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Słowo Wstępne

Przekazujemy Państwu trzeci, opracowany w 2013 roku, numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji 
Społecznej. Czasopismo jest wydawane w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej inte-
gracji – Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integra-
cji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich – jednostki podległej Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Biuletyn postanowiliśmy w całości poświęcić wybranym informacjom, zebranym w ramach realizacji zadania ustawo-
wego jakim jest „Ocena zasobów pomocy społecznej”, sporządzona w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną 
województwa mazowieckiego w 2012 roku.

Pierwsza część biuletynu przedstawia dane, które uzyskaliśmy w zakresie wybranych zjawisk społecznych, najczęściej wy-
stępujących w gminach i powiatach naszego województwa. Zostały one omówione w artykule pt. „Wybrane dane ogólne 
dotyczące problemów społecznych z oceny zasobów pomocy społecznej w województwie mazowieckim za 2012 rok”.

Szczególnym obszarem występowania problemów społecznych na Mazowszu pod względem ich natężenia jest 
m.st. Warszawa. Dlatego w drugiej części biuletynu zostały w sposób bardzo syntetyczny zaprezentowane zjawiska 
społeczne występujące w stolicy w artykule pt. „Warszawa na tle województwa mazowieckiego.”

Istotnym elementem efektywności procesu pomocowego są zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia rodziny oraz 
kadry. Z analizą tej tematyki możemy zapoznać się w trzeciej części biuletynu w artykułach: „Zasoby instytucjonalne 
pomocy społecznej i wsparcia rodziny” oraz „Kadra ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 
rodzinie – kapitałem ludzkim tych instytucji”.

Prezentację wyników „Oceny zasobów pomocy społecznej” w województwie mazowieckim za 2012 rok zamykają 
„Wnioski i rekomendacje wypływające z „Oceny zasobów pomocy społecznej” w województwie mazowieckim za 2012 
rok”. Są to najważniejsze wnioski odnoszące się do szerokiego katalogu zgłoszonych przez samorządy terytorialne po-
trzeb w zakresie udzielanej pomocy i podejmowanych działań, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu spo-
łecznemu osób i grup społecznych.

Ze względu na różnorodność źródeł informacji i ich niewątpliwie wysoką wiarygodność, zebrane dane w ramach „Oceny 
zasobów pomocy społecznej” samorządy lokalne mogą wykorzystać je zarówno w procesie planowania budżetów, jak 
też w bieżącej pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z obszaru polityki społecznej.

Zakres potencjalnych możliwości praktycznego wykorzystania zebranych danych prezentujemy w artykule pt. „Wy-
korzystanie danych z oceny zasobów pomocy społecznej”.

Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej – dziękując ponownie wszystkim Ośrodkom Pomocy Społecznej oraz Powiato-
wym Centrom Pomocy Rodzinie w województwie mazowieckim, za trud podjęty w celu rzetelnego wypełnienia formularzy 
oceny, ma nadzieję, że niniejsze opracowanie dostarczy szeregu interesujących informacji o województwie mazowieckim. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazywanie wszelkich uwag i propozycji, do promowania na łamach naszego 
Biuletynu ciekawych wydarzeń i innowacyjnych rozwiązań, które będziemy prezentować w kolejnych jego wydaniach1.

Życzymy miłej lektury

Zespół Redakcyjny Obserwatorium Integracji Społecznej

1  Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do redagowania stylistycznego i skracania nadesłanych tekstów oraz wyboru nadesła-
nych zdjęć.
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WYBRANE DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE 
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
Z OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ZA 2012 ROK

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, jako wojewódzka 
samorządowa jednostka organizacyjna, powołana do reali-
zacji zadań samorządu województwa mazowieckiego z za-
kresu polityki społecznej przygotowało zgodnie z zapisami 
ustawowymi ocenę zasobów pomocy społecznej za 2012 rok 
w województwie mazowieckim. Zebrane w toku prac nad 
Oceną dane posłużyły do dokonania analiz zjawisk i proble-
mów społecznych występujących na Mazowszu oraz do sfor-
mułowania głównych wniosków i rekomendacji dla władz 
samorządu województwa w zakresie przygotowania i reali-
zacji przyszłej polityki społecznej w regionie. Jednak głów-
nym celem opracowania było ukazanie skali występujących 
problemów społecznych w regionie.

