zaś co do 8 osób (7,5%) nie wiadomo czy posiadają 

misję czy nie, gdyż osoby te nie zaznaczyły żadnej odpowiedzi. Prezentację wyników w formie 

graficznej przedstawia wykres nr 2. 
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74%
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nie posiada misji

brak danych

 

Wykres nr 2 -  Posiadanie aktualnej misji kanonicznej w pracy w poradni 

5. Odbyte przeszkolenie 
Kolejne pytanie dotyczyło przygotowania do pracy w poradni. Poprosiliśmy respondentów, 

aby odpowiedzieli, jaki rodzaj przeszkolenia odbyli, zanim podjęli pracę w Poradni Rodzinnej. 

Od wielu lat na terenie naszej archidiecezji odbywają się półroczne kursy przygotowujące do 

pracy w poradniach  organizowane przez Poradnictwo Rodzinne wraz z Polskim 

Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, kończące się egzaminem 

tzw. pierwszego stopnia, po zdaniu którego i po odbyciu odpowiednich praktyk,  można  podjąć 

pracę Doradcy Życia Rodzinnego, ale także przygotować się do egzaminu na nauczyciela 

Naturalnego Planowania Rodziny. Egzamin ten (tzw. drugiego stopnia) kończy dwustopniowy 

kurs specjalistyczny. Osoba, która go zda, otrzymuje z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu 

Matki i Dziecka w Warszawie Dyplom Nauczyciela NPR i ma prawo do indywidualnego nauczania 

metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzania. Następny etap to już etap instruktora 

NPR, który upoważnia do szkolenia nauczycieli NPR zgodnie z programem Polskiego 

Stowarzyszenia Nauczycieli NPR. W pytaniu o rodzaj odbytego przeszkolenia, chcieliśmy także 

zorientować się, jakie inne przygotowanie posiadają Doradcy Życia Rodzinnego. 

Spośród badanych pracowników Poradnictwa Rodzinnego 87 osób (82,1%) wskazało, 

że zanim zostało Doradcami Życia Rodzinnego zdało egzamin pierwszego stopnia, zaś 2 osoby 

(1,9%) przyznały się, że nie zdały takiego egzaminu. Aż 17 osób (16,0%) nie udzieliło odpowiedzi 

na to pytanie. 

Spośród ankietowanych 50 osób (47,2%) przyznało, że otrzymało dyplom nauczyciela 

NPR, 44 osoby (41,5%) przyznały, że nie posiadają dyplomu nauczyciela NPR, zaś 12 osób 

(11,3%) nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie.  

W dalszej kolejności respondenci mieli określić czy są instruktorami NPR. Pozytywnie 

odpowiedziało 15 osób (14,2%), negatywnie 83 osoby (78,3%), zaś 8 osób (7,5%) nie udzieliło 

odpowiedzi na pytanie czy są instruktorami NPR czy nie. 
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Do dodatkowego przygotowania przyznało się 28 respondentów (26,4% wszystkich 

badanych). Spośród tych badanych 5 osób (17,9%) to teolodzy świeccy, taka sama liczba 

badanych z tej grupy czyli 5 osób (17,9%) wskazała na ukończenie kursu przygotowania do życia 

w rodzinie, również  5 osób (17,9%) ukończyło studia nauk o rodzinie, zaś 4 osoby (14,3%) to 

położne, 2 osoby (7,1%) to pielęgniarki, także 2 osoby (7,1%) to konsultanci laktacyjni. Dane 

empiryczne dotyczące odbytego przez doradców przeszkolenia prezentuje wykres nr 3.  

Uwaga! Dane te nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazywać na więcej 

niż jedną odpowiedź. 
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Wykres nr 3 - Rodzaj odbytego przeszkolenia 

6. Parafie zamieszkania badanych 
Poprosiliśmy respondentów,  aby wskazali nam, w jakich parafiach obecnie mieszkają. 

Niektóre parafie nie zostały umieszczone na liście parafii znajdujących się w danym dekanacie, 

gdyż nie posiadamy informacji, aby zamieszkiwali tam Doradcy Życia Rodzinnego. Istnieją 

również dekanaty o nieznanej liczbie zamieszkujących je pracowników Poradnictwa Rodzinnego 

(np. Puck, Trąbki Wielkie, Żarnowiec oraz Żuławy Steblewskie). Informacje na ten temat, które 

udało nam się zebrać podczas badania socjologicznego prezentuje tabela nr 1. 

 

Tabela nr 1 – Informacje o parafiach i liczbie mieszkających na ich terenie doradców 

Dekanaty Parafie Liczba 
mieszkających 
doradców na terenie 
tej parafii 

św. Ignacego z Loyoli 2 

św. Jana Bosko 1 

Gdańsk Śródmieście 

Chrystusa Króla 2 



 9

MB Bolesnej  1 

MB Saletyńskiej 1 

św. Barbary 1 

Gdańsk Dolne Miasto 

Świętej Rodziny 2 

św. Ojca Pio 2 Gdańsk Łostowice 

św. Jadwigi Królowej 2 

Bożego Ciała 1 

Miłosierdzia Bożego 1 

Gdańsk Siedlce  

św. Maksymiliana Kolbe 1 

NSJ 2 

św. Antoniego Padewskiego 1 

św. Jadwigi Śląskiej 2 

św. Stanisława Bp 2 

Gdańsk Wrzeszcz  

św. Krzyża 1 

MB Nieustającej Pomocy 1 

Trójcy Świętej 1 

MB Brzemiennej 3 

MB Królowej Korony Polskiej 3 

św. Rafała Kalinowskiego  2 

Gdańsk Oliwa 

św. Stanisława Kostki 2 

MB Fatimskiej  1 

NMP Królowej Różańca św. 1 

Opatrzności Bożej 2 

św. Brata Alberta 1 

św. Józefa 1 

Gdańsk Przymorze 

św. Kazimierza 1 

NMP Królowej Polski 1 

św. Stanisława Kostki 2 

Gdynia Śródmieście 

św. Urszuli Ledóchowskiej 2 

Chrystusa Miłosiernego 1 

MB Bolesnej 4 

Gdynia Orłowo 

św. Jadwigi Królowej Królowej 1 

Chrystusa Dobrego Pasterza 4 

MB Różańcowej 1 

Gdynia Chylonia 

Przemienienia Pańskiego 1 

Ducha Świętego i św. Katarzyny 3 

św. Andrzeja Boboli 1 

Gdynia Oksywie 

św. Pawła Apostoła 1 

Kielno św. Józefa 1 
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Kolbudy Bożego Ciała 1 

