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WSTĘP 

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

nowe formy pomocy dziecku i rodzinie, które rozszerzyły i uzupełniły istniejący system realizowany na 

różnych poziomach samorządu terytorialnego. W nowej strukturze opieki nad dzieckiem i rodziną na 

szczeblu gminy funkcjonują: zespoły interdyscyplinarne, placówki wsparcia dziennego, rodziny wspiera-

jące oraz asystenci rodziny. Na poziomie powiatu, realizowana jest piecza zastępcza wraz z jej organi-

zatorem i koordynatorem. W samorządzie województwa regionalne ośrodki polityki społecznej stały się 

odpowiedzialne za poszukiwanie nowych rodzin dla dzieci, które utraciły możliwość powrotu do swoich 

rodziców biologicznych lub rodzin, w których przebywali dotychczas.  

Istotne miejsce w tych zmianach zajął asystent rodziny, którego zadaniem stało się wsparcie 

rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent 

ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabili-

zacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastęp-

czych. Jeśli dzieci znajdują się już pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak 

najszybszego powrotu do rodziny biologicznej. Działania asystenta rodziny, skierowane do określonych 

grup beneficjentów powinny dawać możliwość udzielania pomocy rodzinom w zakresie poprawy ich 

sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domo-

wego. 

Prezentowany raport jest efektem końcowym, badania pt. „Ocena stanu realizacji zadań gmi-

ny w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny 

z uwzględnieniem specyfiki miast i gmin województwa mazowieckiego”, przeprowadzonego przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Badanie zostało wykonane w ramach projektu systemowego 

1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji 

społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna – Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizo-

wanym przez MCPS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Raport zawiera informacje o: sposobie u realizacji przez miasta i gminy woj. mazowieckiego 

wymogu zatrudnienia asystenta rodziny (poprzez określenie liczby i formy zatrudnienia, źródłach ich 

finansowania) oraz  informacje na temat osób wykonujących zadania asystenta rodziny (poprzez okre-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_domowe
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ślenie wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i odbytych przez asystentów rodziny kursach 

i szkoleniach).  

Istotną częścią Raportu są informacje dotyczące zapotrzebowania na działania asystentów ro-

dziny w miastach i gminach województwa mazowieckiego, zgłoszone przez jednostki samorządu teryto-

rialnego, zawierające dane dotyczące liczby rodzin, które w ocenie badanych jednostek powinny być 

objęte pomocą asystentów rodziny w 2012 i w latach następnych, prognozowane liczby i miejsca za-

trudnienia asystentów rodziny w gminach na koniec 2012 i w latach 2013, 2014 i działania edukacyjne 

dla asystentów rodziny w latach 2013 i 2014.  

 Z podziękowaniem i zaproszeniem do lektury. 

 Zespół 

 Obserwatorium Integracji Społecznej1 

  

                                                      

1Badanie przygotował i nadzorował Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej w składzie: Piotr Nowak Skyrpan – Kierownik Wydziału 

ds. Badań – Obserwatorium Integracji Społecznej, Ireneusz Lemański – Główny Specjalista, Marek Siwecki – Specjalista, Danuta Książek 
– Inspektor, Tomasz Błacha – Referent. 
Ankiety badawcze, przeprowadzenie badań, zestawienia danych i analizie materiału badawczego na zlecenie Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej przygotował i zrealizował Zespół Badawczy General Projekt Sp. z o.o., ul. Zakole 2, 10 - 699 Olsztyn, 
www.generalprojekt.pl. 

http://www.generalprojekt.pl/
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I. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 

Województwo mazowieckie jest największym pod względem powierzchni (11,4% powierzchni 

kraju) i ludności (ponad 5,2 mln mieszkańców) województwem w Polsce. Zajmuje terytorium 35 558 km2 

i leży w środkowo–wschodniej Polsce, graniczy z województwami: podlaskim, kujawsko–pomorskim, 

warmińsko–mazurskim, łódzkim, świętokrzyskimi lubelskim.  

Województwo charakteryzuje dwudzielność potencjału rozwojowego, poziomu rozwoju gospo-

darczego, poziomu i warunków życia oraz dynamiki procesów transformacji. 

W regionie wyróżnić można: strefę dynamicznego wzrostu gospodarczego, wysokiej jakości ży-

cia i dobrobytu oraz strefę słabego rozwoju strukturalnego, której cześć stanowią marginalizujące się 

gospodarczo, społecznie i edukacyjnie obszary wiejskie. Obszar województwa jest silnie zurbanizowa-

ny, o czym świadczy wysoki, z tendencją wzrostową, wskaźnik udziału ludności zamieszkałej 

w miastach, który wynosi 64,7%. Obszary wiejskie zamieszkuje 35,3% ludności Mazowsza.  

 

MAPA 1: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - MAPA ADMINISTRACYJNA Z NAZWAMI POWIATÓW.  
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE. 
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1.1. Podział administracyjny 

W wyniku wprowadzenia w dniu 1 stycznia 1999 roku trójstopniowego podziału terytorialnego 

kraju w województwie mazowieckim zostały wyodrębnione 331 gminy, w tym 18 dzielnic miasta st. War-

szawy, 37 powiatów ziemskich oraz 5 miast na prawach powiatów. 

W województwie mazowieckim zostały wydzielone administracyjnie powiaty ziemskie wraz 

z następującą liczbą gmin: 

 białobrzeski (6 gmin), 

 ciechanowski (9 gmin), 

 garwoliński (14 gmin), 

 gostyniński (5 gmin), 

 grodziski (6 gmin), 

 grójecki (10 gmin), 

 kozienicki (7 gmin), 

 legionowski (5 gmin), 

 lipski (6 gmin), 

 łosicki (6 gmin), 

 makowski (10 gmin), 

 miński (13 gmin), 

 mławski (10 gmin),  

 nowodworski (6 gmin), 

 ostrołęcki (11 gmin), 

 ostrowski (11 gmin), 

 otwocki (8 gmin), 

 piaseczyński (6 gmin), 

 płocki (15 gmin), 

 płoński (12 gmin), 

 pruszkowski (6 gmin), 

 przasnyski (7 gmin), 

 przysuski (8 gmin), 

 pułtuski (7 gmin), 

 radomski (13 gmin), 

 siedlecki (13 gmin), 

 sierpecki (7 gmin), 

 sochaczewski (8 gmin), 

 sokołowski (9 gmin), 

 szydłowiecki (5 gmin), 

 warszawski zachodni (7 gmin), 

 węgrowski (9 gmin), 

 wołomiński (12 gmin), 

 wyszkowski (6 gmin), 
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 zwoleński (5 gmin), 

 żuromiński (6 gmin), 

 żyrardowski (5 gmin). 

Pozostałymi jednostkami administracyjnymi są miasta na prawach powiatu: 

 Ostrołęka, 

 Płock, 

 Radom, 

 Siedlce, 

 Miasto st. Warszawa, które jest jednocześnie stolicą województwa i kraju. 

1.2. Krótka charakterystyka 

DEMOGRAFIA 

Mazowsze cechuje największy wśród regionów kraju potencjałem demograficznym. Mieszkańcy 

Mazowsza stanowią według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. 13,8% ogółu ludności Polski. 

Liczba mieszkańców Mazowsza systematycznie zwiększa się, przy czym rozwój demograficzny 

województwa jest zróżnicowany przestrzennie. Największy przyrost ludności występował w powiatach 

koncentrujących się wokół Warszawy, a największy ubytek w powiatach usytuowanych na krańcach 

województwa.  

Województwo mazowieckie z roku na rok zaludnia się, przy czym w większym stopniu w wyniku 

ruchu migracyjnego niż ruchu naturalnego. W 2011 r. przyrost ludności z tytułu dodatniego salda migra-

cji ludności na pobyt stały wynosił prawie 3 osoby na 1 000 ludności, natomiast z tytułu dodatniego 

przyrostu naturalnego – niespełna 1 osobę. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 

31 grudnia 2011 r.)2 w województwie mazowieckim zamieszkuje ok. 5 250 tys. osób. Obszar metropoli-

tarny Warszawy charakteryzuje się największym wzrostem liczby mieszkańców wskutek dodatniego 

salda migracji, co spowodowane jest między innymi przyjazdami osób z peryferii województwa oraz 

innych regionów Polski.  

W latach 2005–2011, zarówno wojewódzki, jak i ogólnopolski współczynnik przyrostu natural-

nego wykazywał rosnącą tendencję do 2008 r., natomiast w trzech kolejnych latach podlegał różnokie-

runkowym zmianom, tj. najpierw notowano spadek jego wartości, potem wzrost i znowu spadek. Takie 

same tendencje zmian współczynnika przyrostu naturalnego obserwowano w Warszawie, czyli do 

2008 r. systematyczny wzrost jego wartości, a w następnych latach dwukrotny spadek i jednorazowy 

wzrost. 

GOSPODARKA 

Województwo mazowieckie pod względem gospodarki jest pełne kontrastów. Występują tutaj 

powiaty o charakterze typowo rolniczym jak: ciechanowski, siedlecki, a także przemysłowe: warszawski, 

                                                      

2  Źródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/assets_raport_mazowieckie_2011.pdf 
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płocki. Pomiędzy powiatami występują duże dysproporcje finansowe. Najbogatsze powiaty to warszaw-

ski i płocki, natomiast ostrołęcki, ciechanowski i siedlecki zaliczane są do najbiedniejszych w kraju.  

Mazowsze to największe województwo, pierwsze pod względem dynamiki rozwoju ekonomicz-

nego i aktywności gospodarczej, jest liderem przedsiębiorczości w Polsce. 

To przyjazny region otwarty na pomysły inwestorów. Jednym z atutów województwa mazowiec-

kiego jest Warszawa – stolica kraju o największym potencjale gospodarczym, naukowym 

i intelektualnym. Jest najważniejszym ośrodkiem kultury, biznesu i polityki, stanowi doskonałe zaplecze 

dla inicjatyw gospodarczych. Wiedzą o tym zagraniczni przedsiębiorcy, którzy na Mazowszu realizują 

swoje największe inwestycje.  

Województwo mazowieckie charakteryzuje najwyższy w Polsce potencjał gospodarczy mierzo-

ny wartością produktu krajowego brutto.  

Według danych GUS (stan na marzec 2011 r.) w 2011 r. w województwie przeciętne miesięcz-

ne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 407,27 zł i było o 4,2% wyższe niż 

w 2010 r. (wobec wzrostu o 1,2% przed rokiem). W kraju przeciętna płaca brutto ukształtowała się na 

poziomie 3 604,68 zł, tj. o 5,0% wyższym od notowanego w roku poprzednim. 

Infrastruktura transportowa i wynikająca z niej dostępność komunikacyjna stanowi istotny atut 

województwa mazowieckiego, wpływający m.in. na jego wysoką pozycję w rankingach atrakcyjności 

inwestycyjnej. Województwo mazowieckie ma bogatą sieć drogową i kolejową. Centralne położenie 

Mazowsza i usytuowanie tu jednego z największych węzłów transportowych kraju, skupiającego 20 dróg 

krajowych i 8 linii kolejowych państwowego znaczenia oraz główny port lotniczy kraju wraz z tworzonym 

nowym lotniskiem w Modlinie, zapewnia w miarę dogodne połączenia z najważniejszymi ośrodkami 

regionalnymi w kraju i zagranicą, obsługując 45% całego ruchu pasażerskiego. Warszawa jest jedynym 

miastem w Polsce posiadającym rozbudowujące się metro. 

EDUKACJA 

Przekształcenia w sferze gospodarczej i dokonujące się przeobrażenia w warstwie kulturowej 

rzutują na zmiany w szkolnictwie i strukturze wykształcenia. Odsetek osób posiadających wykształcenie 

wyższe (blisko 14%) i średnie (ponad 30%) przekracza średni poziom w kraju – głównie dzięki wy-

kształceniu mieszkańców miast, zwłaszcza Warszawy (23% ludności legitymuje się wykształceniem 

wyższym) i ośrodków regionalnych. Procesom edukacyjnym sprzyja dynamiczny rozwój uczelni wyż-

szych, których liczba w województwie stanowi blisko 1/4 ogółu w kraju. W roku akademickim 2009/2010 

w województwie funkcjonowało 110 uczelni wyższych, zlokalizowanych głównie w Warszawie 

i częściowo na obszarze poza metropolitalnym, co znacznie ułatwia dostęp do edukacji młodzieży 

z obszarów peryferyjnych. 

OPIEKA ZDROWOTNA 

Podniesienie zdrowotności mieszkańców regionu wiąże się przede wszystkim z wyrównaniem 

dostępu do świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej oraz do specjalistycznych usług medycznych, 

zwłaszcza na terenach wiejskich. W ciągu ostatnich kliku lat, nieznacznie polepszyła się sytuacja 

w zakresie ochrony zdrowia. Poprawiło się wyposażenie i opieka medyczna w województwie. Wzrosła 

zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych liczba lekarzy. 

Rozmieszczenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w województwie nie jest równomier-

ne i nie zabezpiecza dostępność w sposób wystarczający. We wszystkich gminach zachowane jest 
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zabezpieczenie w placówkę podstawowej opieki zdrowotnej na poziomie gminy. Ocena sytuacji 

w dziedzinie opieki zdrowotnej na Mazowszu nie jest jednoznaczna. Występuje tu największe w kraju 

nasycenie lekarzami, ale pod względem wyposażenia w łóżka szpitalne (46,6 łóżka. na 10 tys. miesz-

kańców w 2008 r.) województwo lokuje się na dziewiątym miejscu w kraju. Występują także problemy 

z dostępem do specjalistycznej opieki medycznej.  

MIESZKALNICTWO  

Mieszkania i ich standard należą do kategorii czynników najsilniej determinujących warunki ży-

cia społeczeństwa. Dostępność tego dobra jest w województwie niewystarczająca, mimo że wyróżnia 

się ono w skali kraju największymi zasobami mieszkaniowymi i najwyższym nasyceniem mieszkaniami. 

W latach 2006–2011 notowano wzrost produkcji sprzedanej budownictwa w ujęciu rocznym, 

najwyższy w latach 2006 i 2007; również produkcja budowlano-montażowa w omawianym okresie 

(oprócz 2010 r.) wykazywała tendencję wzrostową. W 2011 r., po spadku przed rokiem, produkcja bu-

dowlano-montażowa znacząco zwiększyła się w skali roku. Wysokie tempo wzrostu obserwowano 

w podmiotach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a mniejsze – 

w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne. Obniżyła się natomiast produk-

cja w podmiotach zajmujących się budową domów. 

Rok 2011 był drugim z kolei, w którym odnotowano zmniejszenie liczby mieszkań oddanych do 

użytkowania, skala tego spadku była jednak mniejsza niż rok wcześniej. W latach 2007–2009 obserwo-

wano wzrost z roku na rok liczby mieszkań oddanych do użytku, w tym największy w 2008 r. Po raz 

pierwszy od trzech lat więcej było mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia. Największy spa-

dek miał miejsce w 2009 r. W latach 2005–2007 liczba mieszkań, na które wydano pozwolenia rosła, 

w tym najbardziej w 2007 r. W 2011 r. nieznacznie wzrosła także liczba mieszkań, których budowę roz-

poczęto. 

Tempo budownictwa mieszkaniowego, chociaż wyższe niż średnio w kraju, jest w znacznej mie-

rze efektem dużej dynamiki budownictwa w stolicy i jej strefie podmiejskiej oraz w powiatach grodzkich. 

Słabszy ruch budowlany na obszarach peryferyjnych skutkuje postępującą dekapitalizacją zasobów, 

widoczną zwłaszcza we wschodnich i północno-zachodnich powiatach regionu. Niezadowalający jest 

standard wyposażenia wielu mieszkań w instalacje techniczne, w szczególności na obszarach wiejskich 

choć i ta tendencja dzięki inwestycjom samorządowym współfinansowanym ze środków Unii Europej-

skiej zmienia się na korzyść. 

RYNEK PRACY 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2011 r. 

kształtowało się na poziomie 1327,0 tys. osób, co czyni je jednym z największych regionalnych rynków 

pracy (prawie 25% pracujących w Polsce). Rynek ten charakteryzuje się dość nowoczesną strukturą, 

W 2011 r. w ogólnej liczbie zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw największą grupę stanowili za-

trudnieni w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (299,1 tys. osób), przetwórstwie przemysło-

wym (277,9 tys. osób) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (261,0 tys. osób). Ich udział stanowił 

ponad połowę (63,1%) ogółu zatrudnionych. Na strukturę pracujących w województwie silnie oddziałuje 

rynek pracy aglomeracji warszawskiej, aczkolwiek również na obszarach peryferyjnych usługi mają tu 

coraz większy udział. Na Mazowszu zamieszkuje, w liczbach bezwzględnych, najwięcej osób bezrobot-

nych. Stopa bezrobocia w regionie należy jednak do najniższych w kraju.  
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II. FORMY WSPARCIA RODZINY I DZIECKA 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., 

rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia 

wsparcie, które polega w szczególności na: 

1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

5. pomocy w integracji rodziny, 

6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

7. dążeniu do reintegracji rodziny3. 

Rodzina, u której zdiagnozowano trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych może otrzymać wsparcie ze strony: 

1. instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, 

2. placówek wsparcia dziennego, 

3. rodzin wspierających4. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

1. pracy z rodziną, 

2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka5. 

2.1. Pomoc w opiece i wychowywaniu dziecka 

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce 

wsparcia dziennego, którą prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania, lub 

inny podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta6. 

Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami 

oświatowymi i podmiotami leczniczymi7 i może być prowadzona w formie: 

 opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, która zapew-

nia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę 

i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, 

 specjalistycznej, która w szczególności organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, 

korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, a także realizuje indywidualny program korek-

                                                      

3 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., art.8, pkt.1   
4 Tamże, art.9 
5 Tamże, art.8, ust. 2 
6 Tamże, art. 18 
7 Tamże, art. 23, pkt.1 



 

 
13 

cyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedago-

giczną, psychologiczną i socjoterapię, 

 pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w formie działań animacyjnych 

i socjoterapeutycznych8. 

Ponadto w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy asy-

stenta rodziny pomaga rodzinie przezywającej trudności w: 

1. opiece i wychowaniu dziecka,  

2. prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych9. 

2.2. Praca z rodziną 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności poprzez: 

1. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, 

2. terapię i mediację, 

3. usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 

4. pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, 

5. organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobie-

ganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi” 10. 

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza 

rodziną11. Organizuje ją wtedy gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania12, tj.: 

1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy za-

stępczej lub pomocy społecznej, 

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów  

i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statu-

towe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy za-

stępczej lub pomocy społecznej. 

Z punktu widzenia realizacji celów niniejszego badania interesujące jest poznanie roli i sposobu 

funkcjonowania asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny.  

                                                      

8 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., art.24 
9 Tamże, art. 29 
10 Tamże, art.10, ust. 3 
11 Tamże, art.10, ust.4  
12 Tamże, art.190, ust.1, ust.2 
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SPOSÓB PRZYDZIELANIA ASYSTENTA RODZINY 

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej 

rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.4)13. 

Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny, a wówczas 

gdy wynika z niej konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, występuje do kierownika ośrod-

ka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie14. 

Począwszy od roku 2015, po otrzymaniu takiego wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecz-

nej będzie zobowiązany do: 

1. przydzielenia rodzinie asystenta rodziny albo 

2. wystąpienia do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, 

o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo 

3. wystąpienie do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną na podstawie 

art.190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny15. 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA W PRZYPADKU STARANIA SIĘ O STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY 

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskaza-

nym przez rodzinę16. Asystentem rodziny może być osoba, która: 

1. posiada: 

a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki 

o rodzinie lub praca socjalna lub 

b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy  

z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub ro-

dziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia okre-

ślony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub 

rodziną lub 

c. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udo-

kumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, 

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawie-

szona ani ograniczona, 

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika  

z tytułu egzekucyjnego, 

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe17. 

                                                      

13 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,, art.11, ust.1 
14 Tamże, art.11, ust.2 i 3 
15 Tamże, art.11, ust.4 (wchodzi w życie z dn. 1.01.2015 r.) 
16 Tamże, art.14 
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ZADANIA ASYSTENTA RODZINY 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsulta-

cji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11, ust. 1, 

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu 

w pieczy zastępczej, 

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętno-

ści prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyj-

nych, 

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin, 

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku i przekazywanie tej 

oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, 

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny, 

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a usta-

wy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, 

z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi pod-

miotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną18. 

  

                                                                                                                                                                      

17 Tamże, art.12, ust.1 - 4  
18 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., art.15, ust.1 
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OBOWIĄZEK PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY 

Asystent rodziny jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji 

w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samo-

kształcenie19.Zakres programowy szkoleń obejmuje20: 

1. wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpie-

czenia społecznego oraz prawa pracy; 

2. wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem pro-

blemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie 

i rozwój dziecka; 

3. regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4. zadania i uprawnienia asystenta rodziny; 

5. etykę pracy asystenta rodziny; 

6. analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny; 

7. komunikację interpersonalną; 

8. metodykę pracy asystenta; 

9. definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy; 

10. charakterystykę problemów rodziny, w tym: 

a. problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców, 

b. nieprawidłowych postaw rodzicielskich, 

c. problemów wychowawczych, 

d. problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej; 

11. analizę potrzeb i problemów rodziny; 

12. sporządzanie planu pracy z rodziną; 

13. doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych; 

14. problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem; 

15. organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami za-

chowania; 

16. problematykę mediacji w rodzinie; 

17. elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego; 

18. zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych; 

19. edukację zdrowotną; 

20. problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie; 

21. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

22. pielęgnację niemowląt i dzieci; 

23. pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym; 

24. współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę; 

25. zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie 

praktyk w tej instytucji. 

                                                      

19 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., art.12, ust.2 
20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, § 2.1 
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Liczba godzin szkoleń nie może być mniejsza niż 230 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin 

z zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 oraz 30 godzin z zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2521. 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, 

jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 2022. 

ZATRUDNIENIE ASYSTENTA RODZINY 

Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę 

z rodziną, lub podmiot, któremu gmina, na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy za-

stępczej, zleciła organizację pracy z rodziną23. 

Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego 

czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.5), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia24. 

Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika so-

cjalnego25. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez 

gminę26. 

PRAWA ASYSTENTA RODZINY 

1. Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do: 

a. wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do 

prowadzenia pracy z rodziną, w tym: 

 imię i nazwisko, 

 datę urodzenia, 

 obywatelstwo, 

 adres miejsca zamieszkania, 

 stan cywilny, 

 wykształcenie, 

 zawód, 

 miejsce pracy, 

 źródła dochodu, 

 dane dotyczące warunków mieszkaniowych, 

 dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, 

 dane o rozwoju psychofizycznym dziecka; 

b. występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji 

o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia 

pomocy rodzinie; 

                                                      

21 Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny, § 3 
22 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., art.15, pkt. 4 
23 Tamże, art.17, ust. 1 
24 Tamże, art.17, ust. 2 
25 Tamże, art.17, ust. 3 
26 Tamże, art.17, ust. 4 
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c. przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom 

ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin. 

2. Asystent rodziny ma prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie 

i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. 

3. Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych27. 