Spośród problemów społecznych oraz występujących zja-
wisk, w niniejszym artykule prezentujemy te, które według 
danych zawartych w Ocenie są najczęstszym powodem 
przyznawania pomocy społecznej, a mianowicie: bezro-
bocie, ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc, starość.

Wybrane dane dotyczące problemów społecznych pre-
zentujemy w  niniejszym artykule w  układzie subregio-
nalnym, których zasięg terytorialny przedstawia niżej 
zamieszczona mapa województwa mazowieckiego.

Bezrobocie

Bezrobocie jest przyczyną wielu negatywnych skutków 
społecznych, w tym między innymi: trudności material-
nych, utraty statusu społecznego, obniżenia samooceny 
i wiary we własne siły, problemów w rodzinie, problemów 
natury psychicznej.

Według danych zebranych w ramach oceny zasobów ocen 
zasobów pomocy społecznej za 2012 rok w województwie 
mazowieckim zarejestrowanych było 271 927 bezrobot-
nych, z czego 141 441 osób to bezrobotni długotrwale 
(co 8 bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza), 
zaś 130 023 osób bezrobotnych stanowiły kobiety. W sto-
sunku do 2011 roku liczba osób bezrobotnych wzrosła 
o 10,23% tj. o 25 233 osoby.

W grudniu 2012 r. w województwie mazowieckim stopa 
bezrobocia wynosiła 10,8% (przy średniej dla kraju 
13,4%). W  porównaniu do grudnia 2011  r. stopa bez-
robocia na Mazowszu wzrosła o  1,0 punkt procentowy 
(w kraju wzrost o 0,9 punktu procentowego).2

2  www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_monitoring_
bezrobocia_201212_woj_w5.pdf

Mapa nr 1. Podział województwa na subregiony

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
na podstawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowie-
ckiego do 2030 roku, str. 91
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Tabela 1. Wybrane kategorie osób bezrobotnych w latach 2011–2012 w województwie mazowieckim

Wyszczególnienie Grudzień 2011 Udział w % Grudzień 2012 Udział w %

Bezrobotni ogółem 246 694 100 271 927 100

w tym:

Kobiety 122 204 49,5 130 023 47,8

Mężczyźni 124 535 50,5 141 904 52,2

Poprzednio pracujący 192 938 78,2 215 974 79,4

Dotychczas niepracujący  53 801 21,8  55 953 20,6

Zamieszkali na wsi 108 992 44,2 118 669 43,6

Z prawem do zasiłku  39 648 16,1  45 145 16,6

Osoby w 12 miesiącu od dnia ukończenia nauki  13 503  5,5  14 235  5,2

Cudzoziemcy    865  0,4    957  0,4

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (na podstawie danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy)

W grudniu 2012 r. – w rejestrach urzędów pracy domino-
wały następujące osoby bezrobotne: mężczyźni (52,2%), 

mieszkańcy miast (56,4%), nie posiadające prawa do za-
siłku (83,4%), długotrwale bezrobotni (52,0%).

Wykres 1. Liczba osób bezrobotnych w województwie mazowieckim w 2012 r. w podziale na subregiony

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

W  2012 roku najwięcej bezrobotnych zarejestrowa-
nych było w subregionie warszawskim3 – 113 331 osób, 
w tym 50 143 to osoby długotrwale bezrobotne. Ozna-
cza to wzrost w  stosunku do 2011 roku o  16,44% tj.  
o 16 005 osób.

3  W niniejszym materiale na mapie subregionów oraz w prezen-
towanych wykresach dla subregionu warszawskiego przyjęto 
nazwę obszaru warszawskiego obejmującego Warszawę plus 
powiaty wokół Warszawy.

Najmniej bezrobotnych było zarejestrowanych w sub-
regionie siedleckim 16 523 osoby (w  tym 8038 osób 
długotrwale bezrobotnych). Jednak i  tu nastąpił zna-
czący ich wzrost w stosunku do 2011 roku o 10,83% tj. 
o 1614 osób.