Bożego Ciała 1 Morski 

Nawiedzenia NMP 2 

Luzino MB Różańcowej 1 

Podwyższenia Krzyża Świętego 4 Pruszcz Gdański 

św. Jacka 4 

Puck brak informacji - 

bł. Edmunda Bojanowskiego 1 

NMP Nieustającej Pomocy 2 

NMP Wspomożycielki Wiernych 4 

św. Jana z Kęt 1 

Reda 

św. Wojciecha 1 

NSPJ  4 

św. Andrzeja Boboli 2 

św. Bernarda 1 

Sopot 

Zesłania Ducha Świętego 2 

Trąbki Wielkie brak informacji - 

Chrystusa Króla 1 

św. Anny 1 

Wejherowo 

św. Piotra i Pawła 1 

Żarnowiec brak informacji - 

Miłosierdzia Bożego 1 

św. Jana Ewangelisty 2 

Żukowo 

Wniebowzięcia NMP 2 

Żuławy Steblewskie brak informacji - 

 

7. Parafie, przy których mieszczą się Poradnie Rodzinne 
Kolejne pytanie pozwoliło nam zorientować się, ile jest na terenie Archidiecezji Gdańskiej 

Poradni Rodzinnych i przy których parafiach się one mieszczą. Na podstawie przeprowadzonych 

badań socjologicznych okazuje się, że posiadamy aktualnie na terenie Archidiecezji Gdańskiej 62 

Poradnie Rodzinne:  61 poradni parafialnych i 1 specjalistyczną – diecezjalną przy kurii 

w Gdańsku Oliwie. Niektóre parafie nie zostały umieszczone na liście, gdyż nie posiadamy 

informacji oddolnej (od badanych), aby mieściły się tam Poradnie Rodzinne. Dane empiryczne na 

ten temat zawiera tabela nr 2. W tej tabeli uwzględniono również dane pochodzące z kolejnych 

pytań – nr 8 i nr 9. 
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Tabela nr 2 – Informacje o parafiach, przy których mieszczą się Poradnie Rodzinne, o liczbie pracujących 

w nich doradców, liczbie narzeczonych i małżonków odwiedzających poradnie* 

Dekanaty Parafie Liczba 
pracowni-
ków 

Liczba 
narzeczo-
nych 
rocznie* 

Liczba 
małżon-
ków 
rocznie* 

św. Ignacego z Loyoli 1 25 0 
św. Jana Bosko 2 44 0 
Niepokalanego Poczęcia NMP 1 - - 

Gdańsk Śródmieście 

św. Mikołaja 4 110 5 
MB Bolesnej  1 64 2 
MB Saletyńskiej 1 15 0 
św. Barbary 1 25 3 
św. Wojciecha 1 15 0 

Gdańsk Dolne Miasto 

Świętej Rodziny 2 40 - 
Gdańsk Łostowice św. Ojca Pio 5 60 3 

Bożego Ciała 2 50 - Gdańsk Siedlce  
Miłosierdzia Bożego 1 50 - 
NSJ 2 140 1 
św. Antoniego Padewskiego 1 60 0 
św. Jadwigi Śląskiej 2 40 0 
św. Stanisława Bp 3 20 0 

Gdańsk Wrzeszcz  

św. Krzyża 2 150 3 
Poradnia Diecezjalna 2 150 50 
Trójcy Świętej 4 100 - 
MB Brzemiennej 2 70 5 
MB Królowej Korony Polskiej 3 40 5 
św. Rafała Kalinowskiego  2 - - 

Gdańsk Oliwa 

św. Stanisława Kostki 2 35 - 
NMP Królowej Różańca św.  2 20 7 
Opatrzności Bożej 3 50 3 
św. Brata Alberta 1 15 - 
św. Józefa 1 36 2 

Gdańsk Przymorze 

św. Kazimierza 1 60 3 
NSPJ 2 70 3 
św. Antoniego Padewskiego 1 43 2 
św. Stanisława Kostki 1 15 3 

Gdynia Śródmieście 

św. Urszuli Ledóchowskiej 2 15 0 
Chrystusa Miłosiernego 1 20 0 
MB Bolesnej 4 20 3 

Gdynia Orłowo 

Niepokalanego Serca Maryi 1 50 5 
Chrystusa Dobrego Pasterza 1 35 1 
św. Józefa 1 40 0 

Gdynia Chylonia 

Przemienienia Pańskiego 3 30 0 
Gdynia Oksywie Ducha Świętego i św. Katarzyny 3 30 5 
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św. Andrzeja Boboli 2 20 1  
św. Pawła Apostoła 1 15 4 

Kielno brak informacji - - - 
Kolbudy NMP Królowej Korony Polskiej 1 6 0 

Bożego Ciała 1 4 1 Morski 
Nawiedzenia NMP 2 20 0 

Luzino św. Wawrzyńca 2 80 0 
Podwyższenia Krzyża Świętego 5 100 5 Pruszcz Gdański 
św. Jacka 2 15 0 

Puck brak informacji - - - 
bł. Edmunda Bojanowskiego 1 20 1 
NMP Nieustającej Pomocy 2 12 0 
NMP Wspomożycielki Wiernych 4 48 5 

Reda 

św. Jana z Kęt 2 40 0 
NSPJ  4 12 1 
św. Andrzeja Boboli 2 30 2 
św. Bernarda 1 30 1 

Sopot 

Zesłania Ducha Świętego 2 30 1 
Trąbki Wielkie brak informacji - - - 

Chrystusa Króla 1 - - 
św. Anny 2 - - 
św. Piotra i Pawła 1 15 0 

Wejherowo 

św. Leona Wielkiego 1 40 5 
Żarnowiec brak informacji - - - 

Miłosierdzia Bożego 3 140 0 
św. Jana Ewangelisty 2 15 0 

Żukowo 

Wniebowzięcia NMP 3 140 0 
Żuławy Steblewskie brak informacji - - - 

* liczba nie pochodzi ze ścisłej ewidencji, ale jest szacowana przez doradców i dotyczy roku 2007 

Dane dostarczone dzięki pytaniom nr 6 i nr 7 części imiennej ankiety,  pozwoliły nam 

również zorientować się, jaki procent Doradców Życia Rodzinnego nie pracuje w parafiach, 

w których zamieszkuje, ale przemieszcza się do innej parafii.   

