
Udział w przedsięwzięciach naukowo-badawczych: 

Udział w projektach badawczych Studium Pracy Socjalnej IS UŚ: 

 Badania statutowe Studium Pracy Socjalnej UŚ – „Przeobrażenia w pomocy społecznej 

a potrzeby kształcenia w obszarze pracy socjalnej”; 

Udział w projektach badawczych Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metod Badań 

Socjologicznych IS UŚ: 

 Badania statutowe Zakładu Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metod Badań 

Socjologicznych – „Społeczne bariery i dylematy działań prywatyzacyjnych w 

przedsiębiorstwach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego”. 

Badania własne na temat ról zawodowych pracowników socjalnych, ról i funkcji konsultantów 

zatrudnionych w pomocy społecznej, praktyk dyskryminacyjnych w pomocy społecznej, 

działań pozornych w pomocy społecznej i w pracy socjalnej, rozwoju pracy socjalnej w pomocy 

społecznej na terenie województwa śląskiego.  

Udział w międzynarodowym projekcie XENOPHOB – The European Dilemma: Institutional 

Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination – w ramach Piątego Ramowego Programu 

Badawczego Unii Europejskiej. Udział w projekcie, zrealizowanym pod kierunkiem prof. dr 

hab. J. Supińskiej (Instytut Nauk Politycznych UW), 2002-2003. 

Udział w projekcie „CERTS dla Polski – Centrum zasobów badań w pracy socjalnej (Centre 

Europèen de ressources pour la recherche en travail social)”, koordynowanym przez Katedrę 

Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, finansowanym w ramach Piątego Programu 

Ramowego UE, 2002-2007. 

Udział w charakterze eksperta i członka zespołu badawczego w projekcie Instytutu Spraw 

Publicznych w Warszawie „W poszukiwaniu polskiego modelu gospodarki społecznej – 

budujemy nowy Lisków”, przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego (Inicjatywa 

Wspólnotowa EQUAL), 2004-2008. 

Udział w charakterze eksperta w projekcie realizowanym przez Instytut Rozwoju Służb 

Społecznych w Warszawie „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” (projekt 

był realizowany przez IRSS we współpracy z innymi partnerami), przy udziale Europejskiego 

Funduszu Społecznego (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL),  2005-2008. 



Badania diagnostyczne, przeprowadzone na zlecenie MOPS w Rudzie Śląskiej, finansowane z 

budżetu miasta Ruda Śląska. Udział w charakterze kierownika zespołu i eksperta, 2008. 

Udział w charakterze eksperta, kierownika zespołu badawczego, członka zespołu badawczego, 

w projekcie systemowym 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług instytucji pomocy i 

integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL 2007-2013: 

zadania zrealizowane we współpracy z WRZOS (Wspólnota Robocza Związków Organizacji 

Socjalnych): 

 Ekspert-kierownik zespołu badawczego (członkowie zespołu badawczego: prof. dr hab. 

R. Szarfenberg, prof. dr hab. E. Trafiałek, dr B. Kowalczyk), w ramach zadania 2 

„Działanie w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania 

instytucji pomocy społecznej” – kierowanie zespołem ekspertów i udział w 

opracowaniu koncepcji realizacji fazy diagnozy oraz projektu ogólnopolskich badań 

empirycznych „Standardy usług w pomocy społecznej”,  styczeń-kwiecień 2010, 

zadania zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Lokalnej 

CAL: 

 Ekspert, opracowanie ekspertyzy i przygotowanie publikacji na temat rozwoju 

środowiskowej pracy socjalnej w Polsce, udział w  konferencjach związanych z 

projektem (2010-2011),    

zadania zrealizowane we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie: 

 Ekspert, członek zespołu badawczego, przygotowanie komentarza eksperckiego do 

wyników badania przeprowadzonego wśród pracowników socjalnych przez ISP pod 

kierunkiem Dr M. Rymszy, udział w konferencjach organizowanych przez ISP,  udział 

w badaniach terenowych metodą studium przypadku (wraz z mgr K. Wojtasik), na temat 

oddziaływania pracy socjalnej metodą środowiskową na społeczności lokalne 

(kierownik badania dr M. Dudkiewicz), a w ramach tego zadania konsultacja koncepcji, 

narzędzi, przeprowadzenie badań, opracowanie raportów, przygotowanie publikacji do 

pracy zbiorowej, (2011-2012).    

Udział w charakterze eksperta, członka zespołu badawczego w projekcie „Diagnoza 

problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w 

Katowicach”, zrealizowanym przez miasto Katowice w Partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim 



w Katowicach, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL), 2011-

2012. 

Udział w charakterze eksperta w ogólnopolskim projekcie systemowym 1.20 „Podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji  społecznej” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki  w związku z  realizacją zadania „Stworzenie standardu superwizji pracy socjalnej”. 

Zadanie realizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

w Warszawie oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, na zlecenie 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2012-2013. 

 