W  województwie mazowieckim w  2012 roku z  po-
mocy społecznej z  powodu bezrobocia skorzystały  
64 472 rodziny (wzrost w stosunku do 2011 roku o 2,8% tj.  
o 1745 rodzin). W każdym z omawianych subregionów 
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(poza subregionem płockim) wzrosła liczba rodzin ko-
rzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia.

Najwięcej rodzin korzystających z  tej formy pomocy 
w  2012 roku zanotowano w  subregionie warszawskim 
– 23 762 rodziny (wzrost w stosunku do 2011 roku o 4,8% 
tj. o 1 082 rodziny).

Najmniejsza liczba rodzin korzystających z  pomocy 
społecznej z  powodu bezrobocia została odnotowana 
w subregionie siedleckim i wyniosła 4201 rodzin (wzrost 
w stosunku do 2011 roku wyniósł 0,8% tj. o 34 rodziny).

W subregionie płockim liczba rodzin bezrobotnych korzy-
stających w 2012 roku z pomocy społecznej w stosunku 

do 2011 roku zmniejszyła się o 27 rodzin (0,3%) i wynio-
sła 7894 rodziny.

Ubóstwo

Granica ubóstwa wykazana jest tu jako kwota dochodów, 
która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecz-
nej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia 
pieniężnego – 542 zł na osobę samotnie gospodarującą 
i 456 zł na osobę w rodzinie – art. 8 ust 1 ustawy o po-
mocy społecznej.

Na podstawie zebranych informacji z ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na 
Mazowszu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa sko-

Wykres 2. Liczba osób w województwie mazowieckim korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w 2012 r. w podziale na subregiony

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Subregion 
Radomski

Subregion 
Ciechanowski

Obszar 
Warszawski

Subregion 
Płocki

Subregion 
Siedlecki

Subregion 
Ostrołęcki

Liczba korzystających z pomocy społecznej 
z powodu bezrobocia

2011 2012

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia

-5 000

5 000

15 000

25 000

35 000

45 000

Subregion 
Radomski

Subregion 
Ciechanowski

Obszar 
Warszawski

Subregion 
Płocki

Subregion 
Siedlecki

Subregion 
Ostrołęcki

2011 2012

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Wykres 3. Liczba osób w województwie mazowieckim korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w 2012 r. w podziale na subregiony

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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rzystało w 2012 roku 83 846 rodzin (wzrost w stosunku do 
2011 roku o 1,6% tj. o 1356 rodzin).

Wzrosła również w  stosunku do roku poprzedniego 
o 10,5% (306 rodzin) liczba rodzin korzystających z po-
mocy społecznej z  powodu bezdomności, która osta-
tecznie w 2012 roku wyniosła 3235 rodzin, które tworzyło 
3955 osób. Jak wynika z danych problem bezdomności 
dotyczy w większości osób samotnych.

Najwięcej rodzin skorzystało z  pomocy społecznej 
w  2012 roku z  powodu ubóstwa w  subregionie war-
szawskim – 35 413 (wzrost w  stosunku do 2011 roku 
wyniósł 0,5% tj. o 159 rodzin). Również w tym subregio-
nie w 2012 roku 2222 rodziny skorzystały z pomocy spo-
łecznej z powodu bezdomności (wzrost w stosunku do 
2011 roku o 7,8% tj. o 160 rodzin), co pozwoliło pomóc 
z powodu bezdomności 2618 osobom.

Następnym subregionem, w którym w 2012 roku ubogie 
rodziny najwięcej korzystały z pomocy społecznej jest 

subregion radomski. W  2012 roku z  powodu ubóstwa 
udzielono tu pomocy 17 323 rodzinom (wzrost w sto-
sunku do 2011 roku o 0,7% tj. o 116 rodzin).

Jednocześnie w tym subregionie w 2012 roku 258 rodzin 
(rodziny te tworzyło 321 osób) z powodu bezdomności sko-
rzystało z pomocy społecznej (wzrost o 17,8% w stosunku 
do roku 2011 tj. o 39 rodzin).