Analizując dane okazuje się, że najliczniejsza grupa badanych – 71 osób (67%) nie 

podejmuje pracy w parafii, w której zamieszkuje. Jedynie co czwarty ankietowany – dokładnie 27 

osób (25%) deklaruje, że parafia miejsca zamieszkania to jednocześnie parafia, w której mieści 

się Poradnia Rodzinna, w której pracuje. Są również doradcy – 5 osób (5%), którzy pracują 

w dwóch Poradniach Rodzinnych: W swojej parafii i dodatkowo w innej. Trzy osoby (3%) nie 

podały kompletnych danych tj. brakowało albo parafii zamieszkania, albo parafii miejsca pracy, 

w związku z tym nie udało się ustalić owej zgodności bądź jej braku. Dane na ten temat graficznie 

przedstawia wykres nr 4. 
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Wykres nr 4 – Informacje dotyczące miejsca pracy: w parafii własnej lub poza nią 

8. Liczba osób pracujących w poradni 
Dane na temat liczby doradców pracujących w poszczególnych parafiach przedstawiliśmy 

już w tabeli nr 2, ale dzięki temu pytaniu udało nam się również zorientować, jaki odsetek z tych 

poradni będzie w pierwszej kolejności potrzebować wsparcia personalnego, gdyż pracuje tam 

jeden doradca. Taka sytuacja na wypadek np. choroby, wyjazdu itp. może przyczynić się do 

zawieszenia pracy poradni z dnia na dzień, gdyż zabraknie wykwalifikowanego personelu.  

Okazuje się, że na 62 istniejące poradnie aż w 25 z nich pracuje tylko 1 doradca (41%), 

w 23 poradniach pracuje po 2 doradców (37%), w 7 pracuje po 3 doradców (11%), w 5 pracuje po 

4 doradców (8%), a w 2 poradniach pracuje po 5 doradców (3%). Stosunek procentowy 

poszczególnych poradni w  zależności od liczebności doradców w nich pracujących do 

wszystkich istniejących poradni graficznie przedstawia wykres nr 5. 
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Wykres nr 5 – Odsetek poradni w zależności o liczby doradców w niej pracujących 

9. Liczba zgłaszających się par rocznie 
To pytanie pozwoliło nam się zorientować w wielkości poradni. Liczba par korzystających 

z poradni jest z pewnością wyznacznikiem tego, jaką rolę nie tylko dla parafii, ale również dla 

większego rejonu np. dekanatu spełnia dana poradnia. Najliczniejsza grupa poradni to ta, gdzie 

w ciągu roku przyjmuje się od 21 do 50 par – 23 poradnie (37%), następnie ta, gdzie w ciągu roku 

przyjmuje się do 20 par – 17 poradni (28%), z kolei ta, gdzie przyjmuje się od 51 do 100 par 
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rocznie – 11 poradni (18%). Najmniej jest poradni bardzo dużych. Tych, które przyjmują od 101 

do 150 par rocznie jest 5 (8%), zaś tych, które przyjmują rocznie powyżej 150 par są 2 (3%). Brak 

nam informacji o 4 poradniach (6%), jak liczną grupę osób przyjmują rocznie. Informacje o liczbie 

poradni w zależności od liczby par, które przyjmują one rocznie znajdziemy na wykresie nr 6. 
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Wykres nr 6  - Liczba poradni w zależności od liczby par, które przyjęły one w roku 2007 

Kolejnym kryterium, które przyjęliśmy w naszych badaniach socjologicznych było 

przeliczenie liczby zgłaszających się do poradni par rocznie i oszacowanie, jaką liczbę tych par 

średnio (przyjęliśmy równy podział pracy pomiędzy poszczególnych doradców) musi obsłużyć 

jeden doradca.  

Analizując otrzymane wyniki okazuje się, że w 30 poradniach każdy doradca przyjmuje 

średnio od 11-30 par rocznie, w 11 poradniach każdy doradca przyjmuje średnio od 31 do 50 par 

rocznie, w 10 poradniach każdy doradca przyjmuje do 10 par rocznie, w 5 poradniach każdy 

doradca średnio przyjmuje od 51 do 70 par rocznie, zaś w 2 poradniach każdy doradca przyjmuje 

ponad 70 par w roku. Z 4 poradni nie uzyskaliśmy danych dotyczących liczby przyjmowanych par 

rocznie, w związku z tym nie udało nam się ustalić, jaką liczbę par rocznie przyjmuje w nich 

średnio każdy doradca. Dane na ten temat prezentuje wykres nr 7. 
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Wykres nr 7  - Liczba poradni w zależności od liczby par, które przyjął w roku 2007 średnio 1 doradca 
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Podsumowanie wyników ankiety anonimowej 

Część anonimową ankiety wypełniło 100 respondentów. 

1. Wiek 
Pierwsze pytanie tej części badania, było pytaniem o wiek respondentów. Wszyscy 

respondenci podali swój wiek. Średnia wieku wyniosła  47,6 lat. Wśród pracowników Poradnictwa 

Rodzinnego 5 osób (5%) jest w wieku poniżej 30 lat, 20 osób (20%) jest w przedziale wiekowym 

30-39 lat, najwięcej osób, bo aż 38 (38%) wskazało na wiek 40-49 lat, 20 osób (20%) wskazało 

przedział wiekowy 50-59 lat, zaś pozostałych 17 osób (17%) to osoby, które ukończyły 60 lat lub 

więcej. Prezentację wieku badanych przedstawia graficznie wykres nr 8. 
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Wykres nr 8 - Wiek badanych 

2. Stan cywilny 
Kolejne pytanie było pytaniem o stan cywilny. Najwięcej badanych, bo aż 93 osoby (93%) 

wskazało na pozostawanie w stanie małżeńskim, 3 osoby (3%) są stanu wolnego, zaś 4 osoby 

(4%) wskazały na stan wdowieństwa.  Rozkład wyników w tej sprawie prezentuje wykres nr 9.  
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Wykres nr 9 – Stan cywilny badanych 
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3. Wykształcenie 
Najliczniejsza grupa badanych – 60 osób (60%) posiada wykształcenie wyższe. 

Do wykształcenia średniego przyznało się 36 badanych (36%), zaś 3 osoby (3%) ukończyły 

edukację na poziomie szkoły zawodowej. Jeden respondent (1%) nie podał wykształcenia. 

Rozkład wyników dotyczących wykształcenia badanych prezentuje wykres nr 10. 
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Wykres nr 10 – Wykształcenie  badanych 

4. Stały dostęp do internetu 
W następnym pytaniu zawartym w kwestionariuszu ankiety poprosiliśmy badanych 

o udzielenie informacji, czy posiadają stały dostęp do internetu. Odpowiedź pozytywną 

uzyskaliśmy od 86 badanych (86%), zaś negatywną od 14 respondentów (14%). Prezentację 

wyników obrazuje graficznie wykres nr 11. 