ZADANIA WŁASNE GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ (ZWŁASZCZA 

W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY) 

Do zadań własnych gminy należy m.in.: 

1. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

2. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz 

praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa; 

3. finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny28.  

                                                      

27 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., art.16 
28 Tamże, art.176, ust.2, ust.3a, ust.4b   
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III. METODOLOGIA BADANIA 

Prezentowany raport jest efektem końcowym wykonanego, przez firmę badawczą General Pro-

jekt Sp. z o.o. z Olsztyna, badania pt. „Ocena stanu realizacji zadań gminy w zakresie funkcjonowania 

asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny z uwzględnieniem specyfiki miast i gmin woje-

wództwa mazowieckiego”, przeprowadzonego na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

Badanie zostało wykonane w ramach projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej inte-

gracji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie 

i integracja społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2012 r. wśród przedstawicieli jedno-

stek organizacyjnych zatrudniających asystentów rodziny, a także wśród asystentów rodziny. 

3.1. Cele badania 

Głównym celem niniejszego badania była ocena stanu realizacji zadań gminy w zakresie funk-

cjonowania asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny z uwzględnieniem specyfiki miast 

i gmin województwa mazowieckiego. 

W ramach celu głównego wyszczególnione zostały następujące cele szczegółowe: 

CEL I Określenie sposobu realizacji przez miasta i gminy woj. mazowieckiego wymogu zatrudnienia 

asystenta rodziny, co pozwoli na określenie:  

 liczby i formy zatrudnienia asystentów rodziny w gminach województwa mazowieckiego,  

 źródła finansowania asystentów rodziny,  

 liczby rodzin, które zostały objęte pomocą asystenta rodziny w 2011 i 2012 roku.  

CEL II Uzyskanie informacji na temat osób wykonujących zadania asystenta rodziny w miastach 

i gminach województwa mazowieckiego. Pozwoli to na uzyskanie wiedzy o przyjętej przez gmi-

ny strategii zatrudniania kadry wykonującej pracę asystenta rodziny oraz na określenie:  

 wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego asystentów rodziny,  

 posiadanych i odbytych przez asystentów rodziny kursach, szkoleniach, 

CEL III Określenie zapotrzebowania na działania asystentów rodziny w miastach i gminach wojewódz-

twa mazowieckiego według oceny jednostek samorządu terytorialnego, co pozwoli na określe-

nie:  

 liczby rodzin, które w ocenie badanych jednostek powinny być objęte pomocą asystentów ro-

dziny w 2012 i w latach następnych, 

 prognozowanej liczby i miejsca zatrudnienia asystentów rodziny w gminach na koniec 2012 

i w latach 2013, 2014, 

 określenie potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych dla asystentów rodziny w latach 2013 i 2014. 
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3.2. Zakres badania 

1. zakres terytorialny - badanie obejmowało swoim zasięgiem obejmowało całe województwo ma-

zowieckie, 

2. zakres podmiotowy - jednostkę badania stanowiły: 

 jednostki organizacyjne zatrudniające asystentów rodziny, 

 asystenci rodziny, 

3. zakres przedmiotowy - w ramach każdego celu szczegółowego sformułowane zostały następu-

jące problemy badawcze: 

 Czy przed wejściem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, działali na tere-

nie miasta lub gminy asystenci rodziny? Jaka była ich liczba i kto ich zatrudniał? Jakie były źró-

dła ich finansowania? 

 Ilu asystentów rodziny jest obecnie zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego na 

Mazowszu w ujęciu gminnym i powiatowym i kto finansuje ich zatrudnienie? 

 Ile rodzin jest objętych asystą rodzinną? 

 Jakie formalne kwalifikacje posiadają zatrudnieni w jednostkach samorządu asystenci rodziny? 

 Jakie doświadczenie zawodowe powinny posiadać osoby starające się o stanowisko asystenta 

rodziny? 

 Ilu kandydatów zatrudnionych na stanowisku asystenta rodziny spełniło kryteria przewidziane 

przez ustawę? 

 Jaką liczbę asystentów rodziny samorządy planują zatrudnić w latach 2012, 2013, 2014 i jakie 

będą źródła ich finansowania (własne środki budżetowe, finansowanie z innych źródeł, w tym 

z projektów, konkursów)? 

 Ile rodzin powinno być objętych asystą rodzinną? 

 Jakie powody determinują gotowość samorządów do zatrudnienia asystentów rodziny? 

 Jakie jest zróżnicowanie sposobu realizacji zadań dotyczących asystentury rodzinnej wykony-

wanej przez samorządy: gminne, miasta na prawach powiatu i m. st. Warszawa? 

3.3. Metodologia badania 

W celu zgromadzenia niezbędnego do wnioskowania materiału badawczego Wykonawca za-

stosował technikę, jaką jest ankieta internetowa. Technika ta polega na wykorzystaniu poczty elektro-

nicznej, za pośrednictwem której rozsyła się kwestionariusz ankiety do wcześniej dobranej próby adre-

satów e-mail. 

Wykonawca, w ramach niniejszego badania rozesłał, do wszystkich ośrodków pomocy społecz-

nej funkcjonujących w województwie mazowieckim (N=331), opracowane na potrzeby badania narzę-

dzia badawcze, z prośbą o uzupełnienie i odesłanie kwestionariusza ankiety. Na potrzeby niniejszego 

badania opracowane zostały dwa narzędzia badawcze: 

 kwestionariusz ankiety skierowany do ośrodków pomocy społecznej, 

 kwestionariusz ankiety skierowany do asystentów rodziny. 
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Operatem losowania w badaniu była baza teleadresowa ośrodków pomocy społecznej, zawarta 

na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej29. 

Wybór ankiety rozsyłanej pocztą elektroniczną podyktowany był założeniem, iż w przypadku re-

spondentów instytucjonalnych poziom zwrotów będzie bardzo wysoki. Przeświadczenie to wynikało ze 

specyfiki badania, którego tematyka była z założenia interesująca dla respondentów. Dotyczyła ona 

bowiem zagadnień związanych z ich obowiązkami służbowymi, które narzuciła na nich ustawa 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wykonawca uznał, iż w takiej sytuacji respondent będzie zmo-

tywowany do udzielenia odpowiedzi i odesłania ankiety pod wskazany adres e-mail. Ogólny poziom 

zwrotów rozesłanych ankiet wyniósł 100% w przypadku części skierowanej bezpośrednio do ośrodków 

pomocy społecznej oraz 92,9% w przypadku części skierowanej do asystentów rodziny. Jedna ankieta 

uzupełniona została przez ośrodek wsparcia dziennego, któremu została zlecona realizacja zadań asy-

stenta rodziny, a także jedna ankieta została wypełniona przez organizację pozarządową realizującą 

zadania asystenta rodziny. 

W badaniu wzięło udział 330 ośrodków pomocy społecznej, jeden ośrodek wsparcia dziennego, 

jedna organizacja pozarządowa realizująca zadania asystenta rodziny oraz 210 asystentów rodziny. 

  

                                                      

29 http://www.politykaspoleczna.gov.pl/index.php 
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IV. LICZBA I FORMY ZATRUDNIENIA ASYSTENTÓW RODZINY 
W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

4.1. Gminy realizujące zadania asystenta rodziny w województwie mazowieckim 

Z przeprowadzonego badania wynika, iż na dzień 30 listopada 2012 r. w województwie mazo-

wieckim zadania asystenta rodziny realizowane były w 98 gminach województwa mazowieckiego oraz 

w 18 dzielnicach m. st. Warszawy. Zdecydowana większość asystentów rodziny zatrudniona była przez 

ośrodki pomocy społecznej (tj. 114). W pozostałych przypadkach asystentów rodziny zatrudniały: ośro-

dek wsparcia dziennego (miasto Ostrołęka), oraz firma szkoleniowa prowadząca projekt systemowy 

PO KL 7.1.1 (gmina Serock). Ponadto w dzielnicy Śródmieście - Warszawa oprócz ośrodka pomocy 

społecznej, asystentów rodziny zatrudniała również organizacja pozarządowa(wykres 1 i 3). 

W powiatach białobrzeskim, płońskim i zwoleńskim, żadna gmina nie realizowała zadań asy-

stenta rodziny. Natomiast w m. st. Warszawa, a także w miastach na prawach powiatu (Ostrołęka, 

Płock, Radom, Siedlce) wszystkie Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) podjęły się tego zadania. Równie 

aktywne pod względem realizacji asysty rodzinnej są takie powiaty jak: nowodworski, pruszkowski, ra-

domski, warszawski zachodni, a także piaseczyński, wyszkowski oraz legionowski, w których co naj-

mniej połowa gmin realizuje zadania asystenta rodziny (tabela 14 i 15). Ponadto z analizy pozyskanego 

materiału badawczego wynika, iż 73,1% (tj. 38 z 52) instytucji realizujących zadania asystenta rodziny 

działających na terenie gmin miejskich, 56% (tj. 28 z 50) na terenie gmin miejsko - wiejskich oraz jedy-

nie 21,8% (tj. 50 z 229) na terenie gmin wiejskich zatrudnia asystentów rodziny. Wynika z tego, iż miej-

skie ośrodki pomocy społecznej są bardziej aktywne w realizacji asysty rodzinnej (wykres 2). 

W niniejszym badaniu udział wzięła również jedna organizacja pozarządowa, która realizuje za-

dania asystenta rodziny, na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa - Śródmieście 

(w dzielnicy tej zarówno ośrodek, jak i organizacja pozarządowa realizują zadania asystenta). Natomiast 

w przypadku miasta Ostrołęka zadania asystenta rodziny, zamiast ośrodka, realizuje Ośrodek Wsparcia 

Dziennego. W gminie Serock - firma realizująca projekt systemowy PO KL 7.1.1 (wykres 3). 

WYKRES 1. LICZBA INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA ASYSTENTA RODZINY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIEC-

KIM NA DZIEŃ 30.11.2012 R. 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=331] 

116 

215 

realizujemy zadania asystenta rodziny nie realizujemy zadań asystenta rodziny
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WYKRES 2. LICZBA INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA ASYSTENTA RODZINY WEDŁUG TYPU JEDNOSTKI ADMI-

NISTRACYJNEJ NA DZIEŃ 30.11.2012 R. 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=331] 

WYKRES 3. ORGANIZATORZY PRACY ASYSTENTA RODZINY NA DZIEŃ 30.11.2012 R. 

 
* w dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy zadania asystenta rodziny realizowane są zarówno przez OPS, jak i NGO, 
w związku z tym liczba organizatorów sumuje się do 117, a nie do 116 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

4.2. Gminy, które nie podjęły się realizacji zadań asystenta rodziny 

Jak zostało wyżej wspomniane, spośród wszystkich gmin w regionie, 215 nie realizuje zadań 

asystenta rodziny30. Główną przyczyną niezatrudniania asystenta przez większość ośrodków, był brak 

środków finansowych. W ten sposób odpowiedziało 66,5% (tj. 143) przedstawicieli badanych instytucji. 

Następnie 45,6% (tj. 98) respondentów uznało, iż obecnie nie mają takiej potrzeby (wykres 4). 

                                                      

30 wykaz gmin niezatrudniających asystentów rodziny zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabela 15) 
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WYKRES 4. POWODY, DLA KTÓRYCH W GMINIE NIE ZATRUDNIA SIĘ ASYSTENTA RODZINY 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=215] 31 

4.3. Realizacja zadań asystenta rodziny w 2011 r. 

Z przeprowadzonego badania wynika, iż w 2011 r. jedynie w 6 gminach województwa mazowieckiego 

działali asystenci rodziny i byli oni zatrudnieni w 17 ośrodkach pomocy społecznej (z czego 12 dotyczy 

OPS w dzielnicach m. st. Warszawa) (tj. 5,4%) (wykres 5). Były to gminy: 

 gmina Karczew (powiat otwocki), 

 gmina Wiązowna (powiat otwocki), 

 gmina Michałowice (powiat pruszkowski), 

 gmina Iłża (powiat radomski), 

 gmina Kowala (powiat radomski), 

 dzielnice miasta stołecznego Warszawa: 

o Bemowo, 

o Białołęka, 

o Bielany, 

o Praga Południe, 

o Praga Północ, 

o Rembertów, 

o Targówek, 

o Ursus, 

o Ursynów, 

o Wawer, 

o Wola, 

o Żoliborz. 

Ponadto zadania asystenta rodziny realizowała organizacja pozarządowa, która objęła wspar-

ciem rodziny, zamieszkujące Dzielnicę Warszawa - Śródmieście. 

                                                      

31 wykaz gmin, które wskazały poszczególne odpowiedzi zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabele 17-19) 
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WYKRES 5. REALIZACJA ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY W 2011 R. PRZEZ MAZOWIECKIE OŚRODKI POMOCY SPO-

ŁECZNEJ 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=313 - liczba gmin w regionie które nie realizowały 
zadania asystenta rodziny] 

W 2011 r.32 ośrodki pomocy społecznej (tj. 17 OPS i 1 NGO) łącznie zatrudniały 68 asystentów 

rodziny, z czego największa ich liczba podejmowała działania na rzecz dzieci i rodzin w dzielnicy Wawer 

m.  st. Warszawy, a następnie w dzielnicach: Białołęka, Rembertów. Liczbę asystentów w pozostałych 

gminach przedstawia tabela 3. 

4.4. Liczba asystentów rodziny w 2012 r. (stan na dzień 30.11.2012 r.) 

Na dzień 30.11.2012 r. w województwie mazowieckim, w 98 gminach i 18 dzielnicach m. st. 

Warszawa, zadania asystenta rodziny realizowało 226 asystentów rodziny, z czego 217 zatrudnionych 

było przez ośrodki pomocy społecznej, 5 przez organizację pozarządową, 3 przez ośrodek wsparcia 

dziennego oraz 1 zatrudniony przez firmę szkoleniową realizującą projekt systemowy PO KL 7.1.1. 

Najwięcej asystentów rodziny działało na terenie miasta stołecznego Warszawa - 84, co stano-

wi 37,2% spośród wszystkich asystentów zatrudnionych na Mazowszu. Jednakże należy wziąć pod 

uwagę, iż w stolicy funkcjonuje 18 ośrodków pomocy społecznej, z czego każdy zatrudnia przynajmniej 

jednego asystenta rodziny (wykres 6). 

W Ośrodku Pomocy Społecznej, w dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy, zatrudnio-

nych było najwięcej, bo aż 9 asystentów rodziny. Jednakże, to w dzielnicy Śródmieście odnotowano 

łączną, największą liczbę asystentów, gdyż 6 asystentów zatrudniał ośrodek pomocy społecznej,  

a 5 organizacja pozarządowa (łącznie 11 osób). W dalszej kolejności było Miasto Płock (7 asystentów). 

Liczbę asystentów w pozostałych gminach przedstawia tabela 4.  

                                                      

32 instytucje zostały poproszone o liczbę zatrudnionych asystentów w roku kalendarzowym 2011 
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313 

tak

nie
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WYKRES 6. LICZBA ASYSTENTÓW RODZINY W POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA DZIEŃ 

30.11.2012 R. 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

4.5. Forma zatrudnienia asystentów rodziny w 2012 r. 

Badane instytucje najczęściej zatrudniały asystentów rodziny na umowę zlecenie (53,8% -  

w ten sposób wskazało 63 instytucje), a następnie na umowę o pracę na czas określony (48,7% -  

w ten sposób wskazało 57 instytucji). Najrzadziej natomiast osoby pełniące zadania asystenta były za-

trudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (10,3% - w ten sposób wskazało 12 insty-

tucji) (wykres 7).  

Samorządy gminne, w większości przypadków, zatrudniały asystentów rodziny na umowę zle-

cenie (61,7%), zaś instytucje z m. st. Warszawa i miast na prawach powiatu, na umowę o pracę na czas 

określony (wykres 8). Natomiast analizując te dane pod względem rodzaju gminy, można zauważyć, iż 
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na umowę zlecenie najczęściej zatrudniały gminy wiejskie, a na umowę o pracę na czas określony 

i nieokreślony (tu w niewielkim procencie) gminy miejskie (wykres 9).   

Jeśli chodzi o formę zatrudnienia, podobnie jak w przypadku źródeł finansowania, asystenci 

w jednej instytucji mogli być zatrudnieni w oparciu o różne rodzaje umów.    

WYKRES 7. FORMA ZATRUDNIENIA ASYSTENTÓW RODZINY W 2012 R. 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; jeden z ośrodków nie 
odpowiedział na to pytanie, gdyż zadania asystenta rodziny są zlecone firmie zewnętrznej  
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 33 

WYKRES 8. FORMA ZATRUDNIENIA ASYSTENTÓW RODZINY W 2012 R. W SAMORZĄDACH: 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; jeden z ośrodków nie 
odpowiedział na to pytanie, gdyż zadania asystenta rodziny są zlecone firmie zewnętrznej 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 

                                                      

33 wykaz gmin, które wskazały poszczególne odpowiedzi zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabele 28-30) 
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WYKRES 9. FORMA ZATRUDNIENIA ASYSTENTÓW RODZINY W 2012 R. POD WZGLĘDEM RODZAJU GMINY 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; jeden z ośrodków nie 
odpowiedział na to pytanie, gdyż zadania asystenta rodziny są zlecone firmie zewnętrznej 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 

WYMIAR CZASU PRACY ASYSTENTÓW RODZINY W 2012 R. 

Największy odsetek badanych przedstawicieli instytucji zadeklarowało, iż asystenci rodziny naj-

częściej w 2012 r. byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 40 godz./tyg. (65% - w ten spo-

sób wskazało 76 instytucji), a następnie w wymiarze 20 godz./tyg. (19,7% - w ten sposób wskazało 

23 instytucje). Rozkład pozostałych odpowiedzi przedstawia wykres 10. 

WYKRES 10. WYMIAR CZASU PRACY ASYSTENTÓW RODZINY W 2012 R. 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; jeden z ośrodków nie 
odpowiedział na to pytanie, gdyż zadania asystenta rodziny są zlecone firmie zewnętrznej  
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 
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V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ASYSTENTA RODZINY 

Jedną z bardzo ważnych kwestii poruszonych w badaniu był sposób zatrudniania asystentów 

rodziny przez poszczególne samorządy województwa mazowieckiego. W związku z tym, objęte bada-

niem instytucje zostały poproszone o udzielnie informacji odnośnie źródeł finansowania asystentów 

rodziny oraz kosztów związanych z ich zatrudnieniem. 

5.1. Źródła finansowania asystenta rodziny w 2011 r. 

Zadania realizowane w ramach asysty rodzinnej w 2011 r. (tj. przed wejściu w życie nowej 

ustawy), we wszystkich przypadkach, były finansowane w ramach realizowanych projektów Unii Euro-

pejskiej, ponadto niespełna 1/4 badanych zadeklarowała, iż na ten cel przeznaczone zostały dodatkowo 

również własne środki budżetowe (w przypadku organizacji pozarządowej środki prywatne) (wykres 11).  

WYKRES 11. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ASYSTENTÓW RODZINY W 2011 R. 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=17] 34 

5.2. Źródła finansowania asystenta rodziny w 2012 r. 

Z przeprowadzonego badania wynika, iż głównym źródłem finansowania asystentów rodziny 

w 2012 r. (tj. po wejściu w życie nowej ustawy) były środki budżetu państwa (76,9% - w ten sposób 

wskazało 90 instytucji), a następnie własne środki budżetowe (67,5% - w ten sposób wskazało 79 insty-

tucji). Rzadziej natomiast wymieniane były środki pochodzące z Unii Europejskiej (32,5% - w ten sposób 

wskazało 38 instytucji) (wykres 12). W sytuacji, gdy w instytucji zatrudnionych było więcej niż jeden 

asystent, poszczególni asystenci mogli być finansowani ze środków pochodzących z różnych źródeł, 

np. jeden asystent zatrudniony był w ramach projektu finansowanego z Unii Europejskiej, natomiast inny 

z własnych środków budżetowych. Ponadto, z badania wynika, iż instytucje realizujące zadania asy-

stenta rodziny na terenie m.st. Warszawy, znacznie częściej niż samorządy gminne, czy miasta na pra-

wach powiatu korzystały w tym celu ze środków unijnych, rzadziej natomiast ze środków pochodzących 

z budżetu państwa, czy własnych środków budżetowych (wykres 13). 

Gminy wiejskie najczęściej wykorzystywały, w celu zatrudnienia asystenta rodziny, środki bu-

dżetu państwa, następnie własne środki budżetowe. Jeśli zaś chodzi o fundusze Unii Europejskiej, były 

najmniej aktywne w ich wykorzystywaniu. Gminy miejskie, podobnie jak wiejskie, najczęściej korzystały 

                                                      

34 wykaz gmin, które wskazały własne środki budżetowe zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabela 19) 
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ze środków własnych, bądź z budżetu, jednakże były dużo bardziej aktywne w pozyskiwaniu funduszy 

europejskich. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia wykres 14. 

WYKRES 12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZATRUDNIONYCH ASYSTENTÓW RODZINY W 2012 R. 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 35 

WYKRES 13. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZATRUDNIONYCH ASYSTENTÓW RODZINY W 2012 R. W SAMORZĄDACH: 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 

                                                      

35 wykaz gmin, które wskazały poszczególne odpowiedzi zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabele 25-27) 

32,5% 

67,5% 

76,9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

środki UE

własne środki budżetowe

środki budżetu państwa

69,5% 

84,2% 

89,5% 

75,0% 

100,0% 

25,0% 

62,8% 

74,5% 

21,3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

własne środki budżetowe

środki budżetu państwa

środki UE

samorząd gminny miasta na prawach powiatu m.st. Warszawa



 

 
31 

WYKRES 14. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZATRUDNIONYCH ASYSTENTÓW RODZINY W 2012 R. POD WZGLĘDEM RO-

DZAJU GMINY 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 

5.3. Wysokość całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny 

w 2011 r. 

Kolejną analizowaną kwestią jest wysokość kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta ro-

dziny. Z analizy odpowiedzi respondentów wynika, iż instytucje w 2011 r. (tj. 17 podmiotów) na zatrud-

nienie asystenta rodziny pozyskały środki finansowe w wysokości 1 195 821 zł. Zgodnie z pozyskanymi 

danymi średni koszt zatrudnienia asystentów wynosił 66 434,53 zł, natomiast w przeliczeniu na jednego 

asystenta 19 002,50 zł (tabela 5). 

5.4. Wysokość całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny 

w 2012 r. 

Z przeprowadzonego badania wynika, iż średni koszt związany z zatrudnieniem asystenta ro-

dziny wynosił w badanych instytucjach 14 823,17 zł, natomiast średnia wysokość środków przeznaczo-

nych na wynagrodzenie asystenta rodziny wynosiła 2394,07 zł brutto. Łączny całkowity koszt związany 

z zatrudnieniem wszystkich asystentów rodziny wyniósł średnio 39594,26 zł. Szczegółowy rozkład kosz-

tów związanych z zatrudnieniem asystenta przedstawia tabela 6. 
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VI. LICZBA RODZIN OBJĘTYCH ASYSTĄ RODZINNĄ 

Analiza odpowiedzi respondentów wykazała, iż w 2011 r. wsparciem asystenta objętych zostało 

357 rodzin, co w opinii badanych instytucji stanowiło około połowę tych, którzy tego wsparcia potrzebo-

wali. Natomiast już w 2012 r. (w okresie przed rozpoczęciem prowadzenia badania) asystą rodzinną 

objętych zostało 166536 rodzin, a liczba ta stanowi, w opinii przedstawicieli objętych badaniem instytucji, 

około 70% spośród wszystkich potrzebujących rodzin (tabela 7 i 8).  