Na uwagę zasługuje subregion siedlecki, w  którym 
w 2012 roku odnotowano spadek liczby rodzin ubogich 
korzystających z pomocy społecznej. W 2012 roku wyka-
zano udzielenie takiej pomocy 6696 rodzinom (spadek 
w stosunku do 2011 roku o 0,9%).

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność jest jednym z  najtrudniejszych 
problemów w obszarze pomocy społecznej. Wynika to 
z powszechności i rozmiaru tego zjawiska. Z niepełno-
sprawnością fizyczną wiąże się również niepełnospraw-
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Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

ność społeczna, czyli niemożność pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym.

W 2012 roku ośrodki pomocy społecznej udzieliły wspar-
cia z tego powodu 45 294 rodzinom, (o 2,1% mniej niż 
w 2011 roku tj. 932 rodziny), natomiast powiatowe centra 
pomocy rodzinie w 2012 roku udzieliły pomocy z powodu 
niepełnosprawności 11 521 rodzinom (o 9,51% więcej niż 
w 2011 roku tj. o 1001 rodzin).

Najwięcej rodzin, które skorzystały z pomocy społecznej 
z powodu niepełnosprawności w 2012 roku według infor-
macji uzyskanych z  ośrodków pomocy społecznej było 
w subregionie warszawskim – 25 417 (co oznacza spadek 
w stosunku do poprzedniego roku o 4%, tj. o 1028 rodzin). 

Jednakże w przypadku pomocy udzielanej przez powia-
towe centra pomocy rodzinie z powodu niepełnospraw-
ności wyróżnił się subregion radomski (3830 rodzin).

Najmniejszą liczbę rodzin, które skorzystały ze świadczeń 
pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności przy-
znawanej przez ośrodki pomocy społecznej odnotowano 
w subregionie ciechanowskim: w 2011 roku – 2727 rodzin, 
zaś w 2012 roku – 2631 rodzin (spadek o 3,6% tj. o 96 rodzin).

W przypadku wsparcia udzielanego przez powiatowe cen-
trum pomocy rodzinie z  powodu niepełnosprawności, 
w  subregionie ciechanowskim odpowiedź uzyskano 
tylko z powiatu mławskiego, co tym samym uniemoż-
liwiło dokonanie oceny tego subregionu.
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Bezradność w sprawach  
opiekuńczo-wychowawczych

Rodzina jest podstawową komórką społeczną speł-
niającą istotne funkcje zaspokajające potrzeby spo-
łeczne, psychiczne i  emocjonalne swoich członków. 
Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem 
wychowawczym w życiu dziecka. Składa się na nie mię-
dzy innymi: struktura rodziny oraz wzajemne więzi jej 
członków, poziom wykształcenia rodziców, sytuacja 
materialna i zdrowotna. Bezradność wynikająca z za-
burzenia równowagi systemu rodzinnego przejawia-
jącego się trudnościami w prawidłowym wypełnianiu 
ról przez poszczególnych członków rodziny często jest 
przyczyną złego funkcjonowania rodziny. Objawia się 
to poprzez problemy wychowawcze związane z  pre-

zentowaniem przez dzieci agresywnych zachowań, 
łamaniem obyczajów, norm społecznych itp. Wszelka 
pomoc w takim wypadku powinna zmierzać do udziela-
nia rodzinie wsparcia nie tylko finansowego ale przede 
wszystkim w odbudowie prawidłowych relacji i umac-
niania prawidłowych postaw rodzicielskich. Warunkiem 
powodzenia jest możliwie jak najwcześniejsze udzie-
lenie pomocy oraz stosowanie działań profilaktyczno-
-ochronnych.

W 2012 roku 29 682 rodziny skorzystały w tym zakre-
sie z  pomocy ośrodków pomocy społecznej (mniej  
w stosunku do 2011 roku o 4,1% tj. o 1206 rodzin) zaś 
7948 rodzin skorzystało ze świadczeń powiatowych 
centrów pomocy rodzinie (więcej o 23,9% w stosunku 
do 2011 roku tj. o 1533 rodziny).