86%

14%

posiada dostęp do internetu

nie posiada dostępu

 

Wykres nr 11 – Posiadany dostęp do internetu 

5. Czynne zaangażowanie w życie wspólnoty o charakterze 
religijnym 
 Kolejne pytanie  miało na celu zorientowanie się, na ile na  służbę w Poradnictwie 

Rodzinnym może mieć wpływ czynne zaangażowanie religijne, które często wyraża się 

w szukaniu pogłębionej formacji duchowej w grupach, wspólnotach o charakterze religijnym, 

funkcjonujących w ramach Kościoła Katolickiego. Na pytanie o czynne zaangażowanie w życie 

jakiejś wspólnoty odpowiedziało pozytywnie 59 badanych (59%). Najliczniejsza grupa Doradców 
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Życia Rodzinnego zaangażowana jest w Domowym Kościele 17 osób (17%), następnie w Żywym 

Różańcu 9 osób (9%) i Akcji Katolickiej 4 osoby (4%). Pozostałe  osoby wskazywały bardzo 

różne wspólnoty, ale liczba zaangażowanych w każdej z wymienianych grup wyniosła poniżej 

3 doradców. Wśród tych wspólnot były m.in. Czas dla Rodzin, Źródło Życia, Betlejem, Czystości 

Serca, wspólnota modlitewna o. Pio, Spotkania Małżeńskie, Semper Fidelis, Koło Misyjne, 

Rycerstwo Niepokalanej, Przymierze Rodzin, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Neokatechumenat, 

Szafarze Eucharystii, Duszpasterstwo Rodzin, Duszpasterstwo Kolejarzy, Chór parafialny. 

Ankietowanych, którzy nie przyznają się do czynnego zaangażowania w jakiejś wspólnocie 

o charakterze religijnym poza Poradnictwem Rodzinnym było 41 (41%). Dane na ten temat 

prezentuje wykres nr 12.  

Uwaga! Dane te nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazywać na więcej 

niż jedną odpowiedź. 
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Wykres nr 12 – Przynależność doradców do wspólnot o charakterze religijnym 

6. Liczba par małżeńskich zaangażowanych do pracy 
w poradnictwie 
 Następną kwestią, którą poruszyliśmy w ankiecie było  pytanie o to, czy podejmując 

służbę w Poradnictwie Rodzinnym czynimy to sami czy razem ze współmałżonkiem. Pytanie to 

miało na celu zorientowanie się, jaki odsetek Doradców Życia Rodzinnego stanowią małżeństwa, 

a jaki odsetek stanowią doradcy, którzy pracują pojedynczo. 

Analizując dane okazuje się, że 77 osób pracuje w poradni samodzielnie (77%),  21 osób 

(21%) przyznaje, że podejmuje pracę wraz z małżonkiem, zaś 2 osoby (2%) nie udzieliły 

odpowiedzi na powyższe pytanie. Dane na ten temat graficznie obrazuje wykres nr 13. 
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Wykres nr 13 – Liczba par małżeńskich zaangażowanych do pracy w poradnictwie 

7. Staż pracy 
W przypadku problematyki stażu pracy w Poradnictwie Rodzinnym rozkład wyników 

prezentuje się następująco: Średni staż wyniósł 11, 5 roku; staż pracy 0-5 lat wskazało 29 

badanych (29%), staż od 6-10 lat wskazało 27 badanych (27%), staż 11-15 lat wskazało 

15 badanych (15%), staż 16-20 lat  14 badanych (14%), staż 21-25 lat wskazało 5 

badanych (5%), staż 26-30 lat  6 badanych (6%), zaś staż powyżej 30 lat wskazało 2 

badanych (2%), podobnie 2 badanych (2%) w ogóle nie podało swojego stażu pracy 

w Poradnictwie Rodzinnym. Graficzne przedstawienie wyników prezentuje wykres nr 14.  
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Wykres nr 14 – Staż pracy w Poradnictwie Rodzinnym 

8. Ocena warunków lokalowych poradni 
 Następną analizowaną w badaniu kwestią była ocena warunków lokalowych poradni, 

w której pracują doradcy. Najwięcej badanych  44 osoby (44%) wskazało na zadawalające 

warunki lokalowe, 31 osób (31%) uważa warunki lokalowe za bardzo dobre, zaś 21 osób (21%) 

uważa, że warunki, w jakich pracują są niewystarczające. Na to pytanie odpowiedzi nie udzieliło 4 

respondentów (4%). Dane na temat oceny warunków lokalowych obrazuje wykres nr 15. 
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Wykres nr 15 – Ocena warunków lokalowych poradni 

9. Uwagi na temat miejsca pracy 
 W dalszej kolejności w pytaniu tzw. otwartym poprosiliśmy badanych, aby podzielili się 

uwagami na temat miejsca pracy. Podzieliło się nimi 54 respondentów (54%), zaś 46 badanych 

(46%) pominęło komentarzem ten temat. 

Spośród osób, które podzieliły się swoimi uwagami najczęstszym wymienianym  

problemem jest brak stałego pomieszczenia – 16 osób (16%), dodatkowo 12 osób (12%) 

wskazuje, że pracuje na stałe w pomieszczeniu kancelarii parafialnej (tutaj problemem jest fakt, 

że często ktoś wchodzi i przerywa spotkanie),  6 osób (6%) przyjmuje w salce katechetycznej 

(w przypadku tej grupy problem stanowią zbyt małe krzesła, brak przytulności, który potęguje 

duża sala), a 5 osób (5%) w ogóle przyjmuje w domu, gdyż nie ma w parafii wydzielonego 

miejsca, gdzie można przyjmować narzeczonych bądź małżonków. W uwagach negatywnych 

5 osób (5%) wskazało też na brak światła dziennego w pomieszczeniu, a 3 osoby (3%) wskazują, 

że w miejscu gdzie przyjmują jest bardzo często za zimno, zaś dla 5 osób (5%) problemem jest 

brak klucza, co wiąże się z pewnymi utrudnieniami, aby dostać się do pomieszczenia. Na warunki 

pracy bez zastrzeżeń wskazało 7 osób (co stanowi 7% wszystkich badanych). Dane na temat 

uwag odnośnie do miejsca pracy graficznie przedstawia wykres nr 16. 
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Wykres nr 16 – Uwagi badanych na temat miejsca pracy 
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10. Ocena relacji z księżmi Proboszczami parafii, gdzie mieści się 
poradnia 
 W dalszej kolejności ocenie poddaliśmy relacje doradców z księżmi Proboszczami parafii, 

gdzie mieści się Poradnia Rodzinna. Do bardzo dobrej relacji przyznaje się 47 badanych (47%), 

do relacji poprawnej 34 badanych (34%), zaś 15 osób (15%) wybrało opcję, że mogłoby być 

lepiej. Na powyższe pytanie 4 respondentów (4%) uchyliło się od odpowiedzi. Rozkład wyników 

w tej sprawie graficznie przedstawia wykres nr 17. 
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Wykres nr 17 – Ocena relacji doradców z księżmi Proboszczami parafii, gdzie mieści się poradnia 