Powyższe dane potwierdzają również opinie przedstawicieli badanych instytucji, którzy zostali 

poproszeni o ocenę, czy wszystkie potrzebujące rodziny w gminie zostały objęte asystą rodzinną.  

Z badania wynika, iż w stosunku do roku 2011, w roku 2012 o 23,4 punkty procentowe zmniej-

szył się odsetek osób, które uważały, że większość rodzin, nie zostało objętych wsparciem. Zwiększył 

się natomiast udział tych instytucji, których przedstawiciele byli zdania, iż większość, bądź wszystkie 

rodziny zostały objęte asystą rodzinną. Szczegółowy rozkład opinii badanych prezentuje wykres 15 i 16. 

WYKRES 15. OPINIE PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ODNOŚNIE ILOŚCI RODZIN OBJĘTYCH ASYSTĄ RODZINNĄ 

W 2011 R 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=17OPS+1NGO] 

                                                      

36 dane niepełne, odpowiedzi nie udzieliło 12 ośrodków pomocy społecznej 

44,4% 

5,6% 
22,2% 

22,2% 

5,6% 

większość rodzin nie zostało
objętych asystą rodzinną

mały odsetek rodzin nie został
objęty asystą rodzinną

większość rodzin zostało
objętych astystą rodzinną

wszystkie rodziny zostały
objęte asystą rodzinną

trudno ocenić



 

 
33 

WYKRES 16. OPINIE PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ODNOŚNIE ILOŚCI RODZIN OBJĘTYCH ASYSTĄ RODZINNĄ 

W 2012 R 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=105OPS+1NGO] 

Najwięcej rodzin, które zostały objęte wsparciem w 2012 r., odnotowano w mieście stołecznym 

Warszawa (743 rodziny), gdzie średnio na każdy ośrodek przypada po 39 rodzin. Miasta na prawach 

powiatu łącznie asystą objęły 130 rodzin, co daje średnią 32 rodziny na poszczególne miasto, natomiast 

pozostałe ośrodki z samorządów gminnych swoją opieką objęły łącznie 792 rodziny - średnio 10 rodzin 

na ośrodek (tabela 9). 

 
Mapa 2: Liczba rodzin objętych asystą rodzinną w 2012r. 

Źródło: opracowanie własne   
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VII. WYNIKI BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD 
ASYSTENTÓW RODZINY 

(WIEK, WYKSZTAŁCENIE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE) 

Aby uzyskać pełne i wyczerpujące dane pozwalające zrealizować cele badania, dodatkowo 

przeprowadzone zostało badanie wśród asystentów rodziny, na łącznej próbie N=210 osób. Dzięki ta-

kiemu przedsięwzięciu możliwe było uzyskanie informacji pozwalających na scharakteryzowanie osób 

pełniących funkcję asystenta rodziny, a także dotyczących wykonywanej przez nich pracy. 

7.1. Charakterystyka badanej populacji asystentów rodziny 

Najwięcej, bo aż 121 (57,6%) respondentów, prowadziło swoje działania na terenie gmin miej-

skich, natomiast 55 (26,2%) na terenie gmin wiejskich, a 34 (16,2%) badanych na terenie gmin miejsko-

wiejskich (wykres 17). Zdecydowaną większość w ogóle populacji asystentów rodziny stanowiły kobiety, 

było ich 198, a udział kobiet w strukturze populacji badanej wyniósł 94,3% (wykres 18). Największy 

odsetek badanych stanowili asystenci rodziny w wieku od 26 do 35 lat (118 asystentów - 56,2%) (wy-

kres 19 i 20). 

WYKRES 17. RODZAJ GMINY, NA TERENIE KTÓREJ ASYSTENT WYKONUJE OBOWIĄZKI ZAWODOWE [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
WYKRES 18. PŁEĆ ASYSTENTÓW RODZINY [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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WYKRES 19. WIEK ASYSTENTÓW RODZINY [N=210] 

 źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

WYKRES 20. WIEK ASYSTENTÓW RODZINY W SAMORZĄDACH [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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Analiza danych wykazała, iż istnieje zależność pomiędzy wiekiem asystentów, a odbyciem 

szkolenia z zakresu pracy z dziećmi i rodziną. Mianowicie im starszy asystent, tym skłonność do wzięcia 

udziału w szkoleniu jest wyższa. Niniejsze wnioski znajdują potwierdzenie na wykresie 21, bowiem  

11 (64,7%) asystentów w wieku do 25 lat oraz wszyscy, tj. 5 asystentów w kategorii wiekowej od 56 do 

65 lat przeszli szkolenie z takiego zakresu. Oznaczać to może, iż asystenci z najniższych kategorii wie-

kowych posiadają najbardziej adekwatny poziom wykształcenia, tj. wyższe na kierunkach: pedagogika, 

psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, co wstępnie umożliwia im podjęcie pracy 

asystenta rodziny. 

WYKRES 21. WIEK ASYSTENTÓW RODZINY A ODBYCIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRACY Z DZIEĆMI I RODZINĄ 

[N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań   
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7.2. Staż pracy asystenta rodziny 

Osoby pełniące rolę asystenta rodziny w województwie mazowieckim w większości przypadków 

odznaczały się ogólnym stażem pracy w granicach od 6 do 10 lat (56 asystentów - 26,7%), bądź od  

3 do 5 lat (55 asystentów - 26,2%). Natomiast jeśli chodzi o staż pracy z dziećmi lub rodziną większość 

badanych zadeklarowała staż pracy od 3 do 5 lat (69 asystentów - 32,9%) (wykres 22). 

WYKRES 22. OGÓLNY STAŻ PRACY ORAZ STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ ASYSTENTÓW RODZINY [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Asystenci o największym ogólnym stażu pracy (powyżej 20 lat, tj. 5 asystentów - 27,8%), jak 

również o największym stażu pracy z dziećmi i rodziną (powyżej 20 lat, tj. 3 asystentów - 16,7%) (wy-

kres 23 i 24), w największym stopniu zatrudnieni byli w miastach na prawach powiatu.  
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WYKRES 23. OGÓLNY STAŻ PRACY ASYSTENTÓW RODZINY A RODZAJ GMINY, NA TERENIE KTÓREJ ASYSTENT 

WYKONUJE OBOWIĄZKI ZAWODOWE [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

WYKRES 24. STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ ASYSTENTÓW RODZINY A RODZAJ GMINY, NA TERENIE KTÓREJ 

ASYSTENT WYKONUJE OBOWIĄZKI ZAWODOWE [N=210] 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań   
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7.3. Wykształcenie asystentów rodziny 

Ponad połowa asystentów rodziny w województwie mazowieckim legitymowała się wykształce-

niem wyższym pedagogicznym (119 asystentów - 52,9%). Znacznie mniejszy odsetek asystentów po-

siadało wykształcenie wyższe na kierunku psychologia (39 asystentów - 17,3%) oraz na kierunku praca 

socjalna (25 asystentów - 11,1%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia wykres 25 oraz  

tabela 25 (zawarta w załączniku). 

WYKRES 25. WYKSZTAŁCENIE ASYSTENTÓW RODZINY [N=210] 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Jak wynika z analizy danych, blisko 1/3 asystentów rodziny była wcześniej zatrudniona na sta-

nowisku wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej (66 asystentów - 31,4%). Równie duża 

grupa pracowała w charakterze pracownika biurowego (54 asystentów - 25,7%). Szczegółowy rozkład 

poprzednich stanowisk pracy asystentów prezentuje wykres 26.  
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WYKRES 26. STANOWISKA PRACY, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENI BYLI ASYSTENCI RODZINY PRZED OBJĘCIEM PO-

SADY ASYSTENTA [N=210] 

 
* na wykresie przedstawiono stanowiska, które uzyskały przynajmniej  5 wskazań respondentów; pozostałe odpowiedzi 
zawarto w aneksie tabelarycznym (tabela 26) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

7.4.Szkolenia odbyte przez asystenów rodziny 

Szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną przeszło 160 (76,2%) asystentów rodziny 

w województwie mazowieckim (wykres 27). 

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 

2011 roku, asystenci są zobowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie 

pracy z dziećmi lub rodziną37, toteż można się spodziewać, iż skłonność do uczestnictwa w szkoleniu 

z tego zakresu w perspektywie najbliższych kilku lat będzie wykazywać tendencję wzrostową. 

                                                      

37 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., art.12, pkt.2 
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WYKRES 27. PRZEJŚCIE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY 

[N=210] 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Wymieniona wyżej ustawa mówi także o tym, iż asystentem rodziny może zostać osoba, która 

posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub 

praca socjalna. Dopuszczalne jest  także posiadanie innego rodzaju wykształcenia wyższego lub też 

studiów podyplomowych obejmujących zakres programowy szkolenia, pod warunkiem uzupełnienia go 

szkoleniem z zakresu pracy  z dziećmi lub rodziną i udokumentowania przynajmniej rocznym stażem 

pracy z dziećmi lub rodziną. W przypadku osób z wykształceniem średnim wymagane jest odbycie uzu-

pełniającego szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanie, co najmniej 

3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną. 

W związku z powyższym poproszono asystentów o wymienienie szkoleń, w jakich dotychczas 

brali udział, a których zakres tematyczny pokrywa się z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku 

asystenta rodziny. Najczęściej wymieniane szkolenia to: 

1. Szkolenie na asystenta rodziny – np. Nowe formy i narzędzia wsparcia indywidualnego 

i środowiskowego – asystent rodziny; 

2. Szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, praca 

z osobą stosującą przemoc w rodzinie, dziecko krzywdzone; 

3. Procedura Niebieskiej Karty; 

4. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR); 

5. Szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej; 

6. Szkolenia z zakresu mediacji i negocjacji rodzinnych; 

7. Praca z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz ze zmarginalizowanymi rodzina-

mi; 

8. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie alkoholizmowi; 

9. Szkolenia z zakresu komunikacji.  
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VIII. ZAPOTRZEBOWANIE GMIN NA DZIAŁANIA ASYSTENTÓW RODZINY 

Duża liczba rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowaw-

czych, jest jednym z najważniejszych powodów, dla instytucje (ośrodki pomocy społecznej, organizacje 

pozarządowe) podejmują decyzję o zatrudnieniu asystenta rodziny i przydzieleniu mu rodzin, które ma 

objąć wsparciem. Tę determinantę wskazało 86,3% (tj. 101) objętych badaniem instytucji. Ponadto oko-

ło 1/4 (tj. 31) respondentów wskazała, iż niewystarczająca liczba pracowników socjalnych w zasobach 

ośrodka, również jest jedną z przyczyn powzięcia decyzji o zatrudnieniu asystenta rodziny (wykres 28). 

Z badania wynika także, iż w opinii większości przedstawicieli instytucji realizujących zadania 

asystenta rodziny, w gminie, którą reprezentują występuje duże bądź bardzo duże zapotrzebowanie na 

osoby pełniące tą funkcję (łącznie 51,3%, tj. 60), natomiast 42,7% (tj. 50) wskazało na średnie zapo-

trzebowanie. Jedynie 6% (tj. 7) badanych podmiotów wskazało na małe zapotrzebowanie (wykres 29). 

WYKRES 28. DETERMINANTY POTRZEBY ZATRUDNIENIA ASYSTENTA RODZINY 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=117 instytucji] 38 

WYKRES 29. ZAPOTRZEBOWANIE NA DZIAŁANIA ASYSTENTÓW RODZINY 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=117 instytucji] 39 

                                                      

38 wykaz gmin, które wskazały poszczególne odpowiedzi zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabele 20-22) 
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8.1. Liczba rodzin, które planuje się objąć wsparciem asystenta rodziny 

Wysokie zapotrzebowanie na działania asystenta rodziny potwierdzają również informacje po-

chodzące od ośrodków pomocy społecznej, dotyczące liczby rodzin, które planują objąć wsparciem  

w 2013 i 2014 roku. Z otrzymanych informacji wynika, iż w województwie mazowieckim, w 2013 r., asy-

stą rodzinną planuje się objąć 2702 rodziny (tj. o około 1040 rodzin więcej niż objęto asystą w 2012 r.), 

natomiast w 2014 r. 2910 rodzin (tj. około 1245 rodzin więcej niż w 2012 r.). Szczegółowe dane zostały 

pokazane w tabelach 10 i 11. 

8.2. Plany odnośnie zatrudniania asystentów rodziny, wśród instytucji, które nie 

realizowały zadań asystenta rodziny w 2012 r. 

Z badania wynika, iż 69,8% (tj. 150) ośrodków, które dotychczas nie realizowały zadań asysten-

ta rodziny, planuje zatrudnić asystenta dopiero wówczas, gdy będzie to wymóg ustawowy, a 29,3% 

(tj. 63) w przyszłym roku. Jedynie 0,9% (tj. 2) ośrodków zadeklarowało, iż zamierza jeszcze zatrudnić 

asystenta przed końcem roku 2012 (wykres 30). 

Przedstawiciele, objętych badaniem ośrodków pomocy społecznej, w większości zadeklarowali, 

iż zamierzają zatrudnić asystentów na podstawie umowy zlecenie (63,3% - w ten sposób wskazało 136 

podmiotów), a następnie 25,6% (tj. 55) na podstawie umowy o pracę na czas określony (wykres 31). 

WYKRES 30. PLANY ODNOŚNIE ZATRUDNIENIA ASYSTENTA RODZINY 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=215 instytucji] 40 

WYKRES 31. FORMA ZATRUDNIENIA, JAKĄ PRZEWIDUJĄ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ, DLA NOWO ZATRUD-

NIONYCH ASYSTENTÓW RODZINY 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=215 instytucji] 41 

                                                                                                                                                                      

39 wykaz gmin, które wskazały poszczególne odpowiedzi zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabela 18) 
40 wykaz gmin, które wskazały poszczególne odpowiedzi zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabela 22) 
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8.3. Plany odnośnie zatrudniania asystentów rodziny, wśród instytucji, które 

realizują zadań asystenta rodziny w 2012 r. 

Z analizy pozyskanego materiału badawczego wynika, iż badane instytucje planują łącznie  

w 2013 r. zatrudnić 166 asystentów rodziny, a w 2014 r. - 175. Samorządy gminne planują zatrudnić 

łącznie 99 asystentów w 2013 r. i 108 w 2014 r., natomiast ośrodki z m.st. Warszawy 67 asystentów  

w 2013 r. i 65 w 2014 r. Jeśli zaś chodzi o miasta na prawach powiatu, to jedynie jedno z nich planuje 

zatrudnienie 2 asystentów w 2014 r. (tabela 12). 

Większość badanych instytucji przewiduje, iż nowo zatrudnieni asystenci będą wykonywać swoje obo-

wiązki w ramach umowy zlecenie (46 instytucji, tj.50%), bądź umowy o pracę na czas określony 

(39 instytucji, tj. 42,4%) (wykres 32). Samorządy gminne, w większości przypadków, planują zatrudnić 

asystentów rodziny w ramach umów zlecenie, natomiast miasta na prawach oraz instytucji z m.st. War-

szawy w ramach umów o pracę na czas określony (wykres 33). Głównym źródłem finansowania nowo 

zatrudnionych asystentów rodziny będą własne środki budżetowe, a także, choć w mniejszym stopniu, 

środki budżetu państwa (wykres 34). 

Ze środków Unii Europejskiej, w celu zatrudnienia asystenta rodziny, korzystać będą głównie instytucje 

z m.st. Warszawa, natomiast podmioty z samorządów gminnych i miast na prawach powiatu będą fi-

nansować asystę głównie z własnych i państwowych środków budżetowych (wykres 35). 

WYKRES 32. FORMA ZATRUDNIENIA ASYSTENTÓW RODZINY 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=92 instytucje] 42 

                                                                                                                                                                      

41 wykaz gmin, które wskazały poszczególne odpowiedzi zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabele 32-34) 
42 wykaz gmin, które wskazały poszczególne odpowiedzi zawarty został w aneksie tabelarycznym (tabele 35-37) 
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WYKRES 33. FORMA ZATRUDNIENIA ASYSTENTÓW RODZINY W SAMORZĄDACH: 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; jeden z ośrodków nie 
odpowiedział na to pytanie, gdyż zadania asystenta rodziny są zlecone firmie zewnętrznej 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=92 instytucje] 

WYKRES 34. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZATRUDNIONYCH ASYSTENTÓW RODZINY 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=92 instytucje] 
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WYKRES 35. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZATRUDNIONYCH ASYSTENTÓW RODZINY W SAMORZĄDACH: 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=117 instytucji] 

8.4. Potrzeby szkoleniowe 

Szkolenia, w których asystenci chcieliby uczestniczyć w celu zdobycia specjalistycznej wiedzy 

niezbędnej do wykonywania zadań asystenta rodziny, w dużej mierze pokrywały się z tymi, które już 

przeszli, jednakże stanowiły kolejny etap, kontynuację poprzednich szkoleń.  

Zatem szkolenia, w których planowali wziąć udział respondenci najczęściej dotyczyły następu-

jących obszarów: 

1. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) – dalsze stopnie; 

2. Specyfika i metody wsparcia w leczeniu uzależnień, zwłaszcza w nałogu alkoholowym; 

3. Szkolenie na asystenta rodziny; 

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz praca ze sprawcami przemocy i dzieckiem do-

znającym przemocy w rodzinie; 

5. Prawo rodzinne i opiekuńcze; 

6. Mediacje rodzinne; 

7. Praca z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze; 

8. Metody pracy z rodzinami wieloproblemowymi, dysfunkcjonalnymi; 

9. Działania w ramach interwencji kryzysowej; 

10. Dokumentacja w pracy asystenta rodziny; 

11. Superwizja; 

12. Metody motywowania klientów; 

13. Praca z klientami o niskim poziomie intelektualnym oraz niepełnosprawnymi; 

14. Komunikacja interpersonalna. 
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IX. OCENA ŚWIADCZONEGO RODZINOM WSPARCIA PRZEZ ASYSTENTÓW 

RODZINY 

W tym podrozdziale, analizie podlegały odpowiedzi respondentów dotyczące liczby rodzin obję-

tych wsparciem, rodzajów podejmowanych działań oraz oceny świadczonego wsparcia pod kątem osią-

ganych rezultatów, przyczyny nie osiągania założonych rezultatów pomocy, częstotliwości podejmowa-

nych działań interwencyjnych czy ich zgodność z opracowywanym planem pracy z rodziną, a także 

jakiego wsparcia najczęściej potrzebują rodziny objęte asystą rodzinną. 

Na podstawie deklaracji asystentów rodziny oszacowano, iż łączna liczba rodzin, które obecnie 

uzyskują wsparcie w postaci asystentury rodzinnej wynosi w województwie mazowieckim 1 825 rodzin. 

Najwięcej tego typu rodzin znajduje się w Warszawie (825), powiecie sochaczewskim (63) oraz prusz-

kowskim (60) (tabela 27, zawarta w załączniku). Ponadto analizując liczbę rodzin objętych asystenturą 

rodzinną w poszczególnych rodzajach gmin należy zauważyć, iż najwięcej tego typu rodzin znajduje się 

na terenach samorządów gminnych (859), nieco mniej w mieście stołecznym (825), zaś najmniej  

w miastach na prawach powiatu (141) (tabela 13). 

Jak przedstawia wykres 36, największy odsetek asystentów rodziny sprawuje pieczę nad 

6-9 rodzinami (87 asystentów - 41,8%), znacznie rzadziej, bowiem w niniejszym badaniu blisko ¼ asy-

stentów zadeklarowała opiekę nad 10-13 rodzinami (49 asystentów - 23,6%). 

WYKRES 36. LICZBA RODZIN, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJĄ ASYSTENCI RODZINY [N=208] 

 
* 2 respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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1. Edukacja rodziny – zarówno w zakresie zwiększania kompetencji rodzicielskich, jak i dotycząca 

higieny, zdrowego odżywiania, sposobów spędzania czasu z dzieckiem czy też gospodarowa-

nia budżetem domowym; 

2. Działania motywujące członków rodziny – zarówno w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawo-

dowych, poszukiwania zatrudnienia, spędzania czasu z dzieckiem czy podjęcia leczenia odwy-

kowego; 

3. Kontakt i współpraca ze szkołami, kuratorami, instytucjami oraz wsparcie klientów w kontaktach 

urzędowych; 

4. Rozmowa i pomoc w rozwiązywaniu problemów bieżących, codziennych w rodzinach objętych 

wsparciem; 

5. Pomoc w zakresie załatwiania spraw urzędowych, dopełnianiu formalności, pisaniu pism; 

6. Mediacje – omawianie problemów na forum rodziny, niwelowanie konfliktów, mających na celu 

poprawę relacji w rodzinie; 

7. Koordynacja działań rodziny obejmująca opracowywanie i nadzór nad realizacją planu pracy 

z rodziną; 

8. Pomoc psychologiczna i emocjonalna członkom rodziny – kierowanie do specjalistów, wsparcie 

w trudnych chwilach; 

9. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.   

W niniejszym badaniu 147 (70%) asystentów było zdania, iż świadczona przez nich pomoc ra-

czej przyniesienie oczekiwane rezultaty. Przeciwnego zdania było jedynie 13 (6,2%) asystentów (1 asy-

stent, tj. 0,5% - zdecydowanie nie; 12 asystentów, tj. 5,7% - raczej nie) (wykres 37). 

WYKRES 37. OCENA ŚWIADCZONEJ PRZEZ ASYSTENTÓW POMOCY POD KĄTEM OCZEKIWANYCH REZULTATÓW 

[N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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Respondentów poproszono w następnej kolejności o opinię na temat, jakie są przyczyny tego, 

iż świadczone wsparcie nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. Największa część respondentów 

(74,8% - 157 respondentów) była zdania, iż ich wsparcie przynosi oczekiwane rezultaty, w związku tym, 

nie są w stanie powiedzieć, co sprawia, iż założenia wsparcia nie są osiągane. Natomiast w grupie asy-

stentów, którzy podjęli się określenia przyczyn nieuzyskiwania oczekiwanych rezultatów świadczonego 

wsparcia dominowały opinie, iż to brak chęci współpracy ze strony wielu rodzin skutecznie utrudnia 

osiągnięcie oczekiwanych celów (24 asystentów - 45,3%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pyta-

nie przedstawia wykres 38. 

WYKRES 38. PRZYCZYNY NIE UZYSKANIA OCZEKIWANYCH REZULTATÓW ŚWIADCZONEGO WSPARCIA WEDŁUG 

PROGNOZ ASYSTENTÓW RODZINY [N=53] 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; ** 157 respondentów 
było zdania, iż „wsparcie przyniesie oczekiwane rezultaty” 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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Respondenci w większości przypadków oceniają swoje działania jako raczej skuteczne  

(173 asystentów - 82,4%) (wykres 39). 