Wykres 5. Liczba osób w województwie mazowieckim korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
w 2012 r. w podziale na subregiony

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Najmniej rodzin z pomocy społecznej z powodu bez-
radności w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
w 2012 roku skorzystały rodziny w subregionie siedle-
ckim. Pomocy w tym zakresie udzieliły ośrodki pomocy 
społecznej 2116 rodzinom (mniej w stosunku do roku 
2011 o 7,8% tj. o 180 rodzin) oraz powiatowe centra po-
mocy rodzinie 551 rodzinom (mniej w stosunku do roku 
2011 o 8,3% czyli o 50 rodzin).

W przypadku wsparcia udzielanego przez powiatowe cen-
trum pomocy rodzinie z  powodu bezradności w  spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych, w  subregionie 
ciechanowskim odpowiedź uzyskano tylko z powiatu 
żuromińskiego, co tym samym uniemożliwiło dokonanie 
oceny tego subregionu.

Ochrona macierzyństwa

Rzeczpospolita Polska postanowieniem zawartym w arty-
kule 71 ust. 1 Konstytucji z 1997 roku zobowiązała się do 
uwzględnienia dobra rodziny w polityce społecznej i go-
spodarczej. Artykuł ten stanowi, że prawo do szczególnej 
pomocy ze strony władz publicznych mają rodziny znajdu-
jące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a zwłasz-
cza rodziny wielodzietne i niepełne. Jednym z istotnych 
elementów w  polityce społecznej i  gospodarczej pań-
stwa jest prawo pracy. Jednak przedłużająca się absencja 
w pracy wywołana urodzeniem i wychowaniem dziecka 
może przyczynić się do uzyskiwania mniejszych docho-
dów. Rodziny będące w takiej sytuacji mogą w OPS ubie-
gać się o zasiłki.
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Z  powodu ochrony macierzyństwa w  gminach woje-
wództwa mazowieckiego ośrodki pomocy społecz-
nej w  2011 roku przyznały pomoc 12 436 rodzinom, 
a  w  2012 roku 13 142 rodzinom (wzrost rok do roku 
o  5,7%), w  tym najwięcej w  subregionie warszaw-
skim, w  którym udzieliły pomocy 5489 rodzinom,  
(co oznacza wzrost w  stosunku do roku 2011 o  1,8% 
i o 96 rodzin). Kolejnym subregionem, w którym udzie-
lono pomocy z  powodu ochrony macierzyństwa naj-

większej liczbie rodzin jest subregion radomski – 2381 
rodzinom (wzrost w  stosunku do 2011 roku o  17,4%  
tj. o 353 rodziny).

Ośrodki pomocy społecznej, w których najmniej rodzin 
uzyskało pomoc z powodu ochrony macierzyństwa po-
łożone są w subregionie płockim. W 2012 roku udzie-
lono pomocy 833 rodzinom (wzrost w stosunku do 2011 
roku o 15,6% tj. o 112 rodzin).

Wykres 6. Liczba rodzin w województwie mazowieckim korzystających z pomocy społecznej w ośrodkach pomocy społecznej z powodu ochrony macierzyństwa 
w 2012 r. w podziale na subregiony

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Przeciwdziałanie przemocy

Skuteczna pomoc ofiarom przemocy domowej możliwa 
jest tylko w  przypadku zintegrowanego działania róż-
nych służb i instytucji. Charakter i specyfika omawianego 
problemu powodują, że tylko jasne procedury i podejmo-
wane sprawnie działania poszczególnych podmiotów są 
w stanie zapewnić szybką i kompleksową pomoc ofiarom 
przemocy w rodzinie. Jednym z głównych narzędzi jest 
procedura „Niebieskiej Karty” funkcjonująca w Polsce od 
1998 r. Z upływem kolejnych lat i dzięki zbieranym do-
świadczeniom procedura ta jest ustawicznie doskonalona. 
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r . o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie rozszerzyła podmioty 
realizujące procedurę „Niebieskie Karty”. Podstawą reali-
zacji działań jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
13 września 2011  r. w  sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. Zgod-
nie z obowiązującymi aktami prawnymi procedura „Nie-
bieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych 
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony 

zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaist-
nienia przemocy w rodzinie. Współpraca podmiotów oraz 
pomoc dla rodzin doświadczających przemocy odbywa 
się w oparciu o powoływane przez Gminy Zespoły inter-
dyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W województwie mazowieckim w 2012 roku przemoc w ro-
dzinie była powodem udzielenia pomocy dla 3218 rodzin 
(wzrost do roku 2011 o 36,4%). Pomoc rodzinom doświad-
czającym przemocy udzielana jest w szczególności poprzez 
Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej i Punkty konsulta-
cyjne.