11. Liczba godzin poświęcana w poradni narzeczonym 
 W dalszej kolejności zapytaliśmy pracowników Poradnictwa Rodzinnego o liczbę godzin, 

jaką spędzają w poradni z każdą parą narzeczonych. Czas, który poświęcają na przygotowanie 

ich do zawarcia sakramentu małżeństwa waha się od 1-6 godzin. Średnia czasu spędzonego 

z każdą parą narzeczonych wynosi dla całej grupy respondentów 3 godziny. Na powyższe 

pytanie nie odpowiedziało 6 respondentów (6%). 

12. Liczba par przyjmowanych w poradni osobiście przez jednego 
doradcę 
 W kolejnym pytaniu poprosiliśmy doradców, aby podali liczbę par w ciągu roku, które 

przyjmują osobiście w Poradni Rodzinnej. Okazuje się, że liczba ta jest bardzo zróżnicowana – 

są doradcy, którzy przyjmują rocznie jedynie 5 par, są i tacy, którzy wskazują, że osobiście 

rocznie przyjmują nawet 140 par. Średnia liczba par przyjmowanych rocznie, która przypada 

na jednego czynnego doradcę wynosi 33 pary. Na powyższe pytanie nie odpowiedziało 

12 badanych (12%). 

13. Liczba małżeństw korzystających z poradni 
 Chcieliśmy również zorientować się, jaka liczba  par małżeńskich korzysta z Poradni 

Rodzinnych. Dość liczna grupa badanych – 17 osób (17%) nie udzieliła odpowiedzi dotyczącej tej 

kwestii. Sporo doradców, bo aż 43 (43%) wskazało, że w o ogóle nie trafiają do ich poradni 



 22

małżonkowie, a jedynie narzeczeni. Średnia liczba par małżeńskich, która trafiają do poradni 

w roku wynosi 2 pary na jednego Doradcę Życia Rodzinnego. 

14. Odsetek par nawiązujących ponowny kontakt z poradnią 
Przedmiotem analizowanej kwestii był również odsetek par, które nawiązują kiedykolwiek 

ponowny kontakt  po wcześniejszym skorzystaniu już z pomocy Poradni Rodzinnej. Okazuje się, 

że bardzo mało par korzysta z tej samej poradni wielokrotnie. Aż 38 badanych (38%) wskazało, 

że odsetek par, które nawiązują ponowny kontakt z poradnią wynosi 0%, duża grupa badanych, 

aż 22 (22%) w ogóle nie odpowiedziała na to pytanie, zaś pozostali wskazywali, że taki odsetek 

par to maksymalnie do 10%. Średni odsetek par nawiązujących ponowny kontakt z poradnią 

wyniósł 0,3% na jednego doradcę. 

15. Ewidencja osób korzystających z poradni 
W dalszej kolejności poprosiliśmy respondentów, aby powiedzieli czy prowadzą ewidencję 

osób, które zgłaszają się do poradni. Okazuje się, że 84 badanych osób (84%) prowadzi taki 

rejestr, 8 osób (8%) nie zapisuje osób zgłaszających się do poradni, tyle samo respondentów  - 

8 (8%) nie udzieliło odpowiedzi na powyższe pytanie. Graficznie rozkład wyników w tej sprawie 

prezentuje wykres nr 18. 
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Wykres nr 18 – Informacja o posiadaniu ewidencji osób korzystających z poradni 

16. Forma spotkań z narzeczonymi 
Zadaliśmy także respondentom pytanie, w jakiej formie prowadzą z narzeczonymi 

spotkania przygotowujące ich  do zawarcia małżeństwa. Zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa 

Rodzin praktyką w Poradniach Rodzinnych jest formacja narzeczonych do podjęcia 

odpowiedzialnego rodzicielstwa zgodnego z nauką Kościoła Katolickiego. W ramach takiej 

formacji narzeczeni powinni odbyć trzy spotkania dotyczące tego zagadnienia.  Na podstawie 

danych dostarczonych z wypełnionych ankiet wynika, że najwięcej doradców – 62 osoby (62%) 

prowadzi spotkania indywidualne tj. osobno z każdą parą narzeczonych.  Spotkania łączone 
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(pierwsze spotkanie dla większej liczby narzeczonych, zaś drugie i trzecie indywidualnie) 

wskazało 32 badanych (32%), zaś wszystkie trzy spotkania grupowe prowadzi 2 ankietowanych 

(2%). Zdarzyli się również respondenci, którzy nie udzielili odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie 

prowadzą spotkania z narzeczonymi, było ich 4 (co stanowi 4% badanych). Rozkład wyników 

graficznie prezentuje wykres nr 19. 

62%

2%

32%

4%

indywidualnie

grupowo

opcja łączona

brak odpowiedzi

 

Wykres nr 19 – Forma spotkań z narzeczonymi 

17. Informacja o wytycznych dotyczących pracy z narzeczonymi 
Zapytaliśmy także badanych, czy posiadają jasne wytyczne co do wiedzy, jaką powinni 

przekazywać narzeczonym podczas spotkań w poradni. Zdecydowana większość badanych – 

92 doradców (92%) uznała, że wie, jaką wiedzę powinna przekazać, 5 badanych (5%) przyznało, 

że wie mniej więcej co ma przekazywać narzeczonym. Nie było żadnej osoby, która przyznałaby 

się do tego, że nie wie zupełnie, o czym należy porozmawiać z narzeczonymi, zaś 3 osoby (3%) 

w ogóle nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Rozkład wyników dotyczących tej kwestii 

graficznie przedstawia wykres nr 20. 
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Wykres nr 20 – Informacja o wytycznych dotyczących treści przekazywanych narzeczonym 

18. Treści przekazywane narzeczonym w poradni 
Analizie socjologicznej poddaliśmy także treści przekazywane narzeczonym w poradni. 

Badani wskazywali, które ich zdaniem sprawy są najbardziej istotne w tym przekazie. Biorąc pod 

uwagę średnią ocen, jaką uzyskały poszczególne dziedziny, na pierwszym miejscu doradcy 

uznali , że najistotniejsze jest uczenie Metod Rozpoznawania Płodności (średnia 4,67), podobnie 
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wysoko respondenci wskazali na obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci (średnia 4,20). 