WYKRES 39. OCENA SKUTECZNOŚCI ZADAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Asystenci w niniejszym badaniu przyznali, iż raczej rzadko podejmują działania interwencyjne  

i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin (97 asystentów, tj. 46,2% - bardzo 

rzadko; 86 asystentów, tj. 41,0% - rzadko). Jedynie 27 (12,9%) asystentów w swojej pracy zawodowej 

ma często do czynienia z podobnymi sytuacjami (25 asystentów, tj. 11,9% - często; 2 asystentów, 

tj. 1,0% - bardzo często) (wykres 40). 

WYKRES 40. CZĘSTOTLIWOŚĆ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH I ZARADCZYCH W SYTUACJI ZA-

GROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I RODZIN [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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Podstawą do podjęcia przez asystenta pracy z rodziną jest plan pracy, który opracowany jest 

we współpracy z rodziną i pracownikiem socjalnym, który wnioskował o przydzielenie asystenta rodzi-

nie. Dokument ten zawiera listę działań, które będą realizowane w celu przezwyciężenia przez rodzinę 

trudnej sytuacji życiowej, a także terminy ich realizacji oraz spodziewane efekty. W zdecydowanej więk-

szości plan pracy spełnia założenia (169 asystentów, tj. 80,5% - raczej spełnia; 21 asystentów, tj. 10,0% 

- zdecydowanie spełnia). Potwierdza to zasadność opracowywania niniejszego dokumentu.  

WYKRES 41. STOPIEŃ SPEŁNIANIA ZAŁOŻEŃ OPRACOWYWANEGO PLANU PRACY Z RODZINĄ [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Na podstawie deklaracji asystentów można stwierdzić, iż najbardziej pożądaną przez rodziny  

w trudnej sytuacji życiowej formą wsparcia jest pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

z dziećmi (169 asystentów - 80,9%). Niniejsze dane są niepokojące w tym aspekcie, iż świadczą  

o znacznej skali przekazywania negatywnych wzorców postępowania z pokolenia na pokolenia, a w tym 

zwłaszcza: skłonności do nadużywania alkoholu, stosowania przemocy, wyuczonej bezradności czy 

uzależnienia opiekuńczego od instytucji państwowych. Efektem takiej postawy są późniejsze problemy 

wychowawcze z dziećmi w takich rodzinach.  

Wiele rodzin, zdaniem asystentów, potrzebuje także pomocy w rozwiązywaniu problemów psy-

chologicznych (105 asystentów - 50,2%), w zdobyciu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospo-

darstwa domowego (103 asystentów - 49,3%) czy też pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych 

(97 asystentów - 46,4%) (wykres 42). 
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WYKRES 42. WSPARCIE, JAKIEGO NAJCZĘŚCIEJ POTRZEBUJĄ RODZINY OBJĘTE ASYSTĄ RODZINNĄ [N=209] 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; ** pytanie nie dotyczyło 
1 asystenta rodziny, który odmówił udzielenia odpowiedzi na to pytanie 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Asystenci zwrócili także uwagę na bariery zmniejszające skuteczność świadczonego wsparcia. 

Jak wynika z analizy odpowiedzi respondentów, najczęściej występujące bariery to: 

1. Niechęć rodzin do zmiany stylu życia przejawiająca się oporem w przyjmowaniu sugestii czy 

porad, ukrywaniem istniejących problemów, zaprzeczaniem o występowaniu niepożądanych 

zachowań czy też pozorność poprawy sytuacji w rodzinie, tzw. poprawa na pokaz; 
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2. Bierność klientów przejawiająca się brakiem motywacji do działania, czy współpracy oraz uni-

kaniem spotkań z asystentem; 

3. Brak pozytywnych wzorców postępowania w środowisku rodzinnym klientów – tzn. deficyty spo-

łeczne, powielanie negatywnych wzorców funkcjonowania, problemy komunikacyjne; 

4. Brak zaufania rodzin do asystentów, lęk i obawy przed otworzeniem się; 

5. Nałogi klientów, zwłaszcza alkoholizm; 

6. Brak właściwego współdziałania między instytucjami, które przejawia się zdaniem asystentów  

w niewłaściwym rozumieniu roli asystenta przez służby państwowe; 

7. Bariery finansowe – niskie dochody w rodzinach klientów oraz brak instrumentów finansowych 

umożliwiających integrację rodziny poprzez spędzanie wolnego czasu np. poprzez wspólne 

wyjścia do kina; 

8. Niski poziom intelektualny klientów – problemy emocjonalne, upośledzenie, ograniczony spo-

sób myślenia; 

9. Głęboka dysfunkcjonalność rodzin – wielość i złożoność problemów; 

10. Brak wiary we własne możliwości klientów – niska samoocena.  
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X. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ INSTYTUCJAMI 

W podrozdziale tym, analizie podlegały odpowiedzi respondentów dotyczące podejmowania 

przez asystentów współpracy z innymi podmiotami w procesie wspierania rodzin znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej. Istotne było poznanie rodzaju podmiotów, z którymi współpracują asystenci 

oraz oceny jakości współpracy. 

Jak wynika z analizy danych, aż 208 (99,0%) asystentów w trakcie pełnienia obowiązków za-

wodowych podejmuje współpracę z innymi podmiotami (wykres 43). Te podmioty to najczęściej: szkoły/ 

żłobki/ przedszkola (202 wskazania - 97,1%), sąd i kuratorzy (162 wskazania - 77,9%), jednostki orga-

nizacji samorządowej (134 wskazania - 64,4%), zespół interdyscyplinarny (131 wskazań - 63,0%) oraz 

policja (126 wskazań - 60,6%) (wykres 44).  

Badani asystenci w większości pozytywnie oceniają przebieg współpracy z tymi podmiotami 

(140 asystentów, tj. 67,3% - dobrze; 24 asystentów, tj. 11,5% - bardzo dobrze” (wykres 45). 

WYKRES 43. PODEJMOWANIE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIECKA  
I RODZINY [N=210] 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

WYKRES 44. PODMIOTY, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJĄ ASYSTENCI RODZINY [N=208] 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; ** pytanie nie dotyczyło 
2 asystentów rodziny, którzy nie współpracowali z żadnymi podmiotami 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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WYKRES 45. OCENA PRZEBIEGU WSPÓŁPRACY Z WYŻEJ WYMIENIONYMI PODMIOTAMI [N=208] 

* pytanie nie dotyczyło 2 asystentów rodziny, którzy nie współpracowali z żadnymi podmiotami 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

Asystentów, którzy negatywnie ocenili jakość podejmowanej z innymi instytucjami współpracy, 

poproszono o określenie, co ich zdaniem leży u podłoża niewłaściwej komunikacji pomiędzy asystenta-

mi, a innymi podmiotami zaangażowanymi w świadczenie wsparcia na rzecz rodzin znajdujących się 

trudnej sytuacji życiowej.  

Jak pokazały wyniki badania, największa część respondentów przekonanych o tym, iż współ-

praca przebiega nieprawidłowo, winą za to obarcza przede wszystkim niewiedzę instytucji na temat roli  

i zadań asystenta rodziny (12 asystentów - 37,5%), a także brak koordynacji działań instytucji działają-

cych na rzecz jednej rodziny (11 asystentów - 34,4%) (wykres 46). 

WYKRES 46. PRZYCZYNY NEGATYWNEJ OCENY WSPÓŁPRACY [N=32] 

 
* pytanie nie dotyczyło 165 asystentów rodziny, którzy ocenili „dobrze” oraz „bardzo dobrze” jakość współpracy oraz 2 re-
spondentów, którzy nie współpracowali z żadnymi podmiotami; 11 respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na to 
pytanie; ** % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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XI. PROBLEMY I BARIERY W PRACY ASYSTENTA RODZINY 

Istotną kwestią poruszoną w niniejszym badaniu były najważniejsze problemy, z jakimi asysten-

ci borykają się w trakcie wykonywania swoich zadań.  

WYKRES 47. PROBLEMY, Z JAKIMI NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKAJĄ SIĘ RESPONDENCI WYKONUJĄC ZADANIA ASYSTEN-

TA RODZINY [N=210] 

 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; ** na wykresie przed-
stawiono stanowiska, które uzyskały przynajmniej 2,0% wskazań respondentów; pozostałe odpowiedzi zawarto  
w aneksie tabelarycznym (tabela 28) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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Analiza materiału badawczego wykazała, iż najważniejszym problemem jest bezradność opie-

kuńczo-wychowawcza rodzin objętych wsparciem (67 asystentów - 31,9%), a także brak jakichkolwiek 

chęci współpracy ze strony klientów, wyrażająca się poprzez bierność i opór w trakcie podejmowanych 

przez asystenta prób zmiany ich sytuacji życiowej (61 asystentów - 29,0%). Równie dużą trudność 

sprawia asystentom fakt, iż wielu klientów boryka się z różnego rodzaju uzależnieniami, a zwłaszcza  

z nałogiem alkoholowym (57 asystentów - 27,1%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentuje  

wykres 47. 

Ostatnim pytaniem, jakie zadano asystentom rodziny w trakcie procedury badawczej była proś-

ba o podanie sugestii wynikających z posiadanego doświadczenia zawodowego, a które mogłyby wpły-

nąć na zwiększenie skuteczności i adekwatności pracy asystentów rodziny w województwie mazowiec-

kim. Asystenci podali liczne propozycje usprawnienia własnej pracy. Najważniejszą sugestią było ogra-

niczenie ich roli w zakresie wypełniania licznych dokumentacji i wypełniania formalności (51 asystentów 

- 24,3%). W prosty sposób przełoży się to na większą obecność asystentów w środowisku i pracę so-

cjalną z rodzinami, która jest dla asystentów priorytetem. Pozostałe sugestie respondentów przedstawia  

wykres 48. 

WYKRES 48. ZMIANY, JAKIE NALEŻY WPROWADZIĆ W CELU ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI I ADEKWATNOŚCI PRA-

CY ASYSTENTA RODZINY [N=210] 

* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź; ** na wykresie przed-
stawiono stanowiska, które uzyskały przynajmniej 2,0% wskazań respondentów; pozostałe odpowiedzi zawarto  
w aneksie tabelarycznym (tabela 29) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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skierowana do społeczneństwa, jak i innych instytucji…

mniejsza liczba rodzin przypadająca na jednego asystenta
rodziny

lepsza współpraca wszystkich instytucji, które działają na
rzecz tej samej rodziny

szerszy dostęp do szkoleń służących do zdobycia
specjalistycznej wiedzy

nie wiem, trudno powiedzieć

ograniczenie dokumentacji na rzecz pracy w środowisku
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XII. PODSUMOWANIE 

Na podstawie zebranego materiału badawczego oraz analizy wyników badań możliwe było 

stworzenie portretu asystenta rodziny w województwie mazowieckim (tabela 1 i 2). 

TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA MAZOWIECKIEGO ASYSTENTA RODZINY 

Zmienne Charakterystyka 

PŁEĆ kobieta 

WIEK od 26 do 35 lat 

OGÓLNY STAŻ PRACY od 6 do 10 lat 

STAŻ PRACY Z DZIEĆMI LUB RODZINĄ od 3 do 5 lat 

WYKSZTAŁCENIE 
- wyższe na kierunku pedagogika 
- odbyte szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodzinami 

STANOWISKA PRACY, NA KTÓRYCH 

PRACOWALI PRZED OBJĘCIEM POSADY 

ASYSTENTA RODZINY 

- wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
- pracownik biurowy 

SZKOLENIA, W JAKICH BRALI UDZIAŁ 

ASYSTENCI 

- szkolenie na asystenta rodziny – np. Nowe formy i narzędzia wspar-
cia indywidualnego i środowiskowego – asystent rodziny; 
- szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie – przeciwdziałanie prze-
mocy w rodzinie, praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie, dziec-
ko krzywdzone; 
- procedura Niebieskiej Karty; 
- terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR43). 

SZKOLENIA, W JAKICH CHCĄ WZIĄĆ 

UDZIAŁ ASYSTENCI 

- terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) – dalsze stopnie; 
- specyfika i metody wsparcia w leczeniu uzależnień, zwłaszcza  
w nałogu alkoholowym; 
- szkolenie na asystenta rodziny; 
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz praca ze sprawcami 
przemocy i dzieckiem doznającym przemocy w rodzinie. 

FORMA ZATRUDNIENIA ASYSTENTA 

RODZINY 

- umowa zlecenie (w miastach na prawach powiatu oraz z instytucjach 
m.st. Warszawy - umowa o pracę na czas określony, samorządy 
gminne - umowa zlecenie) 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ASYSTENTA 

RODZINY  

- środki budżetu państwa, bądź własne środki budżetowe (rzadziej 
środki unijne, z których częściej korzystają instytucje m.st. Warszawy, 
niż pozostałych samorządów) 

WYMIAR CZASU PRACY - 40 godz./tyg. 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

  

                                                      

43 terapia skoncentrowana na rozwiązaniach 
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TABELA 2. CHARAKTERYSTYKA PRACY ASYSTENTA RODZINY 

Zmienne Charakterystyka 

LICZBA RODZIN OBJĘTYCH ASYSTEN-

TURĄ RODZINNĄ 

- 1825 w województwie mazowieckim, najwięcej w Warszawie (825), 
najmniej w miastach na prawach powiatu (141); 
- na 1 asystenta w woj. mazowieckim przypada średnio 9 rodzin wy-
magających wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych. 

NAJCZĘŚCIEJ ŚWIADCZONE NA RZECZ 

RODZIN WSPARCIE 

- edukacja rodziny – zarówno w zakresie zwiększania kompetencji 
rodzicielskich, jak i dotycząca higieny, zdrowego odżywiania, sposo-
bów spędzania czasu z dzieckiem czy też gospodarowania budżetem 
domowym; 
- działania motywujące członków rodziny – zarówno w zakresie pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania zatrudnienia, spę-
dzania czasu z dzieckiem czy podjęcia leczenia odwykowego; 
- kontakt i współpraca ze szkołami, kuratorami, instytucjami oraz 
wsparcie klientów w kontaktach urzędowych. 

OCENA ŚWIADCZONEJ POMOCY POD 

KĄTEM OSIĄGANIA REZULTATÓW 
raczej osiąga założone rezultaty 

PRZYCZYNY NIE UZYSKANIA OCZEKI-

WANYCH REZULTATÓW ŚWIADCZONEGO 

WSPARCIA  

- brak chęci współpracy ze strony rodzin  
- zbyt duża demoralizacja rodzin, deficyty społeczne, roszczeniowość, 
wyuczona bezradność 
- zły sposób pojmowania celu oferowanej pomocy i konieczności 
zmiany postaw w rodzinie 

OCENA SKUTECZNOŚCI PODEJMOWA-

NYCH DZIAŁAŃ 
raczej skuteczne 

CZĘSTOTLIWOŚĆ PODEJMOWANIA 

DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH  
I ZARADCZYCH W SYTUACJI ZAGROŻE-

NIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I RODZIN 

bardzo rzadko 

STOPIEŃ SPEŁNIANIA ZAŁOŻEŃ OPRA-

COWYWANEGO PLANU PRACY 

Z RODZINĄ 
raczej spełnia 

WSPARCIE, JAKIEGO NAJCZĘŚCIEJ 

POTRZEBUJĄ RODZINY OBJĘTE ASYSTĄ 

RODZINNĄ 

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi 
- pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych 
- pomoc w zdobyciu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospo-
darstwa domowego  

BARIERY ZMNIEJSZAJĄCE SKUTECZ-

NOŚĆ ŚWIADCZONEGO WSPARCIA 

- niechęć rodzin do zmiany stylu życia przejawiająca się oporem 
w przyjmowaniu sugestii czy porad, ukrywaniem istniejących proble-
mów, zaprzeczaniem o występowaniu niepożądanych zachowań czy 
też pozorność poprawy sytuacji w rodzinie, tzw. poprawa na pokaz; 
- bierność klientów przejawiająca się brakiem motywacji do działania, 
czy współpracy oraz unikaniem spotkań z asystentem; 
- brak pozytywnych wzorców postępowania w środowisku rodzinnym 
klientów – tzn. deficyty społeczne, powielanie negatywnych wzorców 
funkcjonowania, problemy komunikacyjne; 
- brak zaufania rodzin do asystentów, lęk i obawy przed otworzeniem 
się. 

PODEJMOWANIE WSPÓŁPRACY  
Z INNYMI PODMIOTAMI  
W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DZIEC-

KA I RODZINY 

podejmują 
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Zmienne Charakterystyka 

PODMIOTY, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJĄ 

ASYSTENCI RODZINY 

- szkoły, przedszkola, żłobki 
- sąd i kuratorzy 
- jednostki organizacji samorządowej 

OCENA PRZEBIEGU WSPÓŁPRACY 

Z WYŻEJ WYMIENIONYMI PODMIOTAMI 
dobrze 

PRZYCZYNY NEGATYWNEJ OCENY 

WSPÓŁPRACY 

- niewiedzę instytucji na temat roli i zadań asystenta rodziny  
- brak koordynacji działań instytucji działających na rzecz jednej rodzi-
ny 

PROBLEMY, Z JAKIMI NAJCZĘŚCIEJ 

SPOTYKAJĄ SIĘ RESPONDENCI WYKO-

NUJĄC ZADANIA ASYSTENTA RODZINY 

- bezradność opiekuńczo-wychowawcza rodzin objętych wsparciem 
- brak jakichkolwiek chęci współpracy ze strony klientów 
- różnego rodzaju uzależnienia klientów, a zwłaszcza nałóg alkoholo-
wy 

ZMIANY, JAKIE NALEŻY WPROWADZIĆ 

W CELU ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI 

I ADEKWATNOŚCI PRACY ASYSTENTA 

RODZINY 

- ograniczenie roli asystentów w zakresie wypełniania licznych doku-
mentacji i wypełniania formalności 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki pozwoliły na wysunięcie wniosków i stworzenie na-

stępujących rekomendacji: 

Lp. Wniosek Rekomendacja 
Jednostki 

odpowiedzialne 
za wdrożenie 

1. a) Nadmierna biurokra-
cja, duża ilość doku-
mentów do wypełnienia, 
powodują, że asystenci 
rodziny mają mniej 
czasu na pracę 
z rodzinami potrzebują-
cymi wsparcia.  
b) Zbyt krótki okres 
realizacji zadań asy-
stenta rodziny. 

Zmniejszenie zakresu dokumentacji do wypełnie-
nia przez asystentów rodziny, na rzecz pracy 
w środowisku. 
- zadaniem asystenta rodziny jest świadczenie wspar-
cia na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo - wy-
chowawczymi. W związku z tym cała jego uwaga 
powinna być skierowana na podejmowanie działań, 
zmierzających do poprawy sytuacji tych rodzin. Tym-
czasem tzw. „papierologia” ogranicza działania asy-
stenta w środowisku rodzinnym, gdyż swój czas pracy 
musi podzielić na „realne” wsparcie (pracę z rodziną), 
i na wypełnianie różnego rodzaju dokumentów, któ-
rych wymaga stanowisko pracy, na którym jest zatrud-
niony 
-ważne jest również wydłużenie okresu objęcia rodzin 
wsparciem, gdyż często zdarzają się sytuacje, gdy 
czas trwania asystentury pozwala jedynie na bliższe 
poznanie rodziny, zdobycie jej zaufania. 

- Instytucje zatrudnia-
jące asystentów 
rodziny, 
- Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 
(jako instytucja ogła-
szająca konkursy na 
asystenta rodziny; 
w ramach resortowe-
go programu wspie-
rania rodziny 
i systemu pieczy 
zastępczej) 
- samorządy teryto-
rialne 
- projektodawcy PO 
KL 
- ustawodawcy 

2. Mimo, iż asystenci ro-
dziny posiadają odpo-
wiednie wykształcenie 
oraz staż pracy 
z dziećmi i rodziną, 
a także w większości 
przeszli różnorodne, 
wielotematyczne kursy 
i szkolenia, uważają oni, 
iż aby ich działania były 
skuteczniejsze muszą 
stale podnosić 
i uzupełniać swoje kwa-
lifikacje i umiejętności.  

Podnoszenie kompetencji asystentów rodziny 
poprzez szerszy dostęp do różnego rodzaju szko-
leń, kursów i warsztatów, które pozwolą asysten-
tom rodziny skuteczniej pomagać dzieciom 
i rodzinom. 
- asystent rodziny podczas wykonywania swoich obo-
wiązków służbowych spotyka się z różnymi sytuacjami 
i zachowaniami członków rodziny. Niektóre z nich zna 
już z poprzednich doświadczeń i wie, jak się wobec 
nich zachować i jakie podjąć kroki. Jednocześnie 
zdarzają się sytuacje, z którymi asystent nie miał do 
tej pory do czynienia, więc nie zawsze wie, jakie środki 
zaradcze powinien podjąć, żeby uzyskać zamierzony 
skutek. Zdarza się również, iż podejmowane dotych-
czas kroki są już nieadekwatne do sytuacji, więc nale-
ży przyjąć nowe możliwości rozwiązania problemu. 
Tak więc różnego rodzaju kursy, szkolenia i warsztaty 
uczą asystenta zachować się odpowiednio do sytuacji 
i być na tzw. „bieżąco”. 

- Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej  
- Instytucje zatrudnia-
jące asystentów 
rodziny, 
- ustawodawcy 
- krajowe, regionalne, 
lokalne media 
- samorządy teryto-
rialne 

3. Zarówno rodziny, jak 
i instytucje z którymi 
współpracują asystenci 
rodziny nie znają roli 
i zadań asystenta rodzi-
ny. 

Zorganizowanie kampanii informacyjnej dotyczą-
cej roli i zadań asystenta rodziny. Zwiększenie 
zaangażowania rodzin i instytucji. 
- badani asystenci rodziny bardzo często zwracali 
uwagę, na fakt iż rodziny, objęte przez nich wsparciem 
nie znają roli jaką ma pełnić asystent rodziny. Bardzo 
często traktują go jako pracownika ośrodka pomocy 

- Instytucje zatrudnia-
jące asystentów 
rodziny, 
- samorządy teryto-
rialne 
- projektodawcy PO 
KL 
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społecznej, który ingeruje w ich życie i pełni funkcję 
kontrolną. W związku z tym nie darzą go zaufaniem, 
co przekłada się na niską jakość ich współpracy. Zro-
zumienie przez społeczeństwo roli asystenta rodziny 
jest kluczową sprawą, gdyż dopiero wówczas, praca 
asystenta będzie mogła przynieść oczekiwane rezulta-
ty. 
- ten sam problem występuje jeśli chodzi o inne insty-
tucje, które działają w obszarach związanych 
z niesieniem pomocy rodzinom, a zwłaszcza dzieciom. 
Pełne zrozumienie roli asystenta rodziny oraz zaanga-
żowanie przedstawicieli tych podmiotów, poprzez 
wzajemną współpracę, podjęcie odpowiedzialności za 
podejmowane działania, wymianę informacji oraz 
lepszą koordynację, możliwe będzie podejmowanie 
bardziej skutecznych i adekwatnych działań, 
- ważne jest również jasne określenie zadań asystenta 
rodziny, jego zależności służbowych oraz obszarów 
współpracy z innymi instytucjami. 

- ustawodawcy 
- instytucje szkole-
niowe 

4. Brak niezbędnych na-
rzędzi pracy asystenta 
rodziny. Niskie środki 
finansowe przeznaczo-
ne na realizację zadań 
asystenta rodziny. 