W  województwie mazowieckim w  2012 roku przemoc 
w rodzinie była powodem udzielenia przez gminy (ośrodki 
pomocy społecznej) pomocy jej ofiarom w  3218 rodzi-
nach.

Największa liczba rodzin, które uzyskały pomoc wykazały 
w 2012 roku ośrodki pomocy społecznej w subregionie 
warszawskim tj. 1565 rodzin (co oznacza wzrost o 23,7% 
w stosunku do 2011 roku).
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Najrzadziej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą 
udzielano w subregionie płockim. Ośrodki pomocy społecz-
nej w 2011 roku udzieliły takiej pomocy w 108 rodzinach, 
a w 2012 roku w 160 rodzinach (co oznacza wzrost o 48,2%).

W  województwie mazowieckim rodzinom dotkniętym 
przemocą pomocy udzielały również powiatowe centra 
pomocy rodzinie, które w  2012 roku udzieliły pomocy 
przemocy 1224 rodzinom (wzrost do roku poprzedniego 
o 19%).

W  2012 roku w  subregionie warszawskim powiatowe 
centra pomocy rodzinie z powodu przemocy w rodzinie 
udzieliły wsparcia 601 rodzinom (co oznacza wzrost w sto-
sunku do 2011 roku o 45,5%).

Najmniejszą liczbą rodzin, które objęto pomocą z powodu 
przemocy wykazał się subregion radomski – 51 (pow. szyd-
łowiecki – 19; m. Radom – 19; pow. białobrzeski – 5, pozostałe 
powiaty nie informowały o udzieleniu w 2012 roku pomocy 
z powodu przemocy), to jednak wzrost liczby tych rodzin 
do roku 2011 był na poziomie prawie 150%.

Ważnym narzędziem w przeciwdziałaniu zjawisku prze-
mocy w rodzinie są programy korekcyjno-edukacyjne dla 
osób stosujących przemoc. Zgodnie z danymi zebranymi 
w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2012 
liczbę osób stosujących przemoc objętych działaniami 
w  ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie – oszacowano na 491 osób.

Osoby w wieku poprodukcyjnym korzystające  
z pomocy społecznej

Polityka wobec osób starszych dotyczy potrzeb i warun-
ków bytowych ludzi starszych i ma za zadanie w sposób 
planowy i celowy wpływać na poprawę sytuacji życiowej 
starszych ludzi. Służy temu system usług związanych z za-
bezpieczeniem społecznym. Polityka społeczna zakłada 
działania na rzecz praw tej kategorii ludzi. Dotyczy to 
oświaty, kultury, ochrony zdrowia, organizacji czasu wol-
nego, ochrony pracy ludzi starszych, pomocy obłożnie 
chorym, pracy socjalnej z osobami starszymi, kształtowa-
nia odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy 
instytucjonalnej oraz warunków materialnych seniorów. 
Ważnym elementem systemu pomocy osobom starszym 
jest pomoc społeczna.

W województwie mazowieckim osobom w wieku emery-
talnym pomagały zarówno ośrodki pomocy społeczne jak 
też powiatowe centra pomocy rodzinie. Ośrodki pomocy 
społecznej w 2011 roku w województwie mazowieckim 
udzieliły pomocy 37 957 osobom, natomiast w 2012 roku 
pomocą objęto 36 583 osoby, tj. mniej o 687 osób (1,8%).

We wszystkich subregionach województwa mazowie-
ckiego odnotowano mniejszą liczbę osób w wieku eme-
rytalnym korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy 
społecznej. Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę 
osób w wieku emerytalnym, którym ośrodki pomocy spo-
łecznej w województwie mazowieckim udzieliły pomocy.