Kolejno badani wskazywali: świadectwo osobistego życia w małżeństwie i rodzinie (średnia 3,78), 

nauczanie Kościoła dotyczące moralności chrześcijańskiej (średnia 3,73) oraz praktyczne 

aspekty życia małżeńskiego i rodzinnego (średnia 3,59). Swojej oceny dotyczącej ważności treści 

przekazywanych w poradni nie podało 3 respondentów (3%). Graficzny rozkład wyników w tej 

sprawie prezentuje wykres nr 21. 
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Wykres nr 21 – Ocena ważności poszczególnych treści przekazywanych w poradniach 

19. Korzystanie z Diecezjalnej Poradni Rodzinnej przez doradców 
Dzięki kolejnemu pytaniu mogliśmy zorientować się, jak ważną funkcję (m.in. w celach 

zaopatrzenia się w  materiały edukacyjne potrzebne do pracy i osobistego rozwoju) spełnia 

Diecezjalna Poradnia Rodzinna mająca swoją siedzibę w Gdańsku-Oliwie przy kurii. Okazuje się, 

że regularnie zaopatruje się tam w potrzebne do pracy materiały 69 doradców (69%), 

sporadycznie odwiedza w tym celu ową poradnię 24 badanych (24%). Jedynie 3 respondentów 

(3%) przyznaje, że nie korzysta z tego miejsca jako punktu, gdzie zaopatruje się w materiały 

i pomoce edukacyjne, zaś 4 badanych (4%) nie wypowiedziało się w ogóle w tej sprawie. 

Graficznie rozkład wyników w tej sprawie obrazuje wykres nr 22. 
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Wykres nr 22 – Stopień korzystania przez doradców z Diecezjalnej Poradni Rodzinnej 
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20. Materiały i pomoce dydaktyczne używane w poradniach 
 Zapytaliśmy także respondentów, o materiały i pomoce dydaktyczne, z których regularnie 

korzystają w poradniach. Respondenci najpierw mieli wymienić te, z których sami korzystają, 

a następnie te, które polecają narzeczonym. Na to pytanie odpowiedziało 88 badanych (88%), 

zaś 12 (12%) respondentów nie podzieliło się z nami informacją na ten temat. 

Okazuje się, że są pozycje wspólne, które przydają się i doradcom i są jednocześnie 

polecane narzeczonym. Do takich należą: książka Aliny Lichtarowicz pt. Kiedy jestem płodna 

a kiedy nie, którą wskazało aż 63 badanych (63%), encyklika Pawła VI Humanae Vitae, którą 

wskazało 42 badanych (42%), broszura Lekceważone zagrożenie czyli dlaczego antykoncepcja 

niszczy małżeństwo wydana przez Fundację Głos dla Życia, którą wskazało 36 badanych (36%), 

książki Jacka Pulikowskiego (wśród nich najczęściej Wartość współżycia małżeńskiego i Warto 

żyć w zgodzie z naturą), które wskazało 22 badanych (22%), opracowania z internetu, które 

wskazało 13 badanych (13%) i adhortacja Jana Pawła II Familiaris Consortio, którą wskazało 11 

badanych (11%). Wśród pozycji, z których korzystają jedynie doradcy wymieniane były: Teczka 

Nauczyciela wydana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny 

zawierająca różnego rodzaju plansze edukacyjne, którą wskazało 48 badanych (48%), oraz 

podręcznik dla nauczycieli NPR Naturalne Planowanie Rodziny, wydany przez oddział gdański 

wyżej wspomnianego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, który wskazało 24 badanych (24%). 

Wśród pozycji skierowanych do samych narzeczonych najczęściej wskazywane były: Zeszyt 

ćwiczeń – 59 badanych (59%), Zeszyt obserwacji – 50 badanych (50%) i Termometr owulacyjny 

– 20 badanych (20%).  Szczegółowe dane na ten temat ilustruje wykres nr 23.  

Uwaga! Dane nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli wskazywać po kilka pozycji. 
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Wykres nr 23 – Materiały i pomoce dydaktyczne najczęściej używane w poradniach 

21. Stosunek do wynagrodzenia za pracę w poradni 
 Kolejne pytania dotyczyły spraw związanych z wynagrodzeniem za pracę w poradni. 

Pierwsze z nich brzmiało: Czy uważasz, że za pracę w poradni powinno otrzymywać się 

wynagrodzenie? 

Na tak postawione pytanie pozytywnie odpowiedziało 50 badanych (50%), negatywnie 

43 badanych (43%), zaś uchyliło się od odpowiedzi 6 badanych (6%). Rozkład wyników w tej 

sprawie graficznie przedstawia wykres nr 24. 
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Wykres nr 24 – Stosunek do wynagrodzenia za pracę w poradni 

22. Informacja o otrzymywanym wynagrodzeniu za pracę 
w poradni 
 Na pytanie: Czy za swoją pracę w poradni otrzymujesz wynagrodzenie? 64 badanych 

(64%) odpowiedziało, że nigdy, 19 badanych (19%) odpowiedziało, że czasami, zaś 12 badanych 

(12%) przyznało, że wynagrodzenie otrzymuje regularnie. Odnośnie do kwestii otrzymywania 
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wynagrodzenie za pracę w poradni odpowiedzi nie udzieliło 5 respondentów (5%). Rozkład 

wyników w tej sprawie graficznie przedstawia wykres nr 25. 
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Wykres nr 25 – Informacja o otrzymywanym wynagrodzeniu za pracę w poradni 

23. Informacja o finansowaniu przez księży Proboszczów kosztów 
związanych z formacją potrzebną do pracy w poradni 
 Następne pytanie brzmiało: Czy ksiądz Proboszcz parafii, w której pracujesz finansuje Ci 

udział w rekolekcjach, pielgrzymkach, szkoleniach? Rozkład wyników w tej sprawie prezentuje 

się następująco: regularnie jest finansowanych przez księży Proboszczów 50 respondentów 

(50%), niekiedy na pokrycie kosztów szkoleń, rekolekcji itp. otrzymuje finanse od księży 

Proboszczów 31 respondentów (31%), nigdy 17 badanych (17%), zaś  zabrakło odpowiedzi na 

ten temat od 2 respondentów (2%). Rozkład wyników w tej sprawie graficznie przedstawia wykres 

nr 26. 

50%

31%

17%
2%

tak, regularnie

niekiedy

nigdy

brak odpowiedzi

 

Wykres nr 26 – Informacja o finansowaniu przez księży Proboszczów kosztów ponoszonych przez doradców 

w związku z pracą w poradni np. rekolekcji, pielgrzymek, szkoleń itp. 