Zwiększenie środków finansowych przeznaczo-
nych na realizację zadań asystenta rodziny oraz 
wyposażenie go w niezbędne narzędzia pracy. 
- aby skutecznie realizować zadania asystenta rodzi-
ny, osoby pełniące tę funkcję powinny zostać wyposa-
żone w niezbędne narzędzia do pracy. Badani asy-
stenci rodziny często wskazywali, iż nie posiadają 
telefonu służbowego, co utrudnia kontakt rodziny 
z asystentem, szczególnie gdy pracuje on w terenie 
z inną rodziną. Problemem są również dojazdy do 
rodzin, które mieszkają poza siedzibą gminy, bądź 
w dużych miastach, gdzie ludność jest rozproszona 
terytorialnie. Komputer przenośny wraz z dostępem do 
Internetu również jest niezbędnym narzędziem pracy, 
gdyż rodziny objęte wsparciem przeważnie nie mają 
dostępu do Internetu, który w dzisiejszych czasach 
jest jednym z najszybszych i najtańszych źródeł wie-
dzy o różnych aspektach. 

- Instytucje zatrudnia-
jące asystentów 
rodziny, 
- Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej 
(jako instytucja ogła-
szająca konkursy na 
asystenta rodziny; 
w ramach resortowe-
go programu wspie-
rania rodziny 
i systemu pieczy 
zastępczej) 
- samorządy teryto-
rialne 
- projektodawcy PO 
KL 

- ustawodawcy 

5. Brak specjalistycznych 
instytucji wspierających 
dzieci i rodziny, szcze-
gólnie w mniejszych 
miejscowościach   

Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjali-
stycznego (pedagogiczno - psychologicznego, 
prawnego, itp.) 
- w wielu przypadkach badani asystenci rodziny wska-
zywali, iż nie mają możliwości skonsultowania człon-
ków danej rodziny ze specjalistami, np. z pedagogiem, 
psychologiem, bądź innym terapeutą, których pomoc, 
wiedza i doświadczenie pomogłyby w rozwiązaniu 
problemu z jakim dana rodzina się boryka. Niezbędna 
jest również pomoc prawna w wielu sytuacjach (np., 
w gdy rodzice są zagrożeni odebraniem lub ograni-
czeniem praw rodzicielskich, czy w przypadku zajęć 
komorniczych, problemów z prawem). Również 
w przypadku rodzin z problemem bezrobocia ważna 
jest pomoc doradcy zawodowego, który umiejętnie 
pokieruje członkami rodzin, aby mogli oni podjąć za-
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trudnienie. Podobnie sytuacja ma się w przypadku 
różnego rodzaju lekarzy specjalistów.  
- szczególnie jest to widoczne w małych miejscowo-
ściach, gdzie nie ma takich specjalistów, bądź dostęp 
do nich jest ograniczony (np. przez dużą odległość 
miejscowości, w której mieszka rodzina, od większego 
ośrodka miejskiego, czy poprzez długi okres oczeki-
wania na wizytę u specjalisty). Dlatego ważne jest, 
aby każdy asystent na stałe współpracował z różnymi 
instytucjami, świadczącymi pomoc na rzecz rodzin 
dotkniętych różnymi problemami i w przypadkach 
wymagających natychmiastowej interwencji miał się 
do kogo zwrócić o pomoc. 

* zaleca się wdrożenie rekomendacji w całości 
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ZAŁĄCZNIKI 

Aneks tabelaryczny 

TABELA 3. LICZBA ASYSTENTÓW RODZINY W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2011 R. 

GMINA LICZBA ASYSTENTÓW 

Dzielnica Wawer 17 

Dzielnica Białołęka 8 

Dzielnica Rembertów 6 

Dzielnica Żoliborz 5 

Dzielnica Ochota 4 

Dzielnica Bielany 4 

Iłża 4 

Dzielnica Bemowo 3 

Karczew 3 

Dzielnica Targówek 2 

Dzielnica Ursynów 2 

Dzielnica Praga Południe 1 

Dzielnica Praga Północ 1 

Dzielnica Ursus 1 

Dzielnica Wola 1 

Wiązowna 1 

Michałowice 1 

Dzielnica Śródmieście (NGO) 4 

Ogółem 68 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 4. LICZBA ASYSTENTÓW RODZINY W GMINACH WOJ. MAZOWIECKIEGO NA DZIEŃ 30.11.2012 R. 

Lp. POWIAT GMINA OPS NGO 
INNE PODMIOTY 
ZATRUDNIAJĄCE  

ASYSTENTÓW 

ŁĄCZNA LICZBA 
ASYSTENTÓW 

1 M. St. Warszawa Dzielnica Śródmieście 6 5 - 11 

2 M. St. Warszawa Dzielnica Wola 9 - - 9 

3 M. Płock 7 - - 7 

4 M. St. Warszawa Dzielnica Bemowo 6 - - 6 

5 M. St. Warszawa Dzielnica Mokotów 6 - - 6 

6 M. St. Warszawa Dzielnica Praga Południe 6 - - 6 

7 M. St. Warszawa Dzielnica Targówek 6 - - 6 

8 radomski Kowala 6 - - 6 

9 M. Radom 5 - - 5 

10 M. St. Warszawa Dzielnica Bielany 5 - - 5 

11 M. St. Warszawa Dzielnica Praga Północ 5 - - 5 

12 otwocki Karczew 5 - - 5 

13 M. Siedlce 4 - - 4 

14 M. St. Warszawa Dzielnica Ursus 4 - - 4 
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Lp. POWIAT GMINA OPS NGO 
INNE PODMIOTY 
ZATRUDNIAJĄCE  

ASYSTENTÓW 

ŁĄCZNA LICZBA 
ASYSTENTÓW 

15 M. St. Warszawa Dzielnica Ursynów 4 - - 4 

16 M. St. Warszawa Dzielnica Wawer 4 - - 4 

17 M. St. Warszawa Dzielnica Żoliborz 4 - - 4 

18 wyszkowski Wyszków 4 - - 4 

19 M. Ostrołęka - - 3 3 

20 M. St. Warszawa Dzielnica Białołęka 3 - - 3 

21 M. St. Warszawa Dzielnica Ochota 3 - - 3 

22 M. St. Warszawa Dzielnica Rembertów 3 - - 3 

23 M. St. Warszawa Dzielnica Włochy 3 - - 3 

24 ciechanowski Ciechanów 2 - - 2 

25 gostyniński Gostynin 2 - - 2 

26 miński Halinów 2 - - 2 

27 miński Mińsk Mazowiecki 2 - - 2 

28 piaseczyński Góra Kalwaria 2 - - 2 

29 piaseczyński Konstancin - Jeziorna 2 - - 2 

30 piaseczyński Piaseczno 2 - - 2 

31 płocki Bulkowo 2 - - 2 

32 płocki Słupno 2 - - 2 

33 pruszkowski Pruszków 2 - - 2 

34 radomski Gózd 2 - - 2 

35 radomski Iłża 2 - - 2 

36 radomski Skaryszew 2 - - 2 

37 sochaczewski Sochaczew 2 - - 2 

38 sokołowski Sokołów Podlaski 2 - - 2 

39 szydłowiecki Szydłowiec 2 - - 2 

40 żyrardowski Puszcza Mariańska 2 - - 2 

41 ciechanowski Opinogóra Górna 1 - - 1 

42 ciechanowski Sońsk 1 - - 1 

43 garwoliński Pilawa 1 - - 1 

44 garwoliński Żelechów 1 - - 1 

45 grodziski Milanówek 1 - - 1 

46 grójecki Goszczyn 1 - - 1 

47 grójecki Grójec 1 - - 1 

48 grójecki Nowe Miasto Nad Pilicą 1 - - 1 

49 kozienicki Garbatka - Letnisko 1 - - 1 

50 kozienicki Grabów nad Pilicą 1 - - 1 

51 legionowski Nieporęt 1 - - 1 

52 legionowski Serock - - 1 1 

53 legionowski Wieliszew 1 - - 1 

54 lipski Lipsko 1 - - 1 

55 lipski Solec nad Wisłą 1 - - 1 

56 łosicki Olszynka 1 - - 1 

57 makowski Czerwonka 1 - - 1 
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Lp. POWIAT GMINA OPS NGO 
INNE PODMIOTY 
ZATRUDNIAJĄCE  

ASYSTENTÓW 

ŁĄCZNA LICZBA 
ASYSTENTÓW 

58 makowski Maków Mazowiecki 1 - - 1 

59 M. St. Warszawa Dzielnica Wesoła 1 - - 1 

60 M. St. Warszawa Dzielnica Wilanów 1 - - 1 

61 miński Cegłów 1 - - 1 

62 miński Dębę Wielkie 1 - - 1 

63 mławski Dzierzgowo 1 - - 1 

64 mławski Mława 1 - - 1 

65 mławski Szydłowo 1 - - 1 

66 nowodworski Czosnów 1 - - 1 

67 nowodworski Leoncin 1 - - 1 

68 nowodworski Nasielsk 1 - - 1 

69 nowodworski Nowy Dwór Mazowiecki 1 - - 1 

70 nowodworski Pomiechówek 1 - - 1 

71 ostrołęcki Kadzidło 1 - - 1 

72 ostrowski Wąsewo 1 - - 1 

73 otwocki Wiązowna 1 - - 1 

74 piaseczyński Prażmów 1 - - 1 

75 płocki Bodzanów 1 - - 1 

76 pruszkowski Brwinów 1 - - 1 

77 pruszkowski Michałowice 1 - - 1 

78 pruszkowski Piastów 1 - - 1 

79 pruszkowski Raszyn 1 - - 1 

80 przasnyski Chorzele 1 - - 1 

81 przasnyski Przasnysz 1 - - 1 

82 przysuski Odrzywół 1 - - 1 

83 pułtuski Pokrzywnica 1 - - 1 

84 pułtuski Pułtusk 1 - - 1 

85 pułtuski Winnica 1 - - 1 

86 radomski Jastrzębia 1 - - 1 

87 radomski Pionki 1 - - 1 

88 radomski Pionki 1 - - 1 

89 radomski Wierzbica 1 - - 1 

90 radomski Wolanów 1 - - 1 

91 radomski Zakrzew 1 - - 1 

92 siedlecki Kotuń 1 - - 1 

93 siedlecki Mordy 1 - - 1 

94 sierpecki Sierpc 1 - - 1 

95 sochaczewski Brochów 1 - - 1 

96 sochaczewski Rybno 1 - - 1 

97 sochaczewski Sochaczew 1 - - 1 

98 szydłowiecki Chlewiska 1 - - 1 

99 warszawski zachodni Błonie 1 - - 1 

100 warszawski zachodni Kampinos 1 - - 1 
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Lp. POWIAT GMINA OPS NGO 
INNE PODMIOTY 
ZATRUDNIAJĄCE  

ASYSTENTÓW 

ŁĄCZNA LICZBA 
ASYSTENTÓW 

101 warszawski zachodni Łomianki 1 - - 1 

102 warszawski zachodni Ożarów Mazowiecki 1 - - 1 

103 warszawski zachodni Stare Babice 1 - - 1 

104 węgrowski Liw 1 - - 1 

105 węgrowski Węgrów 1 - - 1 

106 wołomiński Klembów 1 - - 1 

107 wołomiński Marki 1 - - 1 

108 wołomiński Radzymin 1 - - 1 

109 wołomiński Tłuszcz 1 - - 1 

110 wołomiński Wołomin 1 - - 1 

111 wołomiński Zielonka 1 - - 1 

112 wyszkowski Brańszczyk 1 - - 1 

113 wyszkowski Długosiodło 1 - - 1 

114 wyszkowski Rząśnik 1 - - 1 

115 żuromiński Żuromin 1 - - 1 

116 żyrardowski Mszczonów 1 - - 1 

  ogółem 217 5 4 226 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

TABELA 5. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM ASYSTENTA W 2011 R. 
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJ. MAZOWIECKIEGO 

 
Liczba rodzin 

N Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 18 

Średnia ** 66 434,53 

Suma 1 195 821 
* podane kwoty obejmują wszystkie wydatki instytucji związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (łącznie 
z wynagrodzeniem) 
** średnia została policzona z wykorzystaniem wzoru: suma/instytucje, które udzieliły odpowiedzi (np. 119581/18=66434,53) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=17 OPS+1 NGO] 

TABELA 6. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM ASYSTENTA RODZINY 

W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJ. MAZOWIECKIEGO 

 

całkowity koszt 
związany 

z zatrudnieniem 
asystenta 

wysokość środ-
ków przeznaczo-
nych na wyna-
grodzenie asy-

stenta 

łączny całkowity 
koszt związany  
z zatrudnieniem 
wszystkich asy-
stentów rodziny 

gminny 

N 

Instytucje, które udzieli-
ły odpowiedzi 

88 85 81 

Braki danych * 6 9 13 

Średnia ** 12053,47 2055,92 16143,36 

Suma 1060705 174753 1307612 
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całkowity koszt 
związany 

z zatrudnieniem 
asystenta 

wysokość środ-
ków przeznaczo-
nych na wyna-
grodzenie asy-

stenta 

łączny całkowity 
koszt związany  
z zatrudnieniem 
wszystkich asy-
stentów rodziny 

miasta na  
prawach  
powiatu 

N 

Instytucje, które udzieli-
ły odpowiedzi 

3 3 3 

Braki danych * 1 1 1 

Średnia ** 26037,15 2678,08 72872,95 

Suma 78111 8034 218619 

m.st. Warszawa 

N 

Instytucje, które udzieli-
ły odpowiedzi 

15 14 15 

Braki danych * 4 5 4 

Średnia ** 28829,27 4386,23 159573,39 

Suma 432439 61407 2393601 

ogółem 

N 

Instytucje, które udzieli-
ły odpowiedzi 

106 102 99 

Braki danych * 11 15 18 

Średnia ** 14823,17 2394,07 39594,26 

Suma 1571256 244195 3919832 

* niektóre z ośrodków nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie 
** średnia została policzona z wykorzystaniem wzoru: suma/instytucje, które udzieliły odpowiedzi (np. 1571256/106= 
14823,17) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 

TABELA 7. LICZBA RODZIN OBJĘTYCH ASYSTĄ RODZINNĄ W 2011 R. W POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC-

KIEGO 

 

liczba rodzin objętych asystą w 2011 r. 

m. st. Warszawa 325 

otwocki 9 

pruszkowski 2 

radomski 21 

ogółem 357 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=17] 

TABELA 8. LICZBA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY W 2012 R. W JEDNOSTKACH SAMORZĄ-

DU TERYTORIALNEGO WOJ. MAZOWIECKIEGO 

 
Liczba rodzin 

gminny 

N 
Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 82 

Braki danych * 12 

Średnia ** 9,66 

Suma 792 
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Liczba rodzin 

miasta na prawach powiatu 

N 
Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 4 

Braki danych * 0 

Średnia ** 32,50 

Suma 130 

m. st. Warszawa 

N 
Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 19 

Braki danych * 0 

Średnia ** 39,11 

Suma 743 

ogółem 

N 
Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 105 

Braki danych * 12 

Średnia ** 15,86 

Suma 1665 
* niektóre z ośrodków nie podały liczby rodzin objętych badaniem 
** średnia została policzona z wykorzystaniem wzoru: suma/instytucje, które udzieliły odpowiedzi (np. 1665/105=15,86) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=104 OPS+1 NGO] 

TABELA 9. LICZBA RODZIN OBJĘTYCH ASYSTĄ RODZINNĄ W 2012 R. W POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIEC-

KIEGO 

 

liczba rodzin objętych asystą w 2012 r. 
liczba gmin, która udzieliła 

odpowiedzi * 
ciechanowski 23 2 (3) 
garwoliński 7 2 (2) 
gostyniński 15 1 (1) 
grodziski 0 0 (1) 
grójecki 17 2 (3) 
kozienicki 14 2 (2) 
legionowski 16 3 (3) 
lipski 28 2 (2) 
łosicki 8 1 (1) 
makowski 17 2 (2) 
miasto Ostrołęka 24 1 (1) 
miasto Płock 24 1 (1) 
miasto Radom 32 1 (1) 
miasto Siedlce 50 1 (1) 
miasto st. Warszawa 743 19 (19) 
miński 39 4 (4) 
mławski 14 3 (3) 
nowodworski 52 5 (5) 
ostrołęcki 0 0 (1) 
ostrowski 8 1 (1) 
otwocki 22 2 (2) 
piaseczyński 39 4 (4) 
płocki 49 3 (3) 
pruszkowski 58 5 (5) 
przasnyski 18 2 (2) 
przysuski 5 1 (1) 
pułtuski 22 3 (3) 
radomski 73 8 (10) 
siedlecki 20 2 (2) 
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liczba rodzin objętych asystą w 2012 r. 
liczba gmin, która udzieliła 

odpowiedzi * 
sierpecki 0 0 (1) 
sochaczewski 55 4 (4) 
sokołowski 11 1 (1) 
szydłowiecki 14 2 (2) 
warszawski zachodni 17 4 (5) 
węgrowski 13 1 (2) 
wołomiński 43 4 (6) 
wyszkowski 45 3 (4) 
żuromiński 13 1 (1) 
żyrardowski 17 2 (2) 
ogółem 1665 105 (117) 

* niektóre z ośrodków nie podały liczby rodzin objętych badaniem; w nawiasie podana została liczba gmin, które powinny 
udzielić odpowiedzi 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 

TABELA 10. LICZBA RODZIN, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ OBJĘTE ASYSTĄ RODZINNĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO WOJ. MAZOWIECKIEGO 

 
Liczba rodzin 

2013 2014 

gminny 

N 
Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 88 86 

trudno powiedzieć * 6 8 

Średnia ** 17,22 19,05 

Suma 1515 1638 

miasta na prawach 
powiatu 

N 
Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 3 3 

trudno powiedzieć * 1 1 

Średnia ** 56,67 63,33 

Suma 170 190 

m.st. Warszawa 

N 
Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 17 17 

trudno powiedzieć * 2 2 

Średnia ** 59,82 63,65 

Suma 1017 1082 

ogółem 

N 
Instytucje, które udzieliły odpowiedzi 108 106 

trudno powiedzieć * 9 11 

Średnia ** 25,02 27,45 

Suma 2702 2910 
* niektóre z ośrodków nie podały liczby rodzin objętych badaniem 
** średnia została policzona z wykorzystaniem wzoru: suma/instytucje, które udzieliły odpowiedzi (np. 2702/108=25,02) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=104 OPS+1 NGO] 

TABELA 11. PLANOWANA LICZBA RODZIN, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ OBJĘTE ASYSTĄ RODZINNĄ W POWIATACH 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W LATACH 2013-2014 

 

planowana liczba 
rodzin do objęcia 
asystą w 2013 r. 

liczba gmin, która 
udzieliła odpowie-

dzi * 

planowana liczba 
rodzin do objęcia 
asystą w 2014 r. 

liczba gmin, która 
udzieliła odpowie-

dzi * 
ciechanowski 53 3 (3) 45 3 (3) 
garwoliński 9 2 (2) 10  2 (2) 
gostyniński 20 1 (1) 20 1 (1) 
grodziski 20  1 (1) 20 1 (1) 
grójecki 45 3 (3) 50 3 (3) 
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planowana liczba 
rodzin do objęcia 
asystą w 2013 r. 

liczba gmin, która 
udzieliła odpowie-

dzi * 

planowana liczba 
rodzin do objęcia 
asystą w 2014 r. 

liczba gmin, która 
udzieliła odpowie-

dzi * 
kozienicki 8 1 (2) 8 1 (2) 
legionowski 66 3 (3) 66 3 (3) 
lipski 32 2 (2) 31 2 (2) 
łosicki 10 1 (1) 13 1 (1) 
makowski 34 2 (2) 35 2 (2) 
miasto Ostrołęka 40 1 (1) 40 1 (1) 
miasto Płock 0 0 (1) 0 0 (1) 
miasto Radom 70 1 (1) 80 1 (1) 
miasto Siedlce 60 1 (1) 70 1 (1) 
miasto st. Warszawa 1017 17 (19) 1082 17 (19) 
miński 160 4 (4) 59 3 (4) 
mławski 26 3 (3) 34 3 (3) 
nowodworski 83 5 (5) 100 5 (5) 
ostrołęcki 10 1 (1) 15 1 (1) 
ostrowski 12 1 (1) 12 1 (1) 
otwocki 25 1 (2) 25 1 (2) 
piaseczyński 60 3 (4) 73 3 (4) 
płocki 93 3 (3) 90 3 (3) 
pruszkowski 120 5 (5) 135 5 (5) 
przasnyski 32 2 (2) 32 2 (2) 
przysuski 7 1 (1) 7 1 (1) 
pułtuski 37 3 (3) 143 3 (3) 
radomski 126 9 (10) 132 9 (10) 
siedlecki 29 2 (2) 31 2 (2) 
sierpecki 10 1 (1) 10 1 (1) 
sochaczewski 70 3 (4) 81 3 (4) 
sokołowski 11 1 (1) 11 1 (1) 
szydłowiecki 55 2 (2) 75 2 (2) 
warszawski zachodni 40 5 (5) 37 4 (5) 
węgrowski 23 2 (2) 28 2 (2) 
wołomiński 80 6 (6) 98 6 (6) 
wyszkowski 69 4 (4) 72 4 (4) 
żuromiński 20 1 (1) 20 1 (1) 
żyrardowski 20 1 (2) 20 1 (2) 
ogółem 2702 108 (117) 2910 106 (117) 

* niektóre z ośrodków nie podały liczby rodzin objętych badaniem; w nawiasie podana została liczba gmin, które powinny 
udzielić odpowiedzi 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N=116 OPS+1 NGO] 

TABELA 12. LICZBA ASYSTENTÓW, JAKĄ PLANUJE SIĘ ZATRUDNIĆ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013  
I 2014 ROKU W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJ. MAZOWIECKIEGO 

 
2013 2014 

gminny 

N 

Instytucje, które udzieliły 
odpowiedzi 

74 72 

nie planujemy * 20 22 

Suma 99 108 
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2013 2014 

miasta na prawach  
powiatu 

N 

Instytucje, które udzieliły 
odpowiedzi 

0 1 

nie planujemy * 4 3 

Suma - 2 

m.st. Warszawa 
N 

Instytucje, które udzieliły 
odpowiedzi 

16 16 

nie planujemy * 3 3 

Suma 67 65 

ogółem 
N 

Instytucje, które udzieliły 
odpowiedzi 

90 89 

nie planujemy * 27 28 

Suma 166 175 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań [N = 116 OPS + 1 NGO] 

TABELA 13.LICZBA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERY-

TORIALNEGO WOJ. MAZOWIECKIEGO [N=208] 

 
Liczba rodzin 

samorząd gminny 

N 
Liczba asystentów, którzy udzielili odpowiedzi 109 

Braki danych 2 

Średnia ** 7,88 

Suma 859 

miasto na prawach 
powiatu 

N 
Liczba asystentów, którzy udzielili odpowiedzi 18 

Braki danych 0 

Średnia ** 7,83 

Suma 141 

m.st. Warszawa 

N 
Liczba asystentów, którzy udzielili odpowiedzi 81 

Braki danych 0 

Średnia ** 10,19 

Suma 825 

* 2 respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie 
** średnia została policzona z wykorzystaniem wzoru: suma/instytucje, które udzieliły odpowiedzi (np. 825/81= 10,19) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

TABELA 14. REALIZACJA ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY PRZEZ GMINY WOJ. MAZOWIECKIEGO W UJĘCIU POWIA-

TOWYM NA DZIEŃ 30.11.2012 R. 