Wykres 7. Liczba osób w województwie mazowieckim korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy (ofiary przemocy) w 2012 r. w podziale na subregiony

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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Jak pokazuje to poniższy wykres w zasadzie we wszyst-
kich subregionach – poza subregionem płockim – wzrosła 
liczba osób w wieku emerytalnym korzystająca z pomocy 
powiatowych centrów pomocy rodzinie. Powiatowe cen-
tra pomocy rodzinie, w 2011 roku udzieliły pomocy 11 527 
osobom i w 2012 roku 12 413 osobom, co oznacza wzrost 
o 886 osób (7,2%) osób.

W subregionie płockim w 2012 roku w stosunku do 2011 
roku nastąpiło jednak zmniejszenie o 74 osoby liczby osób 
w wieku emerytalnym, którym powiatowe centra pomocy 
rodzinie udzieliły pomocy i w 2012 roku liczba tych osób 
wyniosła 3191 osób.

Najwięcej osób w wieku emerytalnym pomoc z powia-
towych centrów pomocy rodzinie w 2012 roku otrzymało 

w subregionie warszawskim – 5400 osób, oznacza to w sto-
sunku do 2011 roku wzrost o 451 osób (9,1%). W następnej 
kolejności jest subregion płocki, w którym pomoc społeczną 
udzielono w 2011 roku 3265 osobom, w 2012 roku – 3191, 
mniej o 74 osoby (2,3%).

Subregion płocki jest jednak tym subregionem, w którym 
w  2012 roku odnotowano spadek liczby osób w  wieku 
emerytalnym otrzymujących pomoc zarówno z  ośrod-
ków pomocy społecznej, jak też z powiatowych centrów 
pomocy rodzinie.

Najmniejszej liczbie osób w wieku emerytalnym powia-
towe centra pomocy rodzinie udzieliły pomocy w subre-
gionie ostrołęckim, w 2011 roku – 227 osób, w 2012 roku 
– 249 osób, tj. 22 osobom więcej (9,7%) niż w 2011 roku.

Wykres 8. Liczba osób w gminach województwa mazowieckiego w wieku emerytalnym, które korzystały z pomocy społecznej w podziale na subregiony

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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WARSZAWA NA TLE  
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Problemy społeczne Warszawy pomimo ich globalnej 
wielkości, występują w mniejszym nasileniu w porówna-
niu z  innymi subregionami. Wynika to zarówno z  lepiej 
rozwiniętej w  stosunku do pozostałej części Mazowsza 
infrastruktury społecznej jak też ilości powszechnie do-
stępnych instytucji pomocowych.

Według informacji zebranych w ocenie zasobów pomocy 
w 2012 roku 26 517 osób korzystało w stolicy z pomocy 
społecznej.

Osoby bezrobotne w  Warszawie w  liczbie 49 227 sta-
nowiły 18,1% wszystkich osób bezrobotnych w  woje-
wództwie. Osoby długotrwale bezrobotne w  liczbie  
21 923 stanowiły 15,5% liczby osób długotrwale bezro-
botnych w  regionie. Z  powodu bezrobocia w  Warsza-
wie z pomocy społecznej w 2012 roku skorzystało 8999 
rodzin, tj. 14,0% liczby wszystkich rodzin bezrobotnych 
w województwie mazowieckim korzystających z pomocy 
społecznej.

Istotnym powodem ubiegania się o  pomoc społeczną 
w Warszawie dla wielu rodzin było ubóstwo. W Warsza-
wie pomoc społeczną z tego powodu przyznano 15 491 
rodzinom, co stanowiło 18,5% liczby rodzin, które otrzy-
mały pomoc w województwie – 83 846 rodzin.

Pomoc społeczna jest szczególnie ważna, gdy dotyczy 
osób bezdomnych. Z powodu bezdomności w Warszawie 
udzielono pomocy dla 1 398 rodzin co stanowi 43,2% rodzin  
w województwie – 3235. W skład rodzin, którym udzie-
lono pomocy z  powodu bezdomności wchodziło 1575 
osób, co stanowiło 39,8% osób w województwie – 3955. 
W większości były to więc osoby samotne.