24. Gotowość podjęcia pracy w poradni jako pracy zawodowej 
 Następne pytanie, które zadaliśmy ankietowanym brzmiało: Czy mogłabyś/mógłbyś zająć 

się pracą w poradnictwie w formie zawodowej w wymiarze np. pełnego etatu lub działalności 

gospodarczej? 

Okazuje się, że 33 doradców (33%) jest gotowych potraktować swoją pracę w poradni jako 

pracę zawodową, 64 badanych (64%) nie wykazuje takiej gotowości, zaś 3 badanych (3%) nie 
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wypowiedziało się w tej kwestii. Rozkład wyników w tej sprawie graficznie przedstawia wykres 

nr 27. 

33%

64%

3%

tak

nie

brak danych

 

Wykres nr 27 – Gotowość podjęcia pracy w poradni jako pracy zawodowej 

25. Gotowość podnoszenia kwalifikacji dotyczących pracy 
w poradni 
 Zapytaliśmy ankietowanych również o to:  Czy jesteś gotowa/gotowy uzupełniać swoje 

kwalifikacje dotyczące pracy w poradnictwie np. uczestnicząc w organizowanych systematycznie 

szkoleniach, konferencjach, kursach itp.? Rozkład wyników w tej sprawie prezentuje się 

następująco: 79 doradców (79%) wyraża gotowość uzupełniania swoich kwalifikacji, nie wyraża 

takiej gotowości 16 badanych (16%), zaś 5 badanych (5%) odmówiło odpowiedzi w tej sprawie. 

Obraz tych wyników graficznie przedstawia wykres nr 28. 

79%

16%

5%

tak

nie

brak danych

 

Wykres nr 28 – Gotowość doradców do ponoszenia własnych kwalifikacji dotyczących pracy w Poradnictwie 

Rodzinnym 

26. Informacja o potrzebie częstszych spotkań ogólnych 
i rejonowych 
 Następnym analizowanym problemem była kwestia potrzeby zwiększenia częstotliwości 

spotkań ogólnych (dla całej archidiecezji), a także rejonowych (dekanalnych), które służą 

integracji środowiska Poradnictwa Rodzinnego i są okazją do wymiany doświadczeń oraz 

wspólnej modlitwy.  
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Jeżeli chodzi o spotkania ogólne (dla całej Archidiecezji Gdańskiej) okazuje się, że 

potrzebę zwiększenia częstotliwości tego typu spotkań odczuwa 31 badanych (31%), zaś blisko 

połowa ankietowanych (46%) nie odczuwa potrzeby zwiększania częstotliwości ogólnych spotkań 

Poradnictwa Rodzinnego. Dość duża grupa ankietowanych (23%) w ogóle odmówiła odpowiedzi 

na powyższy temat. Rozkład wyników w tej sprawie graficznie przedstawia wykres nr 29. 
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Wykres nr 29 – Informacja o potrzebie zwiększenia częstotliwości spotkań ogólnych 

Jeżeli chodzi o spotkania dekanalne okazuje się, że badani są  podzieleni mniej więcej po 

połowie, a mianowicie 46 badanych (46%) odczuwa potrzebę zwiększenia częstotliwości spotkań 

dekanalnych, zaś 44 badanych (44%) nie odczuwa takiej potrzeby. Co dziesiąty respondent 

(10%) nie wypowiedział się w tej kwestii. Rozkład wyników w analizowanej sprawie graficznie 

przedstawia wykres nr 30. 
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Wykres nr 30 – Informacja o potrzebie zwiększenia częstotliwości spotkań dekanalnych 

27. Pożądany charakter spotkań ogólnych i rejonowych 
 Zapytaliśmy również badanych o to, jaki charakter powinny mieć spotkania ogóle 

i rejonowe Poradnictwa Rodzinnego, czego sami najbardziej oczekują od takich spotkań. Okazuje 

się, że w pierwszej kolejności badani wskazywali na wymianę doświadczeń w grupach dzielenia 

(64%), następnie na szkolenia, konferencje (62%), z kolei na wspólną eucharystię, modlitwę 

(51%), zaś na samym końcu na spotkania formacji religijnej i duchowej (38%). Co piąty 

respondent (21%) nie wypowiedział się na temat charakteru spotkań doradców Poradnictwa 

Rodzinnego. Prezentację wyników w tej kwestii graficznie obrazuje wykres nr 31.  
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Uwaga! Dane nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazywać na więcej niż 

jedną odpowiedź. 
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Wykres nr 31 – Pożądany charakter spotkań ogólnych i rejonowych 

28. Ocena przepływu ważnych informacji w środowisku 
Poradnictwa Rodzinnego 
 Dalszą kwestią, którą poruszyliśmy w badaniu socjologicznym była ocena przepływu 

ważnych informacji w środowisku Poradnictwa Rodzinnego. Pytanie postawione ankietowanym 

brzmiało: Czy jesteś odpowiednio informowana/informowany o ważnych sprawach, 

wydarzeniach, które mają miejsce w naszej archidiecezji? Wysoki stopień zadowolenia 

z przepływu informacji wskazało 62 badanych (62%), niezadowolonych ze stopnia informowania 

było 32 respondentów (32%), zaś 6 ankietowanych (6%) nie udzieliło nam na ten temat 

odpowiedzi. Uzyskane dane dotyczące tej kwestii graficznie przedstawia wykres nr 32. 
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Wykres nr 32 – Ocena stopnia zadowolenia z przepływu ważnych dla doradców informacji  

29. Pożądany sposób przepływu ważnych dla doradców informacji 
 Kolejne pytanie wynikało z poprzedniego i brzmiało: W jaki sposób chciałabyś/chciałbyś 

otrzymywać informacje dotyczące ważnych wydarzeń, które dotyczą pracy w poradnictwie?  
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Okazuje się, że najbardziej pożądaną formą otrzymywania informacji jest forma e-mailowa, 

którą wskazało 64 badanych (64%). Na drugim miejscu respondenci wskazywali stronę 

internetową, na której powinny znajdować się ważne informacje. Taką formę wskazało 53 

badanych (53%). Kolejną pożądaną formą przepływu informacji pozostaje kontakt telefoniczny, 

na który wskazało 42 badanych (42%), zaś inny sposób (listowny) wskazało 2 badanych (2%). 

W ogóle nie udzieliło odpowiedzi dotyczącej tej kwestii 3 ankietowanych (3%). Uzyskane dane 

dotyczące tej kwestii graficznie przedstawia wykres nr 33.  