 

realizujemy zadania  
asystenta rodziny 

nie realizujemy zadań  
asystenta rodziny 

liczba gmin  
w powiecie 

miasto st. Warszawa 18 0 18 
miasto Ostrołęka 1 0 1 
miasto Płock 1 0 1 
miasto Radom 1 0 1 
miasto Siedlce 1 0 1 
nowodworski 5 1 6 
pruszkowski 5 1 6 
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realizujemy zadania  
asystenta rodziny 

nie realizujemy zadań  
asystenta rodziny 

liczba gmin  
w powiecie 

radomski 10 3 13 
warszawski zachodni 5 2 7 
piaseczyński 4 2 6 
wyszkowski 4 2 6 
legionowski 3 2 5 
wołomiński 6 6 12 
sochaczewski 4 4 8 
pułtuski 3 4 7 
szydłowiecki 2 3 5 
żyrardowski 2 3 5 
ciechanowski 3 6 9 
lipski 2 4 6 
miński 4 9 13 
grójecki 3 7 10 
mławski 3 7 10 
kozienicki 2 5 7 
przasnyski 2 5 7 
otwocki 2 6 8 
siedlecki 2 11 13 
węgrowski 2 7 9 
płocki 3 12 15 
makowski 2 8 10 
gostyniński 1 4 5 
grodziski 1 5 6 
łosicki 1 5 6 
żuromiński 1 5 6 
garwoliński 2 12 14 
sierpecki 1 6 7 
przysuski 1 7 8 
sokołowski 1 8 9 
ostrołęcki 1 10 11 
ostrowski 1 10 11 
białobrzeski 0 6 6 
płoński 0 12 12 
zwoleński 0 5 5 
ogółem 117 214 331 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

TABELA 15. WYKAZ REALIZACJI ZADANIA ASYSTENTA RODZINY PRZEZ GMINY WOJ. MAZOWIECKIEGO NA DZIEŃ 

30.11.2012 R. 

POWIAT 
GMINA 

REALIZACJA ZADANIA BRAK REALIZACJI ZADANIA 

BIAŁOBRZESKI 

  Białobrzegi 

  Promna 

  Radzanów 

  Stara Błotnica 

  Stromiec 

  Wyśmierzyce 
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POWIAT 
GMINA 

REALIZACJA ZADANIA BRAK REALIZACJI ZADANIA 

CIECHANOWSKI 

Ciechanów (gmina miejska) Ciechanów 

Opinogóra Górna Glinojeck 

Sońsk Gołymin Ośrodek 

  Grudusk 

  Ojrzeń 

  Regimin 

GARWOLIŃSKI 

Pilawa Borowie 

Żelechów Garwolin 

  Garwolin (gmina miejska) 

  Górzno 

  Łaskarzew 

  Łaskarzew (gmina miejska) 

  Maciejowice 

  Miastków Kościelny 

  Parysów 

  Sobolew 

  Trojanów 

  Wilga 

GOSTYNIŃSKI 

Gostynin (gmina miejska) Gostynin 

  Pacyna 

  Sanniki 

  Szczawin Kościelny 

GRODZISKI 

Milanówek Baranów 

  Grodzisk Mazowiecki 

  Jaktorów 

  Podkowa Leśna 

  Żabia Wola 

GRÓJECKI 

Goszczyn Belsk Duży 

Grójec Błędów 

Nowe Miasto Nad Pilicą Chynów 

  Jasieniec 

  Mogielnica 

  Pniewy 

  Warka 

KOZIENICKI 

Garbatka Letnisko Głowaczów 

Grabów nad Pilicą Gniewoszów 

  Kozienice 

  Magnuszew 

  Sieciechów 

LEGIONOWSKI 

Nieporęt Jabłonna 

Serock Legionowo 

Wieliszew   
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POWIAT 
GMINA 

REALIZACJA ZADANIA BRAK REALIZACJI ZADANIA 

LIPSKI 

Lipsko Chotcza 

Solec nad Wisłą Ciepielów 

  Rzeczniów 

  Sienno 

ŁOSICKI 

Olszynka Huszlew 

  Łosice 

  Platerów 

  Sarnaki 

  Stara Kornica 

MAKOWSKI 

Czerwonka Karniewo 

Maków Mazowiecki Krasnosielc 

  Młynarze 

  Płoniawy - Bramura 

  Różan 

  Rzewnie 

  Stary Szelków 

  Sypniewo 

MIASTO OSTROŁĘKA Miasto Ostrołęka   

MIASTO PŁOCK Płock   

MIASTO RADOM Radom   

MIASTO SIEDLCE Siedlce   

MIASTO ST. WARSZAWA 

Dzielnica Bemowo   

Dzielnica Białołęka   

Dzielnica Bielany   

Dzielnica Mokotów   

Dzielnica Ochota   

Dzielnica Praga Południe   

Dzielnica Praga Północ   

Dzielnica Rembertów   

Dzielnica Śródmieście   

Dzielnica Śródmieście   

Dzielnica Targówek   

Dzielnica Ursus   

Dzielnica Ursynów   

Dzielnica Wawer   

Dzielnica Wesoła   

Dzielnica Wilanów   

Dzielnica Włochy   

Dzielnica Wola   

Dzielnica Żoliborz   

MIŃSKI 
Cegłów Dobre 

Dębę Wielkie Jakubów 
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POWIAT 
GMINA 

REALIZACJA ZADANIA BRAK REALIZACJI ZADANIA 

Halinów Kałuszyn 

Mińsk Mazowiecki (gmina miejska) Latowicz 

  Mińsk Mazowiecki 

  Mrozy 

  Siennica 

  Stanisławów 

  Sulejówek 

MŁAWSKI 

Dzierzgowo Lipowiec Kościelny 

Mława Radzanów 

Szydłowo Słupsk 

  Strzegowo 

  Szreńsk 

  Wieczfnia Kościelna 

  Wiśniewo 

NOWODWORSKI 

Czosnów Zakroczym 

Leoncin   

Nasielsk   

Nowy Dwór Mazowiecki   

Pomiechówek   

OSTROŁĘCKI 

Kadzidło Baranowo 

  Czarnia 

  Czerwin 

  Goworowo 

  Lelis 

  Łyse 

  Myszyniec 

  Olszewo - Borki 

  Rzekuń 

  Troszyn 

OSTROWSKI 

Wąsewo Andrzejewo 

  Boguty  Pianki 

  Brok 

  Małkinia Górna 

  Nur 

  Ostrów Mazowiecka 

  Ostrów Mazowiecka (gmina miejska) 

  Stary Lubotyń 

  Szulborze Wielkie 

  Zaręby Kościelne 

OTWOCKI 

Karczew Celestynów 

Wiązowna Józefów 

  Kołbiel 
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POWIAT 
GMINA 

REALIZACJA ZADANIA BRAK REALIZACJI ZADANIA 

  Osieck 

  Otwock 

  Sobienie Jeziory 

PIASECZYŃSKI 

Góra Kalwaria Lesznowola 

Konstancin Jeziorna Tarczyn 

Piaseczno   

Prażmów   

PŁOCKI 

Bodzanów Bielsk 

Bulkowo Brudzeń Duży 

Słupno Drobin 

  Gąbin 

  Łąck 

  Mała Wieś 

  Nowy Duninów 

  Radzanowo 

  Słubice 

  Stara Biała 

  Staroźreby 

  Wyszogród 

PŁOŃSKI 

  Baboszewo 

  Czerwińsk nad Wisłą 

  Dzierzążnia 

  Joniec 

  Naruszewo 

  Nowe Miasto 

  Płońsk 

  Płońsk (gmina miejska) 

  Raciąż 

  Raciąż (gmina miejska) 

  Sochocin 

  Załuski 

PRUSZKOWSKI 

Brwinów Nadarzyn 

Michałowice   

Piastów   

Pruszków   

Raszyn   

PRZASNYSKI 

Chorzele Czernice Borowe 

Przasnysz (gmina miejska) Jednorożec 

  Krasne 

  Krzynowłoga Mała 

  Przasnysz 

PRZYSUSKI 
Odrzywół Borkowice 

  Gielniów 
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POWIAT 
GMINA 

REALIZACJA ZADANIA BRAK REALIZACJI ZADANIA 

  Klwów 

  Potworów 

  Przysucha 

  Rusinów 

  Wieniawa 

PUŁTUSKI 

Pokrzywnica Gzy 

Pułtusk Obryte 

Winnica Świercze 

  Zatory 

RADOMSKI 

Gózd Jedlińsk 

Iłża Jedlnia Letnisko 

Jastrzębia Przytyk 

Kowala   

Pionki   

Pionki (gmina miejska)   

Skaryszew   

Wierzbica   

Wolanów   

Zakrzew   

SIEDLECKI 

Kotuń Domanice 

Mordy Korczew 

  Mokobody 

  Paprotnia 

  Przesmyki 

  Siedlce 

  Skórzec 

  Suchożebry 

  Wiśniew 

  Wodynie 

  Zbuczyn 

SIERPECKI 

Sierpc Gozdowo 

  Mochowo 

  Rościszewo 

  Sierpc (gmina miejska) 

  Sztutowo 

  Zawidz Kościelny 

SOCHACZEWSKI 

Brochów Iłów 

Rybno Młodzieszyn 

Sochaczew Nowa Sucha 

Sochaczew (gmina miejska) Teresin 

SOKOŁOWSKI 
Sokołów Podlaski (gmina miejska) Bielany Żyłaki 

  Ceranów 
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POWIAT 
GMINA 

REALIZACJA ZADANIA BRAK REALIZACJI ZADANIA 

  Jabłonna Lacka 

  Kosów Lacki 

  Repki 

  Sabnie 

  Sokołów Podlaski 

  Sterdyń 

SZYDŁOWIECKI 

Chlewiska Jastrząb 

Szydłowiec Mirów 

  Orońsko 

WARSZAWSKI ZACHODNI 

Błonie Izabelin 

Kampinos Leszno 

Łomianki   

Ożarów Mazowiecki   

Stare Babice   

WĘGROWSKI 

Liw Grębków 

Węgrów Korytnica 

  Łochów 

  Miedzna 

  Sadowne 

  Stoczek 

  Wierzbno 

WOŁOMIŃSKI 

Klembów Dąbrówka 

Marki Jadów 

Radzymin Kobyłka 

Tłuszcz Poświętne 

Wołomin Strachówka 

Zielonka Ząbki 

WYSZKOWSKI 

Brańszczyk Somianka 

Długosiodło Zabrodzie 

Rząśnik   

Wyszków   

ZWOLEŃSKI 

  Kazanów 

  Policzna 

  Przyłęk 

  Tczów 

  Zwoleń 

ŻUROMIŃSKI 

Żuromin Bieżuń 

  Kuczbork  Osada 

  Lubowidz 

  Lutocin 

  

Siemiątkowo 
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POWIAT 
GMINA 

REALIZACJA ZADANIA BRAK REALIZACJI ZADANIA 

ŻYRARDOWSKI 

Mszczonów Radziejowice 

Puszcza Mariańska Wiskitki 

  Żyrardów 

 

TABELA 16. WYKAZ GMIN WOJ. MAZOWIECKIEGO NIE ZATRUDNIAJĄCYCH ASYSTENTA RODZINY, ZE WZGLĘDU NA 

POWODY NIEPODJĘCIA TEGO ZADANIA 

POWIAT 
GMINA 

NIE MA TAKIEJ POTRZEBY BRAK FUNDUSZY INNY POWÓD 

BIAŁOBRZESKI 

Stara Błotnica Wyśmierzyce   
Promna Stromiec   
  Radzanów   
  Promna   
  Białobrzegi   

CIECHANOWSKI 

Ojrzeń Regimin   
Gołymin-Ośrodek Ojrzeń   
Glinojeck Grudusk   
Ciechanów     

GARWOLIŃSKI 

Trojanów Wilga   
Miastków Kościelny Sobolew   
Maciejowice Parysów   
Łaskarzew (gmina miej-
ska) 

Łaskarzew   

Garwolin (gmina miejska) Górzno   
  Garwolin   
  Borowie   

GOSTYNIŃSKI 
Sanniki Szczawin Kościelny   
Pacyna Gostynin   

GRODZISKI 

Podkowa Leśna Żabia Wola   
  Jaktorów   
  Grodzisk Mazowiecki   
  Baranów   

GRÓJECKI 

Warka Pniewy   
Mogielnica Mogielnica   
Jasieniec Chynów   
  Błędów   
  Belsk Duży   

KOZIENICKI 

Sieciechów Sieciechów   
Magnuszew Magnuszew   
Kozienice Gniewoszów   
Gniewoszów     
Głowaczów     

LEGIONOWSKI Jabłonna   
Legionowo (asystent zrezy-
gnował z pracy) 

LIPSKI 

Rzeczniów Sienno   
  Ciepielów   
  Chotcza   
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POWIAT 
GMINA 

NIE MA TAKIEJ POTRZEBY BRAK FUNDUSZY INNY POWÓD 

ŁOSICKI 

Sarnaki Platerów 
Stara Kornica (czekamy na 
doświadczenie innych) 

Huszlew Łosice   
  Huszlew   

MAKOWSKI 

Sypniewo Stary Szelków 
Krasnosielc (brak osób zainte-
resowanych pracą jako asy-
stent) 

Stary Szelków Różan   
Rzewnie     
Płoniawy-Bramura     
Młynarze     
Krasnosielc     
Karniewo     

MIŃSKI 

Kałuszyn Sulejówek   
Jakubów Stanisławów   
  Siennica   
  Mrozy   
  Mińsk Mazowiecki   
  Latowicz   
  Kałuszyn   
  Dobre   

MŁAWSKI 

Wiśniewo Szreńsk   
Wieczfnia Kościelna Strzegowo   
Strzegowo Radzanów   
Słupsk     
Radzanów     
Lipowiec Kościelny     

NOWODWORSKI     
Zakroczym (zatrudniany 
w projekcie POKL) 

OSTROŁĘCKI 

Troszyn Troszyn   
Myszyniec Rzekuń   
Łyse Olszewo-Borki   
Lelis Łyse   
Czerwin Goworowo   
Czarnia     
Baranowo     

OSTROWSKI 

Szulborze Wielkie Zaręby Kościelne   
Ostrów Mazowiecka 
(gmina miejska) 

Stary Lubotyń   

Nur 
Ostrów Mazowiecka 
(gmina miejska) 

  

Brok Ostrów Mazowiecka   
Andrzejewo Małkinia Górna   
  Boguty - Pianki   
  Andrzejewo   

OTWOCKI 

Sobienie-Jeziory Sobienie-Jeziory   
Osieck Otwock   
Kołbiel Kołbiel   
Józefów Celestynów   

PIASECZYŃSKI 
Tarczyn Tarczyn   
  Lesznowola   
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POWIAT 
GMINA 

NIE MA TAKIEJ POTRZEBY BRAK FUNDUSZY INNY POWÓD 

PŁOCKI 

Stara Biała Wyszogród   
Radzanowo Staroźreby   
Łąck Słubice   
Gąbin Nowy Duninów   
Drobin Mała Wieś   
  Drobin   
  Brudzeń Duży   
  Bielsk   

PŁOŃSKI 

Załuski Raciąż (gmina miejska)   
Sochocin Raciąż   
Nowe Miasto Płońsk (gmina miejska)   
Naruszewo Płońsk   
Czerwińsk nad Wisłą Nowe Miasto   
Baboszewo Naruszewo   
  Joniec   
  Dzierzążnia   
  Czerwińsk nad Wisłą   
  Baboszewo   

PRUSZKOWSKI Nadarzyn     

PRZASNYSKI 

Krzynowłoga Mała Przasnysz   
Jednorożec Krasne   
  Czernice Borowe   

PRZYSUSKI 

Potworów Wieniawa   
Gielniów Rusinów   
  Przysucha   
  Klwów   
  Gielniów   
  Borkowice   

PUŁTUSKI 

Świercze Zatory   
  Świercze   
  Obryte   
  Gzy   

RADOMSKI 
Jedlnia-Letnisko Przytyk   
  Jedlińsk   

SIEDLECKI 

Siedlce Zbuczyn 
Skórzec (dopiero zakończyli 
pracę) 

Przesmyki Wodynie   
Paprotnia Wiśniew   
Domanice Suchożebry   
  Siedlce   
  Przesmyki   
  Paprotnia   
  Mokobody   
  Korczew   

SIERPECKI 

Rościszewo Zawidz Kościelny   
Mochowo Sztutowo   
Gozdowo Sierpc (gmina miejska)   

SOCHACZEWSKI 

Teresin Nowa Sucha   
Nowa Sucha Młodzieszyn   

  Iłów   
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POWIAT 
GMINA 

NIE MA TAKIEJ POTRZEBY BRAK FUNDUSZY INNY POWÓD 

SOKOŁOWSKI 

Jabłonna Lacka Sterdyń Jabłonna Lacka (mała gmina) 

  Sokołów Podlaski 
Bielany Żyłaki (brak warunków 
lokalowych) 

  Sabnie   
  Repki   
  Kosów Lacki   
  Ceranów   
  Bielany Żyłaki   

SZYDŁOWIECKI 
Jastrząb Orońsko   
  Mirów   

WARSZAWSKI ZACHODNI 
  Leszno   
  Izabelin   

WĘGROWSKI 

Łochów Wierzbno   
Grębków Stoczek   
  Sadowne   
  Miedzna   
  Korytnica   

WOŁOMIŃSKI 

Ząbki Strachówka   
Kobyłka Poświętne   
Dąbrówka Jadów   
  Dąbrówka   

WYSZKOWSKI Somianka Zabrodzie 
Zabrodzie (powielanie zadań 
przypisanych obecnie pracow-
nikom socjalnym) 

ZWOLEŃSKI 

Tczów Zwoleń   
Przyłęk Tczów   
Policzna Kazanów   

ŻUROMIŃSKI 

Lutocin Siemiątkowo   
Lubowidz Kuczbork - Osada   
  Bieżuń   

ŻYRARDOWSKI 
  Żyrardów 

Wiskitki (brak osoby 
z odpowiednimi kwalifikacjami) 

  Radziejowice   
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 17. WYKAZ GMIN WOJ. MAZOWIECKIEGO ZATRUDNIAJĄCYCH ASYSTENTA RODZINY, ZE WZGLĘDU NA 

DETERMINANTY JEGO ZATRUDNIENIA 

POWIAT 

GMINA 

DUŻA LICZBA RODZIN 
NIEWYSTARCZAJĄCA 

LICZBA PRACOWNIKÓW 

SOCJALNYCH 

INNY CHARAKTER/WYMIAR 

WSPARCIA 

CIECHANOWSKI 

Ciechanów (gmina miej-
ska) 

    

Opinogóra Górna     
Sońsk     

GARWOLIŃSKI 
Pilawa Pilawa   
Żelechów Żelechów   

GOSTYNIŃSKI Gostynin (gmina miejska)     
GRODZISKI Milanówek     

GRÓJECKI 
Goszczyn     
Grójec     
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POWIAT 

GMINA 

DUŻA LICZBA RODZIN 
NIEWYSTARCZAJĄCA 

LICZBA PRACOWNIKÓW 

SOCJALNYCH 

INNY CHARAKTER/WYMIAR 

WSPARCIA 

Nowe Miasto Nad Pilicą     

KOZIENICKI 
Garbatka-Letnisko     
Grabów nad Pilicą     

LEGIONOWSKI 

Nieporęt Wieliszew   
Serock     
Wieliszew     

LIPSKI 
Lipsko     
Solec nad Wisłą     

ŁOSICKI Olszynka     
MAKOWSKI Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki Czerwonka 
MIASTO OSTROŁĘKA     Miasto Ostrołęka 
MIASTO PŁOCK Płock     
MIASTO RADOM Radom     
MIASTO SIEDLCE Siedlce     

MIASTO ST. WARSZAWA 

Dzielnica Bemowo Dzielnica Bemowo   
Dzielnica Białołęka Dzielnica Bielany   
Dzielnica Bielany Dzielnica Targówek   
Dzielnica Mokotów Dzielnica Wawer   
Dzielnica Ochota     
Dzielnica Praga Południe     
Dzielnica Praga Północ     
Dzielnica Rembertów     
Dzielnica Śródmieście     
Dzielnica Śródmieście     
Dzielnica Targówek     
Dzielnica Ursus     
Dzielnica Ursynów     
Dzielnica Wesoła     
Dzielnica Wilanów     
Dzielnica Włochy     
Dzielnica Wola     
Dzielnica Żoliborz     

MIŃSKI 

Cegłów Dębę Wielkie   
Dębę Wielkie Halinów   
Mińsk Mazowiecki (gmina 
miejska) 

    

MŁAWSKI 

Dzierzgowo Dzierzgowo   
Mława     
Szydłowo     

NOWODWORSKI 

Czosnów Czosnów   
Nasielsk Leoncin   
Nowy Dwór Mazowiecki     
Pomiechówek     

OSTROŁĘCKI Kadzidło Kadzidło   
OSTROWSKI   Wąsewo   

OTWOCKI 
Karczew     
Wiązowna     

PIASECZYŃSKI 
Góra Kalwaria   Konstancin-Jeziorna 
Piaseczno     
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POWIAT 

GMINA 

DUŻA LICZBA RODZIN 
NIEWYSTARCZAJĄCA 

LICZBA PRACOWNIKÓW 

SOCJALNYCH 

INNY CHARAKTER/WYMIAR 

WSPARCIA 

Prażmów     

PŁOCKI 

Bodzanów Bulkowo   
Bulkowo     
Słupno     

PRUSZKOWSKI 

Brwinów Michałowice   
Piastów Piastów   
Pruszków     
Raszyn     

PRZASNYSKI 
Chorzele Chorzele   
Przasnysz (gmina miejska)     

PRZYSUSKI Odrzywół Odrzywół   

PUŁTUSKI 

Pokrzywnica Pokrzywnica   
Pułtusk Pułtusk   
Winnica     

RADOMSKI 

Iłża Gózd   
Jastrzębia Skaryszew   
Kowala Zakrzew   
Pionki     
Pionki (gmina miejska)     
Skaryszew     
Wierzbica     
Wolanów     
Zakrzew     

SIEDLECKI Kotuń   Mordy 
SIERPECKI Sierpc     

SOCHACZEWSKI 

Rybno Brochów   
Sochaczew     
Sochaczew (gmina miej-
ska) 

    

SOKOŁOWSKI 
Sokołów Podlaski (gmina 
miejska) 

    

SZYDŁOWIECKI 
Chlewiska Szydłowiec   
Szydłowiec     

WARSZAWSKI ZACHODNI 
Ożarów Mazowiecki Błonie Kampinos 
Stare Babice Łomianki   

WĘGROWSKI 
Liw     
Węgrów     

WOŁOMIŃSKI 

Klembów     
Radzymin     
Tłuszcz     
Wołomin     

WYSZKOWSKI 

Brańszczyk Brańszczyk   
Długosiodło     
Rząśnik     
Wyszków     

ŻUROMIŃSKI Żuromin     

ŻYRARDOWSKI 
Mszczonów Puszcza Mariańska   
Puszcza Mariańska     

 źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
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TABELA 18. SKALA ZAPOTRZEBOWANIA NA DZIAŁANIA ASYSTENTÓW RODZINY WG POSZCZEGÓLNYCH GMIN WOJ. 
MAZOWIECKIEGO 