Uwaga! Dane nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazywać więcej niż 

jedną odpowiedź.  
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Wykres nr 33 – Pożądany sposób przepływu ważnych dla doradców informacji 

30. Informacja dotycząca lektury czasopism ważnych dla formacji 
pracowników Poradnictwa Rodzinnego 
 Jedno z ostatnich pytań, jakie zadaliśmy ankietowanym dotyczyło czasopism, które 

czytają oni regularnie. Wśród tych, które znalazły się na liście wymieniliśmy  z nazwy: Głos dla 

Życia, Naturalne Planowanie Rodziny oraz Sprawy Rodziny. Oprócz tych trzech, które zdawały 

się być kluczowymi dla formacji dotyczącej pracy w Poradnictwie Rodzinnym, respondenci mogli 

wskazywać inne, które czytają regularnie. Okazuje się, że najwięcej badanych – 57 (57%) czyta 

regularnie Naturalne Planowanie Rodziny – dwumiesięcznik poświęcony Metodom 

Rozpoznawania Płodności. Sporo badanych – 44  (44%) czyta regularnie Głos dla Życia – 

magazyn Służby Życiu i Rodzinie, zaś Sprawy Rodziny czyta regularnie 24 respondentów (24%).  

Co trzeci respondent – 34 osoby (34%) wskazało inne czasopisma, które czyta regularnie, wśród 

tych najczęściej wymieniane były: Miłujcie się oraz Gość Niedzielny.  Dość duża liczba badanych 

– 19 osób (19%) nie wypowiedziało się na temat czasopism, które czyta regularnie. Rozkład 

wyników w tej sprawie graficznie przedstawia wykres nr 34. 
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Wykres nr 34 – Informacja na temat korzystania przez doradców z regularnej lektury wybranych czasopism 

poświęconych małżeństwu i rodzinie 

31. Pożądane zmiany w Poradnictwie Rodzinnym w najbliższej 
przyszłości 
Ostatnie z analizowanych pytań miało charakter otwarty i dotyczyło zmian, jakich oczekują 

badani w najbliższej przyszłości w Poradnictwie Rodzinnym. Z całej grupy badanych swoje 

oczekiwania sprecyzowało 56 respondentów (56%), zaś 44 badanych (44%) nie udzieliło w ogóle 

odpowiedzi.  

Najliczniejsza grupa badanych oczekuje lepszej współpracy z kapłanami – 18 osób (18%), 

następnie uregulowania spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem poradni 

(wynagrodzenia za pracę, zwrotu poniesionych kosztów szkoleń itp. ) – 15 osób (15%), w tym 

5 badanych z tej grupy osób (5%) wskazało, że oczekują wprowadzenia opłat od narzeczonych. 

Kolejno wśród oczekiwań badani wskazywali na nową, młodą kadrę, zwłaszcza małżonków, 

którzy podjęliby pracę w poradni – 15 osób (15%), potrzebę organizowania częstszych spotkań 

(zwłaszcza o charakterze szkoleniowym) – 10 osób (10%), lepszy przepływ informacji – 8 osób 

(8%). Były też nieliczne uwagi typu: dobrze byłoby wprowadzić jednolitą wyprawkę dla 

narzeczonych – 4 osoby (4%), oczekuję lepszych warunków lokalowych – 3 osoby (3%), 

oczekuję większego profesjonalizmu od doradców – 2 osoby (2%). Prezentację oczekiwań 

prezentuje wykres nr 35. 

Uwaga! Dane nie sumują się do 100%, gdyż badani mogli podawać więcej niż jedną 

odpowiedź.  
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Wykres nr 35 – Prezentacja oczekiwań doradców dotyczących Poradnictwa Rodzinnego 
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Zakończenie 

Początki Poradnictwa Rodzinnego w Polsce łączą się ściśle z wprowadzeniem w kwietniu 

1956 r. Ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży, która to ustawa, mając podłoże 

ideologiczne i polityczne uderzała w dobro polskich rodzin. W odpowiedzi na tą ustawę Episkopat 

Polski w czerwcu 1956 r. zalecił organizowanie na terenie naszego kraju Katolickich Poradni 

Małżeńskich, które miały być miejscem głoszenia prawdy o godności ludzkiego życia i jego 

ochronie od momentu poczęcia w łonie matki. 

W Diecezji Gdańskiej pierwsze struktury Poradnictwa Rodzinnego pojawiły się w 1965 roku 

z inicjatywy Teresy Strzembosz, tak więc dziś mamy za sobą 40-letnią tradycję funkcjonowania 

Poradni Rodzinnych na tym terenie. 

Dzięki sporządzonemu raportowi mieliśmy okazję przyjrzeć się, jak mocno w tym okresie 

czasu rozwinęły się tutaj struktury Poradnictwa Rodzinnego, jak ogromny potencjał 

wykwalifikowanego personelu podejmuje pracę na rzecz rodziny, jak wielu księży Proboszczów 

rozumiejąc ogromne potrzeby nie tylko dobrej formacji do małżeństwa, ale także wspierania 

małżonków szukających pomocy w tego typu placówkach, z ogromną przychylnością pomogło 

stworzyć na terenie swojej parafii Katolicką Poradnię Rodzinną.  

Na podstawie przeprowadzonego badania socjologicznego mogliśmy zorientować się 

również m.in. w jakim tempie  środowisko Poradnictwa Rodzinnego się rozwija, na jakie napotyka 

trudności, w jaki sposób formuje szeregi nowych doradców, gotowych sprostać nowym 

problemom, pojawiającym się wśród młodych ludzi, zamierzających wstąpić w związek 

małżeński. Nie jest to sprawa łatwa, zważywszy, że pojawiają się coraz to inne wyzwania, sami 

odwiedzający poradnie oczekują od nas ogromnej kompetencji, profesjonalizmu, rzetelnej, 

fachowej  pomocy podbudowanej świadectwem osobistego życia. Delikatna sfera płciowości 

ludzkiej, która jest głównym przedmiotem spotkań w poradniach zdaje się być dziś przestrzenią 

moralną, w której młodzi ludzie mają ogromne problemy z akceptacją nauki Kościoła 

Katolickiego. Należy więc dziś nie tylko dziękować Bogu za to, co już udało się osiągnąć, ale 

także zadbać o to, aby to wielkie dzieło Kościoła w Polsce, jakim jest Poradnictwo Rodzinne, 

dalej, bez przeszkód mogło się rozwijać i nadal miało okazję przekazywać młodym ludziom 

zasady odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz dawać przykład, że życie zgodnie z sumieniem 

i nauką Kościoła Katolickiego jest możliwe i jest pięknem powołania małżeńskiego. 