POWIAT 
GMINA 

MAŁE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

ŚREDNIE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

DUŻE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

BARDZO DUŻE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

CIECHANOWSKI 
  

Ciechanów (gmina 
miejska) 

Opinogóra Górna   

  Sońsk     
GARWOLIŃSKI   Żelechów Pilawa   

GOSTYNIŃSKI   
Gostynin (gmina 
miejska) 

    

GRODZISKI     Milanówek   

GRÓJECKI 
  Goszczyn 

Nowe Miasto Nad 
Pilicą 

  

  Grójec     

KOZIENICKI 
  Garbatka-Letnisko     
  Grabów nad Pilicą     

LEGIONOWSKI 
  Serock Nieporęt   
  Wieliszew     

LIPSKI 
    Lipsko   
    Solec nad Wisłą   

ŁOSICKI     Olszynka   
MAKOWSKI   Czerwonka Maków Mazowiecki   
MIASTO OSTROŁĘKA   Miasto Ostrołęka     
MIASTO PŁOCK     Płock   
MIASTO RADOM     Radom   
MIASTO SIEDLCE     Siedlce   

MIASTO ST. WARSZAWA 

  Dzielnica Targówek Dzielnica Bemowo Dzielnica Mokotów 

  Dzielnica Wesoła Dzielnica Białołęka 
Dzielnica Rember-
tów 

  Dzielnica Wilanów Dzielnica Bielany 
Dzielnica Śródmie-
ście 

    Dzielnica Ochota   

    
Dzielnica Praga 
Południe 

  

    
Dzielnica Praga 
Północ 

  

    
Dzielnica Śródmie-
ście 

  

    Dzielnica Ursus   
    Dzielnica Ursynów   
    Dzielnica Wawer   
    Dzielnica Włochy   
    Dzielnica Wola   
    Dzielnica Żoliborz   

MIŃSKI 

  Cegłów     
  Dębę Wielkie     
  Halinów     

  
Mińsk Mazowiecki 
(gmina miejska)     
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POWIAT 

GMINA 

MAŁE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

ŚREDNIE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

DUŻE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

BARDZO DUŻE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

MŁAWSKI 
  Mława Dzierzgowo   
    Szydłowo   

NOWODWORSKI 

  Leoncin Czosnów   
  Pomiechówek Nasielsk   

    
Nowy Dwór Mazo-
wiecki 

  

OSTROŁĘCKI Kadzidło       
OSTROWSKI   Wąsewo     
OTWOCKI   Wiązowna Karczew   

PIASECZYŃSKI 
Konstancin-Jeziorna   Góra Kalwaria   
Prażmów   Piaseczno   

PŁOCKI   Słupno   Bodzanów 

PRUSZKOWSKI 

  Pruszków Brwinów Raszyn 
    Michałowice   
    Piastów   

PRZASNYSKI   Chorzele 
Przasnysz (gmina 
miejska) 

  

PRZYSUSKI     Odrzywół   

PUŁTUSKI 
  Pokrzywnica Winnica   
  Pułtusk     

RADOMSKI 

  Iłża Gózd   
  Jastrzębia Kowala   
  Pionki Skaryszew   

  
Pionki (gmina miej-
ska) 

Wierzbica   

  Wolanów     
  Zakrzew     

SIEDLECKI 
    Kotuń   
    Mordy   

SIERPECKI Sierpc       

SOCHACZEWSKI 

  Brochów Rybno   
    Sochaczew   

    
Sochaczew (gmina 
miejska) 

  

SOKOŁOWSKI 
Sokołów Podlaski 
(gmina miejska) 

      

SZYDŁOWIECKI   Chlewiska Szydłowiec   

WARSZAWSKI ZACHOD-

NI 

Kampinos Błonie Ożarów Mazowiecki   
  Łomianki     
  Stare Babice     

WĘGROWSKI 
  Liw     
  Węgrów     

WOŁOMIŃSKI 

  Klembów Marki   
  Tłuszcz Radzymin   
  Zielonka Wołomin   

WYSZKOWSKI 

Brańszczyk Długosiodło     
  Rząśnik     

  
Wyszków 

    

ŻUROMIŃSKI   Żuromin     
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POWIAT 

GMINA 

MAŁE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

ŚREDNIE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

DUŻE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

BARDZO DUŻE 
ZAPOTRZEBOWANIE 

ŻYRARDOWSKI   Puszcza Mariańska Mszczonów   
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 19. WYKAZ GMIN WOJ. MAZOWIECKIEGO, KTÓRE WSKAZAŁY, ŻE JEDNYM ZE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

ZADAŃ ASYSTENTA RODZINY W 2011 R. BYŁY WŁASNE ŚRODKI BUDŻETOWE 

GMINY 

Wiązowna (otwocki) Dzielnica Praga Południe (M. St. Warszawa) 

Dzielnica Targówek (M. St. Warszawa) Dzielnica Wola (M. St. Warszawa) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 20. WYKAZ GMIN WOJ. MAZOWIECKIEGO ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIA ASYSTENTA 

RODZINY W 2012 R. 

POWIAT 
GMINA 

WŁASNE ŚRODKI 
BUDŻETOWE 

ŚRODKI BUDŻETU 
PAŃSTWA 

ŚRODKU UE 

CIECHANOWSKI 
Opinogóra Górna 

Ciechanów (gmina miej-
ska) 

Ciechanów (gmina miej-
ska) 

Sońsk Opinogóra Górna   
GARWOLIŃSKI Żelechów Pilawa   
GOSTYNIŃSKI Gostynin (gmina miejska) Gostynin (gmina miejska)   
GRODZISKI Milanówek     

GRÓJECKI 

Goszczyn Goszczyn   
Grójec Nowe Miasto Nad Pilicą   
Nowe Miasto Nad Pilicą     

KOZIENICKI 
Garbatka-Letnisko Garbatka-Letnisko   
  Grabów nad Pilicą   

LEGIONOWSKI 
Nieporęt Wieliszew Serock 
Wieliszew     

LIPSKI Solec nad Wisłą Solec nad Wisłą Lipsko 
ŁOSICKI   Olszynka   
MAKOWSKI Maków Mazowiecki   Czerwonka 
MIASTO OSTROŁĘKA Miasto Ostrołęka Miasto Ostrołęka   
MIASTO PŁOCK Płock Płock   
MIASTO RADOM   Radom Radom 
MIASTO SIEDLCE Siedlce Siedlce   

MIASTO ST. WARSZAWA 

Dzielnica Bemowo Dzielnica Bemowo Dzielnica Bemowo 
Dzielnica Białołęka Dzielnica Białołęka Dzielnica Białołęka 
Dzielnica Bielany Dzielnica Bielany Dzielnica Bielany 
Dzielnica Mokotów Dzielnica Mokotów Dzielnica Mokotów 
Dzielnica Ochota Dzielnica Ochota Dzielnica Ochota 
Dzielnica Praga Południe Dzielnica Praga Północ Dzielnica Praga Południe 
Dzielnica Praga Północ Dzielnica Rembertów Dzielnica Praga Północ 
Dzielnica Rembertów Dzielnica Śródmieście Dzielnica Rembertów 
Dzielnica Śródmieście Dzielnica Targówek Dzielnica Śródmieście 
Dzielnica Targówek Dzielnica Ursus Dzielnica Śródmieście 
Dzielnica Ursus Dzielnica Ursynów Dzielnica Targówek 
Dzielnica Ursynów Dzielnica Wesoła Dzielnica Ursus 
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POWIAT 

GMINA 

WŁASNE ŚRODKI 
BUDŻETOWE 

ŚRODKI BUDŻETU 
PAŃSTWA 

ŚRODKU UE 

Dzielnica Wawer Dzielnica Wilanów Dzielnica Ursynów 
Dzielnica Wilanów Dzielnica Włochy Dzielnica Wawer 
Dzielnica Włochy Dzielnica Wola Dzielnica Włochy 
Dzielnica Wola Dzielnica Żoliborz Dzielnica Wola 
Dzielnica Żoliborz   Dzielnica Żoliborz 

MIŃSKI 

Cegłów Cegłów   
Dębę Wielkie Dębę Wielkie   
Halinów Halinów   
Mińsk Mazowiecki (gmina 
miejska) 

Mińsk Mazowiecki (gmina 
miejska) 

  

MŁAWSKI 

Dzierzgowo Dzierzgowo   
Mława Mława   
  Szydłowo   

NOWODWORSKI 

Czosnów Czosnów   
Nowy Dwór Mazowiecki Leoncin   
Pomiechówek Nasielsk   

OSTROŁĘCKI Kadzidło     
OSTROWSKI Wąsewo Wąsewo   

OTWOCKI 
Wiązowna Karczew Karczew 
    Wiązowna 

PIASECZYŃSKI 

Góra Kalwaria Góra Kalwaria Konstancin-Jeziorna 
Konstancin-Jeziorna Piaseczno Piaseczno 
Piaseczno Prażmów   
Prażmów     

PŁOCKI 
Bodzanów Bodzanów Bulkowo 
Słupno Bulkowo Słupno 

PRUSZKOWSKI 

Brwinów Brwinów Michałowice 
Michałowice Michałowice Pruszków 
Piastów Raszyn   

PRZASNYSKI 
Chorzele 

Przasnysz (gmina miej-
ska) 

  

Przasnysz (gmina miej-
ska) 

    

PRZYSUSKI   Odrzywół   

PUŁTUSKI 

  Pokrzywnica   
  Pułtusk   
  Winnica   

RADOMSKI 

Iłża Gózd Kowala 
Jastrzębia Iłża Pionki (gmina miejska) 
Pionki Jastrzębia Skaryszew 
Skaryszew Kowala Wierzbica 
Wierzbica Pionki Wolanów 
  Skaryszew   
  Wierzbica   
  Zakrzew   

SIEDLECKI 
Kotuń Kotuń   
Mordy Mordy   

SIERPECKI Sierpc     

SOCHACZEWSKI Rybno Brochów   
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POWIAT 

GMINA 

WŁASNE ŚRODKI 
BUDŻETOWE 

ŚRODKI BUDŻETU 
PAŃSTWA 

ŚRODKU UE 

Sochaczew Rybno   
Sochaczew (gmina miej-
ska) 

Sochaczew   

  
Sochaczew (gmina miej-
ska) 

  

SOKOŁOWSKI   
Sokołów Podlaski (gmina 
miejska) 

  

SZYDŁOWIECKI Szydłowiec Szydłowiec Chlewiska 

WARSZAWSKI ZACHODNI 

Błonie Łomianki   
Kampinos Ożarów Mazowiecki   
Łomianki Stare Babice   
Stare Babice     

WĘGROWSKI 
Węgrów Liw   
  Węgrów   

WOŁOMIŃSKI 

Wołomin Klembów Tłuszcz 
Zielonka Marki   
  Radzymin   
  Wołomin   
  Zielonka   

WYSZKOWSKI 

Brańszczyk Długosiodło Wyszków 
Rząśnik Rząśnik   
  Wyszków   

ŻUROMIŃSKI Żuromin Żuromin   

ŻYRARDOWSKI 
Puszcza Mariańska Mszczonów   
  Puszcza Mariańska   

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 21. WYKAZ GMIN WOJ. MAZOWIECKIEGO REALIZUJĄCYCH ZADANIA ASYSTENTA RODZINY, ZE WZGLĘDU 

NA RODZAJ UMOWY ZAWARTEJ Z ASYSTENTEM  RODZINY W 2012 R. 

POWIAT 
GMINY 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS 

NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA CZAS 

OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

CIECHANOWSKI 
  

Ciechanów (gmina miej-
ska) 

Sońsk 

  Opinogóra Górna   

GARWOLIŃSKI 
    Pilawa 
    Żelechów 

GOSTYNIŃSKI     Gostynin (gmina miejska) 
GRODZISKI     Milanówek 

GRÓJECKI 
  Goszczyn Grójec 
  Nowe Miasto Nad Pilicą   

KOZIENICKI 
    Garbatka-Letnisko 
    Grabów nad Pilicą 

LEGIONOWSKI 
    Nieporęt 
    Wieliszew 

LIPSKI Solec nad Wisłą Lipsko   
ŁOSICKI     Olszynka 
MAKOWSKI   Maków Mazowiecki Czerwonka 
MIASTO OSTROŁĘKA   Miasto Ostrołęka   
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POWIAT 

GMINY 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS 

NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA CZAS 

OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

MIASTO PŁOCK Płock Płock   
MIASTO RADOM   Radom Radom 
MIASTO SIEDLCE Siedlce Siedlce   

MIASTO ST. WARSZAWA 

Dzielnica Mokotów Dzielnica Bemowo Dzielnica Bemowo 
Dzielnica Praga Południe Dzielnica Białołęka Dzielnica Ochota 
Dzielnica Śródmieście Dzielnica Bielany Dzielnica Ursus 
Dzielnica Ursus Dzielnica Ochota Dzielnica Wawer 
  Dzielnica Praga Południe   
  Dzielnica Praga Północ   
  Dzielnica Rembertów   
  Dzielnica Śródmieście   
  Dzielnica Śródmieście   
  Dzielnica Targówek   
  Dzielnica Ursus   
  Dzielnica Ursynów   
  Dzielnica Wawer   
  Dzielnica Wesoła   
  Dzielnica Wilanów   
  Dzielnica Włochy   
  Dzielnica Wola   
  Dzielnica Żoliborz   

MIŃSKI 

  Cegłów Dębę Wielkie 
    Halinów 

    
Mińsk Mazowiecki (gmina 
miejska) 

MŁAWSKI 

  Dzierzgowo   
  Mława   
  Szydłowo   

NOWODWORSKI 

  Nowy Dwór Mazowiecki Czosnów 
    Leoncin 
    Nasielsk 
    Pomiechówek 

OSTROŁĘCKI     Kadzidło 
OSTROWSKI   Wąsewo   

OTWOCKI 
    Karczew 
    Wiązowna 

PIASECZYŃSKI 
Góra Kalwaria Konstancin-Jeziorna Góra Kalwaria 
Piaseczno Piaseczno Prażmów 

PŁOCKI 
Słupno Bodzanów Bulkowo 
  Bulkowo Słupno 

PRUSZKOWSKI 
Brwinów Pruszków Piastów 
Michałowice   Raszyn 

PRZASNYSKI   Chorzele Przasnysz (gmina miejska) 
PRZYSUSKI   Odrzywół   

PUŁTUSKI 

    Pokrzywnica 
    Pułtusk 
    Winnica 

RADOMSKI 

  Gózd Gózd 
  Iłża Iłża 
  Kowala Jastrzębia 
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POWIAT 

GMINY 

UMOWA O PRACĘ NA CZAS 

NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA CZAS 

OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

  Pionki (gmina miejska) Pionki 
  Wierzbica Skaryszew 
    Wolanów 
    Zakrzew 

SIEDLECKI   Kotuń Mordy 
SIERPECKI     Sierpc 

SOCHACZEWSKI 

  Brochów   
  Rybno   
  Sochaczew   

  
Sochaczew (gmina miej-
ska) 

  

SOKOŁOWSKI     
Sokołów Podlaski (gmina 
miejska) 

SZYDŁOWIECKI 
  Chlewiska   
  Szydłowiec   

WARSZAWSKI ZACHODNI 

    Błonie 
    Kampinos 
    Łomianki 
    Ożarów Mazowiecki 
    Stare Babice 

WĘGROWSKI 
    Liw 
    Węgrów 

WOŁOMIŃSKI 

  Tłuszcz Klembów 
  Wołomin Marki 
    Radzymin 
    Zielonka 

WYSZKOWSKI 

    Brańszczyk 
    Długosiodło 
    Rząśnik 
    Wyszków 

ŻUROMIŃSKI   Żuromin   
ŻYRARDOWSKI   Mszczonów Puszcza Mariańska 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 22. PLANY ODNOŚNIE ZATRUDNIENIA ASYSTENTA RODZINY WG POSZCZEGÓLNYCH GMIN WOJ. MAZO-

WIECKIEGO, KTÓRE DOTYCHCZAS NIE ZATRUDNIAŁY ASYSTENTA 

POWIAT 
GMINY 

W TYM ROKU W PRZYSZŁYM ROKU 
DOPIERO GDY BĘDZIE TO 

WYMÓG USTAWOWY 

BIAŁOBRZESKI 

  Stara Błotnica Białobrzegi 
    Promna 
    Radzanów 
    Stromiec 
    Wyśmierzyce 

CIECHANOWSKI 

  Glinojeck Ciechanów 
  Grudsk Gołymin-Ośrodek 
  Regimin Ojrzeń 

GARWOLIŃSKI     Borowie 
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POWIAT 

GMINY 

W TYM ROKU W PRZYSZŁYM ROKU 
DOPIERO GDY BĘDZIE TO 

WYMÓG USTAWOWY 

    Garwolin 
    Garwolin (gmina miejska) 
    Górzno 
    Łaskarzew 
    Łaskarzew (gmina miejska) 
    Maciejowice 
    Miastków Kościelny 
    Parysów 
    Sobolew 
    Trojanów 
    Wilga 

GOSTYNIŃSKI 

    Gostynin 
    Pacyna 
    Sanniki 
    Szczawin Kościelny 

GRODZISKI 

  Baranów Podkowa Leśna 
  Grodzisk Mazowiecki Żabia Wola 
  Jaktorów   

GRÓJECKI 

Belsk Duży Jasieniec Błędów 
  Mogielnica Chynów 
    Pniewy 
    Warka 

KOZIENICKI 

  Głowaczów Gniewoszów 
  Kozienice Sieciechów 
  Magnuszew   

LEGIONOWSKI   Legionowo Jabłonna 

LIPSKI 
  Rzeczniów Chotcza 
  Sienno Ciepielów 

ŁOSICKI 

  Łosice Huszlew 
  Platerów Sarnaki 
  Stara Kornica   

MAKOWSKI 

  Karniewo Krasnosielc 
  Płoniawy-Bramura Młynarze 
    Różan 
    Rzewnie 
    Stary Szelków 
    Sypniewo 

MIŃSKI 

  Mińsk Mazowiecki Dobre 
  Mrozy Jakubów 
  Sulejówek Kałuszyn 
    Latowicz 
    Siennica 
    Stanisławów 

MŁAWSKI 

  Słupsk Lipowiec Kościelny 
  Strzegowo Radzanów 
  Szreńsk Wiśniewo 
  Wieczfnia Kościelna   

NOWODWORSKI     Zakroczym 
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POWIAT 

GMINY 

W TYM ROKU W PRZYSZŁYM ROKU 
DOPIERO GDY BĘDZIE TO 

WYMÓG USTAWOWY 

OSTROŁĘCKI 

  Goworowo Baranowo 
  Lelis Czarnia 
  Myszyniec Czerwin 
  Rzekuń Łyse 
    Olszewo-Borki 
    Troszyn 

OSTROWSKI 

    Andrzejewo 
    Boguty - Pianki 
    Brok 
    Małkinia Górna 
    Nur 
    Ostrów Mazowiecka 

    
Ostrów Mazowiecka (gmina 
miejska) 

    Stary Lubotyń 
    Szulborze Wielkie 
    Zaręby Kościelne 

OTWOCKI 

  Otwock Celestynów 
  Sobienie-Jeziory Józefów 
    Kołbiel 
    Osieck 

PIASECZYŃSKI   Lesznowola Tarczyn 

PŁOCKI 

  Bielsk Drobin 
  Brudzeń Duży Gąbin 
  Łąck Nowy Duninów 
  Mała Wieś Radzanowo 
  Stara Biała Słubice 
    Staroźreby 
    Wyszogród 

PŁOŃSKI 

Joniec Baboszewo Czerwińsk nad Wisłą 
  Raciąż (gmina miejska) Dzierzążnia 
  Sochocin Naruszewo 
    Nowe Miasto 
    Płońsk 
    Płońsk (gmina miejska) 
    Raciąż 
    Załuski 

PRUSZKOWSKI     Nadarzyn 

PRZASNYSKI 

    Czernice Borowe 
    Jednorożec 
    Krasne 
    Krzynowłoga Mała 
    Przasnysz 

PRZYSUSKI 

  Klwów Borkowice 
  Przysucha Gielniów 
    Potworów 
    Rusinów 

    Wieniawa 

PUŁTUSKI   Zatory Gzy 
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POWIAT 

GMINY 

W TYM ROKU W PRZYSZŁYM ROKU 
DOPIERO GDY BĘDZIE TO 

WYMÓG USTAWOWY 

    Obryte 
    Świercze 

RADOMSKI 
  Jedlnia-Letnisko Jedlińsk 
  Przytyk   

SIEDLECKI 

  Korczew Domanice 
  Mokobody Paprotnia 
  Zbuczyn Przesmyki 
    Siedlce 
    Skórzec 
    Suchożebry 
    Wiśniew 
    Wodynie 

SIERPECKI 

  Mochowo Gozdowo 
    Rościszewo 
    Sierpc (gmina miejska) 
    Sztutowo 
    Zawidz Kościelny 

SOCHACZEWSKI 

    Iłów 
    Młodzieszyn 
    Nowa Sucha 
    Teresin 

SOKOŁOWSKI 

  Bielany Żyłaki Ceranów 
  Repki Jabłonna Lacka 
    Kosów Lacki 
    Sabnie 
    Sokołów Podlaski 
    Sterdyń 

SZYDŁOWIECKI 

    Jastrząb 
    Mirów 
    Orońsko 

WARSZAWSKI ZA-

CHODNI 
  Izabelin   
  Leszno   

WĘGROWSKI 

  Miedzna Grębków 
  Stoczek Korytnica 
  Wierzbno Łochów 
    Sadowne 

WOŁOMIŃSKI 

  Dąbrówka Jadów 
  Ząbki Kobyłka 
    Poświętne 
    Strachówka 

WYSZKOWSKI 
    Somianka 
    Zabrodzie 

ZWOLEŃSKI 

  Policzna Kazanów 
    Przyłęk 
    Tczów 
    Zwoleń 

ŻUROMIŃSKI 

  Kuczbork - Osada Bieżuń 
    Lubowidz 
    Lutocin 
    Siemiątkowo 
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POWIAT 

GMINY 

W TYM ROKU W PRZYSZŁYM ROKU 
DOPIERO GDY BĘDZIE TO 

WYMÓG USTAWOWY 

ŻYRARDOWSKI 
  Wiskitki Radziejowice 
    Żyrardów 

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

TABELA 23. WYKAZ GMIN NIEREALIZUJĄCYCH ZADANIA ASYSTENTA RODZINY, A KTÓRE PLANUJĄ JEGO ZATRUD-

NIENIE, ZE WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY O PRACĘ 

POWIAT 
GMINA 

UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

INNA FORMA 
ZATRUDNIENIA 

BIAŁOBRZESKI 

  Radzanów Promna 
Białobrzegi (nie 
wiem, trudno powie-
dzieć) 

    Stara Błotnica   
    Stromiec   
    Wyśmierzyce   

CIECHANOWSKI 

Glinojeck Regimin Grudusk 
Ciechanów (nie 
wiem, trudno powie-
dzieć) 

    Ojrzeń 
Gołymin-Ośrodek 
(nie wiem, trudno 
powiedzieć) 

GARWOLIŃSKI 

  
Garwolin (gmina 
miejska) 

Borowie   

    Garwolin   
    Górzno   
    Łaskarzew   

    
Łaskarzew (gmina 
miejska) 

  

    Maciejowice   
    Miastków Kościelny   
    Parysów   
    Sobolew   
    Trojanów   
    Wilga   

GOSTYNIŃSKI 

Szczawin Kościelny   Gostynin   
    Pacyna   
    Sanniki   

GRODZISKI 

  Baranów 
Grodzisk Mazowiec-
ki 

  

    Jaktorów   
    Podkowa Leśna   
    Żabia Wola   

GRÓJECKI 

Pniewy Chynów Belsk Duży   
  Mogielnica Błędów   
    Jasieniec   
    Mogielnica   
    Warka   

KOZIENICKI 

  Głowaczów Gniewoszów   
  Sieciechów Kozienice   
    Magnuszew   
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POWIAT 

GMINA 

UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

INNA FORMA 
ZATRUDNIENIA 

    Sieciechów   
LEGIONOWSKI   Legionowo Jabłonna   

LIPSKI 
  Chotcza Rzeczniów   
  Ciepielów Sienno   

ŁOSICKI 

Huszlew   Łosice   
    Platerów   
    Sarnaki   
    Stara Kornica   

MAKOWSKI 

  Młynarze Karniewo 
Krasnosielc (umowa 
o dzieło) 

  Płoniawy-Bramura Rzewnie   
  Różan Stary Szelków   
    Sypniewo   

MIŃSKI 

Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki Dobre   
  Mrozy Jakubów   
    Kałuszyn   
    Latowicz   
    Siennica   
    Stanisławów   
    Sulejówek   

MŁAWSKI 

  Strzegowo Lipowiec Kościelny   
  Wieczfnia Kościelna Radzanów   
    Słupsk   
    Szreńsk   
    Wiśniewo   

NOWODWORSKI     Zakroczym   

OSTROŁĘCKI 

  Olszewo-Borki Baranowo Łyse (kontrakt) 
    Czarnia   
    Czerwin   
    Goworowo   
    Lelis   
    Myszyniec   
    Rzekuń   
    Troszyn   

OSTROWSKI 

Szulborze Wielkie Andrzejewo Boguty - Pianki   
  Zaręby Kościelne Brok   
    Małkinia Górna   
    Nur   
    Ostrów Mazowiecka   

    
Ostrów Mazowiecka 
(gmina miejska) 

  

    Stary Lubotyń   

OTWOCKI 

Kołbiel Otwock Celestynów   
    Józefów   
    Osieck   
    Sobienie-Jeziory   

PIASECZYŃSKI     Lesznowola 
Tarczyn (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

PŁOCKI   Bielsk Brudzeń Duży 
Drobin (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 
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POWIAT 

GMINA 

UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

INNA FORMA 
ZATRUDNIENIA 

  Mała Wieś Łąck 
Gąbin (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

  Stara Biała Mała Wieś 
Słubice (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

  Staroźreby Nowy Duninów   
  Wyszogród Radzanowo   

PŁOŃSKI 

Dzierzążnia 
Czerwińsk nad Wi-
słą 

Baboszewo   

Raciąż Joniec Naruszewo   
  Nowe Miasto Płońsk   

  
Płońsk (gmina miej-
ska) 

Raciąż (gmina miej-
ska) 

  

  Załuski Sochocin   
PRUSZKOWSKI     Nadarzyn   

PRZASNYSKI 

    Czernice Borowe   
    Jednorożec   
    Krasne   
    Krzynowłoga Mała   
    Przasnysz   

PRZYSUSKI 

Borkowice Gielniów Potworów   
  Klwów Przysucha   
  Rusinów     
  Wieniawa     

PUŁTUSKI 

  Obryte Gzy   
  Zatory Obryte   
    Świercze   

RADOMSKI 
  Jedlińsk Jedlnia-Letnisko   
  Przytyk     

SIEDLECKI 

  Domanice Korczew 
Skórzec (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

  Mokobody Paprotnia   
    Przesmyki   
    Siedlce   
    Suchożebry   
    Wiśniew   
    Wodynie   
    Zbuczyn   

SIERPECKI 
Rościszewo Mochowo Gozdowo 

Zawidz Kościelny 
(nie wiem, trudno 
powiedzieć) 

  
Sierpc (gmina miej-
ska) 

Sztutowo   

SOCHACZEWSKI 

    Iłów   
    Młodzieszyn   
    Nowa Sucha   
    Teresin   

SOKOŁOWSKI 

Sterdyń Bielany Żyłaki Ceranów 
Sabnie (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

    Jabłonna Lacka   
    Kosów Lacki   



 

 
99 

POWIAT 

GMINA 

UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

INNA FORMA 
ZATRUDNIENIA 

    Repki   
    Sokołów Podlaski   

SZYDŁOWIECKI 
    Jastrząb 

Orońsko (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

    Mirów   

WARSZAWSKI ZACHODNI 
    Izabelin   
    Leszno   

WĘGROWSKI 

  Grębków Łochów 
Miedzna (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

  Korytnica Sadowne   
  Stoczek     
  Wierzbno     

WOŁOMIŃSKI 
  Poświętne Dąbrówka 

Jadów (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

  Strachówka Ząbki 
Kobyłka (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

WYSZKOWSKI 
    Somianka   
    Zabrodzie   

ZWOLEŃSKI 
Tczów Kazanów Policzna   
  Zwoleń Przyłęk   

ŻUROMIŃSKI 

  Siemiątkowo Bieżuń   
    Kuczbork - Osada   
    Lubowidz   
    Lutocin   

ŻYRARDOWSKI 
  Żyrardów Radziejowice   
    Wiskitki   

źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 24. WYKAZ GMIN WOJ. MAZOWIECKIEGO, REALIZUJĄCYCH ZADANIA ASYSTENTA RODZINY, KTÓRE PLA-

NUJĄ ZATRUDNIĆ ASYSTENTÓW RODZINY, ZE WZGLĘDU NA RODZAJ UMOWY O PRACĘ 

POWIAT 

GMINA 

UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

INNA FORMA ZA-

TRUDNIENIA 

CIECHANOWSKI 
Ciechanów (gmina 
miejska) 

Ciechanów (gmina 
miejska) 

Sońsk   

Opinogóra Górna       

GARWOLIŃSKI 
  Pilawa Pilawa   
  Żelechów     

GOSTYNIŃSKI     
Gostynin (gmina 
miejska) 

  

GRODZISKI Milanówek Milanówek     

GRÓJECKI 

  Goszczyn Grójec   
  Nowe Miasto Nad 

Pilicą     

KOZIENICKI     Grabów nad Pilicą 
Garbatka-Letnisko 
(nie wiem, trudno 
powiedzieć) 

LEGIONOWSKI Nieporęt   Wieliszew 
Serock (nie wiem, 
trudno powiedzieć) 

LIPSKI   Lipsko     
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POWIAT 

GMINA 

UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

INNA FORMA ZA-

TRUDNIENIA 

ŁOSICKI   Olszynka     
MAKOWSKI Maków Mazowiecki   Czerwonka   
MIASTO OSTROŁĘKA   Miasto Ostrołęka     

MIASTO ST. WARSZAWA 

Dzielnica Praga 
Południe 

Dzielnica Białołęka Dzielnica Bemowo   

Dzielnica Praga 
Północ 

Dzielnica Bielany Dzielnica Ochota   

Dzielnica Śródmie-
ście 

Dzielnica Ochota Dzielnica Ursus   

Dzielnica Targówek 
Dzielnica Praga 
Południe 

    

Dzielnica Wawer 
Dzielnica Praga 
Północ 

    

Dzielnica Żoliborz 
Dzielnica Rember-
tów 

    

  
Dzielnica Śródmie-
ście 

    

  
Dzielnica Śródmie-
ście 

    

  Dzielnica Targówek     
  Dzielnica Ursus     
  Dzielnica Ursynów     
  Dzielnica Włochy     
  Dzielnica Wola     
  Dzielnica Żoliborz     

MIŃSKI 
Dębę Wielkie Dębę Wielkie Cegłów   

  Halinów 
Mińsk Mazowiecki 
(gmina miejska) 

  

MŁAWSKI Dzierzgowo   Mława   

NOWODWORSKI 
Nowy Dwór Mazo-
wiecki 

Nasielsk Czosnów   

    Pomiechówek   
OSTROŁĘCKI     Kadzidło   

OTWOCKI 
Karczew   Karczew   
    Wiązowna   

PIASECZYŃSKI   Konstancin-Jeziorna Prażmów   

PŁOCKI 
Bodzanów Bulkowo Słupno   
Bulkowo       

PRUSZKOWSKI 
Brwinów Piastów Raszyn   
Michałowice       

PRZASNYSKI     
Przasnysz (gmina 
miejska) 

  

PRZYSUSKI   Odrzywół     

PUŁTUSKI 
    Pułtusk   
    Winnica   

RADOMSKI 

  Gózd Iłża   
  Iłża Jastrzębia   
  Kowala Pionki   
  Skaryszew Skaryszew   
    Wolanów   
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POWIAT 

GMINA 

UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS NIEOKREŚLONY 
UMOWA O PRACĘ NA 

CZAS OKREŚLONY 
UMOWA ZLECENIE 

INNA FORMA ZA-

TRUDNIENIA 

SIEDLECKI Kotuń   Mordy   
SIERPECKI     Sierpc   

SOCHACZEWSKI Brochów 
Sochaczew (gmina 
miejska) 

Rybno   

SOKOŁOWSKI     
Sokołów Podlaski 
(gmina miejska) 

  

SZYDŁOWIECKI   Szydłowiec     

WARSZAWSKI ZACHODNI 

    Kampinos   
    Łomianki   
    Ożarów Mazowiecki   
    Stare Babice   

WĘGROWSKI 
    Liw   
    Węgrów   

WOŁOMIŃSKI 

  Wołomin Klembów   
    Marki   
    Wołomin   
    Zielonka   

WYSZKOWSKI 
  Rząśnik Brańszczyk   
    Wyszków   

ŻUROMIŃSKI   Żuromin     
ŻYRARDOWSKI     Puszcza Mariańska   
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 25. WYKSZTAŁCENIE ASYSTENTÓW RODZINY A RODZAJ GMINY, NA TERENIE KTÓREJ ASYSTENT WYKO-

NUJE OBOWIĄZKI ZAWODOWE [N=210] 

  

samorząd gminny 
miasto na pra-
wach powiatu 

m.st. Warszawa 

N % N % N % 

wyższe na kierunku pedagogika 66 60,0 13 72,2 40 48,8 

wyższe na kierunku praca socjalna 16 14,5 2 11,1 7 8,5 

wyższe na kierunku psychologia 15 13,6 2 11,1 22 26,8 

wyższe - inny kierunek 5 4,5 1 5,6 13 15,9 

wyższe na kierunku socjologia 4 3,6 0 0,0 3 3,7 

wyższe na kierunku nauki o rodzinie 2 1,8 1 5,6 6 7,3 

studia podyplomowe obejmujące zakres 
programowy szkolenia na asystenta rodziny 

2 1,8 1 5,6 0 0,0 

wykształcenie średnie o profilu praca socjal-
na 

2 1,8 0 0,0 0 0,0 

wyższe na kierunku inżynieria 2 1,8 0 0,0 0 0,0 

Ogółem  114 - 20 - 91 - 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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TABELA 26. STANOWISKA PRACY, NA KTÓRYCH ZATRUDNIENI BYLI ASYSTENCI RODZINY PRZED OBJĘCIEM POSA-

DY ASYSTENTA 

  
N % 

animator zabaw dla dzieci 1 0,5 

asystent koordynatora projektu 1 0,5 

asystent osoby niepełnosprawnej 1 0,5 

asystent pedagoga 1 0,5 

asystent psychologa 1 0,5 

asystent trenera 1 0,5 

asystent zespołu 1 0,5 

członek komisji rekrutacyjnej 1 0,5 

doradca klienta 1 0,5 

dysponent w dziale obsługi klienta 1 0,5 

edukatorka kobiet w ciąży i młodych rodziców 1 0,5 

introligator 1 0,5 

inżynier chemik w instytucie 1 0,5 

kierownik/dyrektor zakładu pracy 1 0,5 

klasyfikator 1 0,5 

konsultant telefoniczny 1 0,5 

kontysta 1 0,5 

koordynator ds. mediów 1 0,5 

koordynator projektu z PO KL 1 0,5 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 1 0,5 

koordynator wolontariatu 1 0,5 

koordynator zespołu 1 0,5 

korespondent 1 0,5 

kontroler 1 0,5 

lider klubu pracy 1 0,5 

logopeda 1 0,5 

moderator 1 0,5 

opiekun rodziny i osób starszych 1 0,5 

planista 1 0,5 

położna 1 0,5 

pomoc domowa 1 0,5 

pośrednik pracy 1 0,5 

pracownik placówki opiekuńczo - wychowawczej 1 0,5 

prezes firmy 1 0,5 

rachmistrz 1 0,5 

reedukator 1 0,5 

sekretarka medyczna 1 0,5 

specjalista pracy z rodziną 1 0,5 

staż 1 0,5 

stewardessa 1 0,5 

telemarketer 1 0,5 

tłumacz języka migowego 1 0,5 

windykator 1 0,5 
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N % 

wolontariat- praca z osobami niepełnosprawnymi umysłowo 1 0,5 

wychowawca 1 0,5 

wychowawca kolonii 1 0,5 

wychowawca kolonijny 1 0,5 

aspirant pracy socjalnej 2 1,0 

asystent kierownika/dyrektora placówki 2 1,0 

bibliotekarz 2 1,0 

brak odpowiedzi 2 1,0 

interwent kryzysowy 2 1,0 

kelner 2 1,0 

kontroler jakości 2 1,0 

księgowa 2 1,0 

kucharz 2 1,0 

mediator 2 1,0 

networker 2 1,0 

opiekun osoby niepełnosprawnej 2 1,0 

pracownik ochrony 2 1,0 

pracownik w jednostce pomocy społecznej 2 1,0 

psycholog dziecięcy 2 1,0 

recepcjonistka 2 1,0 

technolog 2 1,0 

właściciel firmy 2 1,0 

wolontariat 2 1,0 

analityk 3 1,4 

ankieter 3 1,4 

kierownik/dyrektor firmy 3 1,4 

koordynator projektu 3 1,4 

opiekun 3 1,4 

opiekun w placówce pomocy społecznej 3 1,4 

partyworker 3 1,4 

asystent wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowaw-
czej 

4 1,9 

hostessa 4 1,9 

pracownik ośrodka pomocy społecznej 4 1,9 

właściciel firmy 4 1,9 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
** w tabeli przedstawiono stanowiska, które uzyskały poniżej 2,0% wskazań respondentów; pozostałe odpowiedzi zawarto 
na wykresie 26 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 27. LICZBA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH 

ciechanowski 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

4 

Braki danych 0 

Średnia 6,75 

Suma 27 



 

 

 

104 

garwoliński 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 2,50 

Suma 5 

gostyniński 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 8,50 

Suma 17 

grodziski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

1 

Braki danych 0 

Średnia 7,00 

Suma 7 

grójecki 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

3 

Braki danych 0 

Średnia 9,33 

Suma 28 

kozienicki 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 7,00 

Suma 14 

legionowski 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

3 

Braki danych 0 

Średnia 6,33 

Suma 19 

lipski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 12,00 

Suma 24 

łosicki 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

1 

Braki danych 0 

Średnia 8,00 

Suma 8 

makowski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 8,50 

Suma 17 

miński 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

6 

Braki danych 0 

Średnia 7,00 

Suma 42 
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mławski 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

3 

Braki danych 0 

Średnia 5,33 

Suma 16 

nowodworski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

5 

Braki danych 0 

Średnia 11,60 

Suma 58 

ostrołęcki 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

1 

Braki danych 0 

Średnia 8,00 

Suma 8 

ostrowski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

1 

Braki danych 0 

Średnia 8,00 

Suma 8 

otwocki 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

4 

Braki danych 0 

Średnia 4,75 

Suma 19 

piaseczyński 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

5 

Braki danych 1 

Średnia 6,40 

Suma 32 

płocki 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

3 

Braki danych 0 

Średnia 13,00 

Suma 39 

pruszkowski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

6 

Braki danych 0 

Średnia 10,00 

Suma 60 

przasnyski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 9,00 

Suma 18 

przysuski 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

1 

Braki danych 0 

Średnia 5,00 

Suma 5 
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pułtuski 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

3 

Braki danych 0 

Średnia 8,33 

Suma 25 

radomski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

16 

Braki danych 0 

Średnia 5,06 

Suma 81 

siedlecki 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 10,00 

Suma 20 

sierpecki 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

1 

Braki danych 0 

Średnia 6,00 

Suma 6 

sochaczewski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

5 

Braki danych 0 

Średnia 12,60 

Suma 63 

sokołowski 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 5,50 

Suma 11 

szydłowiecki 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

3 

Braki danych 0 

Średnia 8,00 

Suma 24 

warszawski zachodni 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

4 

Braki danych 0 

Średnia 5,25 

Suma 21 

węgrowski 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 11,50 

Suma 23 

wołomiński 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

5 

Braki danych 1 

Średnia 10,00 

Suma 50 
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wyszkowski 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

4 

Braki danych 0 

Średnia 9,75 

Suma 39 

żuromiński 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

1 

Braki danych 0 

Średnia 13,00 

Suma 13 

żyrardowski 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

2 

Braki danych 0 

Średnia 6,00 

Suma 12 

Miasto Ostrołęka 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

3 

Braki danych 0 

Średnia 11,00 

Suma 33 

Miasto Płock 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

6 

Braki danych 0 

Średnia 4,67 

Suma 28 

Miasto Radom 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

5 

Braki danych 0 

Średnia 6,80 

Suma 34 

Miasto Siedlce 

N 
Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

4 

Braki danych 0 

Średnia 11,50 

Suma 46 

Miasto Warszawa 

N 

Liczba instytucji, które udzie-
liły odpowiedzi 

81 

Braki danych 0 

Średnia 10,19 

Suma 825 
* 2 respondentów odmówiło udzielenia odpowiedzi na to pytanie 
** średnia została policzona z wykorzystaniem wzoru: suma/instytucje, które udzieliły odpowiedzi (np. 825/81= 10,19) 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 28. PROBLEMY, Z JAKIMI NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKAJĄ SIĘ RESPONDENCI WYKONUJĄC ZADANIA ASYSTEN-

TA RODZINY  

  
N % 

ograniczony czas na pomoc 4 1,9% 

brak specjalistycznej bazy pomocowej, do której można by 
kierować rodziny 

3 1,4% 

duża liczba rodzin przypadająca na jednego asystenta 3 1,4% 
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N % 

brak jasnych i precyzyjnych ustaleń odnośnie obowiązków 
asystenta rodziny 

2 1,0% 

obciążenie psychiczne asystentów rodziny 2 1,0% 

brak wsparcia najbliższego otoczenia dla rodzin 1 0,5% 

brak zrozumienia roli asystenta przez inne służby 1 0,5% 

zaniedbane i nieuregulowane sprawy cywilne 1 0,5% 
* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
** w tabeli przedstawiono stanowiska, które uzyskały poniżej 2,0% wskazań respondentów; pozostałe odpowiedzi zawarto 
na wykresie 47 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

TABELA 29. ZMIANY, JAKIE NALEŻY WPROWADZIĆ W CELU ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI I ADEKWATNOŚCI PRA-

CY ASYSTENTA RODZINY 

  
N % 

wymiana doświadczeń z innymi asystentami rodziny 4 1,9 

tworzenie różnego rodzaju placówek opiekuńczo - wycho-
wawczych 

4 1,9 

stworzenie grup wsparcia i warsztaty dla rodzin 4 1,9 

rodziny same powinny się zgłaszać po pomoc 4 1,9 

nie widzę potrzeby zmian 4 1,9 

motywacja rodzin objętych wsparciem do współpracy 
z asystentem rodziny 

4 1,9 

dostosowanie godzin czasu pracy do potrzeb rodziny objętej 
wsparciem 

4 1,9 

dokładna diagnoza problemów i potrzeb rodziny, w celu 
przydzielenia jej asystentowi rodziny z odpowiednim do-
świadczeniem 

4 1,9 

wyposażenie asystenta rodziny w narzędzie motywujące 
rodziny do współpracy 

3 1,4 

możliwość pracy zespołu asystentów rodziny w wyjątkowych 
(złożonych) przypadkach 

3 1,5 

dostęp do bezpłatnych porad prawnych 3 1,4 

zwiększyć zabezpieczenie socjalne dla rodzin objętych 
wsparciem 

2 1,0 

zbudowanie sieci wsparcia dla asystentów rodziny 2 1,0 

zatrudnianie asystentów rodziny poza ośrodkiem pomocy 
społecznej 

2 1,0 

tworzenie grup wsparcia i warsztaty dla rodzin 2 1,0 

stworzenie/przydzielenie "neutralnego" miejsca przeznaczo-
nego dla asystenta i jego podopiecznych (poza ich środowi-
skiem 

2 1,0 

narzędzia prawne umożliwiające realizację niektórych dzia-
łań 

2 1,0 

lepszy przepływ informacji między instytucjami 2 1,0 

zmiana formy zatrudnienia 1 0,5 

wzmożenie systemu kontroli społecznej 1 0,5 

wprowadzić regularne superwizje 1 0,5 

większa skuteczność w egzekwowaniu zobowiązań od po-
dopiecznych 

1 0,5 
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N % 

więcej zajęć aktywizujących dla dzieci 1 0,5 

więcej programów powiązanych z aktywizacją zawodową, 
społeczną dla młodzieży pełnoletniej 

1 0,5 

umożliwić asystentom tworzenie diagnoz i planów pracy 
z rodziną w domu w trybie zadaniowego czasu pracy, co 
pozwoliłoby 

1 0,5 

szkolenia 1 0,5 

rozszerzyć zakres pomocy specjalistycznej 1 0,5 

promowanie pozytywnych postaw w stosunku do dzieci 1 0,5 

programy przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu 1 0,5 

poszerzyć katalog studiów wyższych upoważniających do 
podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny o studia 
z zakresu 

1 0,5 

pomoc w aktywizacji zawodowej rodzin objętych wsparciem 1 0,5 

opracowanie skutecznych narzędzi pracy asystenta 
w sytuacjach kryzysowych 

1 0,5 

obligatoryjny obowiązek zatrudnienia psychologa i pedagoga 
w szkołach 

1 0,5 

obejmować asystą tylko te rodziny, które chcą zmienić swoje 
życie 

1 0,5 

mniejsza liczba rodzin przypadająca na jednego asystenta 1 0,5 

jasne i sprecyzowane wymagania dotyczące dokumentacji 1 0,5 

informowanie klienta co do konsekwencji zaniechania dzia-
łania (interwencja kuratora, sądu, utrata mieszkania, wspar-
cia) 

1 0,5 

* % odpowiedzi nie sumuje się do 100, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź 
** w tabeli przedstawiono stanowiska, które uzyskały poniżej 2,0% wskazań respondentów; pozostałe odpowiedzi zawarto 
na wykresie 48 
źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  
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