W  Warszawie funkcjonują 24 noclegownie i  schroniska 
– w województwie 45.

Niepełnosprawność była w Warszawie dla ośrodków po-
mocy społecznej powodem przyznania pomocy społecz-
nej dla 14 019 rodzin, co stanowiło 30,9% liczby 45 294 
– osób niepełnosprawnych w województwie, które otrzy-
mały pomoc.

Szczególnej pomocy wymagają osoby z  zaburzeniami 
psychicznymi, którym w liczbie 802 ośrodki pomocy spo-
łecznej w Warszawie udzieliły pomocy (w formie specjali-
stycznych usług opiekuńczych), co stanowi 47,26% liczby 
osób, w województwie – 1697 osób.

Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych w Warszawie w 2012 roku udzielono pomocy 
7871 rodzinom, co stanowiło 26,52% rodzin w  woje-
wództwie, którym w liczbie 29 682 udzielono pomocy.

Ochrona macierzyństwa była w  Warszawie powodem 
korzystania z  pomocy społecznej w  2098 przypadkach, 
co stanowiło 16% liczby osób w województwie, którym 
udzielono pomocy – 13 142 rodziny.

W m.st. Warszawa 955 rodzinom  udzielono wsparcia jako 
ofiarom przemocy w rodzinie (co stanowi 29,7% wszyst-
kich takich  rodzin w województwie), natomiast 1039 osób, 
będącymi sprawcami przemocy zostało objętych progra-
mami edukacyjno-korekcyjnymi (35,5% z liczby 2930 ta-
kich osób w całym województwie).

Ważnym elementem wsparcia dla osób ubogich są świad-
czenia w postaci posiłku. W Warszawie z tej formy pomocy 
skorzystało 14 499 osób (jest to 14,5% osób w wojewódz-
twie, których było 100 325 osób).

Pracą socjalną w Warszawie objęto 39 907 rodzin, tj. 34,2% 
z liczby rodzin w województwie 116 804, którym udzie-
lono pomocy. W  Warszawie pracę socjalną realizowało 
637 pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach 
pomocy społecznej.

W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 37 pracowni-
ków socjalnych pracą socjalną objęło 755 rodzin (5,4% liczby 
14 051 – rodziny w województwie mazowieckim, które zo-
stały objęte pracą socjalną przez pracowników socjalnych 
zatrudnionych w powiatowych centrach pomocy rodzinie).

W województwie mazowieckim w ramach realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na dzień 
31 grudnia 2012 roku było:

  rodzin spokrewnionych – 2679 (w tym w Warszawie 942);

  w  rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 
3487 dzieci (w tym w Warszawie 1158);

  rodziny niezawodowe – 1250 (w tym w Warszawie 368), 
przebywało w nich 1636 dzieci (w tym w Warszawie 423);

  w  60 rodzinach zastępczych zawodowych (w  tym 
w  Warszawie 19) przebywało 242 wychowanków 
(w tym w Warszawie 53);
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  w 43 rodzinach zawodowych pełniących funkcję pogo-
towia rodzinnego (w tym w Warszawie 7) umieszczo-
nych było 159 dzieci (w tym w Warszawie 29);

  na terenie województwa funkcjonowało 17 zastęp-
czych rodzin zawodowych specjalistycznych (w  tym 
w Warszawie 5), w których przebywa 37 (w tym w War-
szawie 6 dzieci);

  w ramach rodzinnej pieczy zastępczej na terenie na-
szego województwa funkcjonuje 13 rodzinnych domów 
dziecka (w tym w Warszawie 5), w których przebywało 
63 wychowanków (w tym w Warszawie 29).

(źródło powyższej informacji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie)

Według „Ocen zasobów pomocy społecznej” otrzy-
manych z gmin i powiatów w ramach procesu usamo-
dzielniania w województwie mazowieckim w 2012 roku 
przyznano: 12 942 świadczenia (w tym 3057 w Warsza-
wie), dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny za-
stępcze 4989 (w tym w Warszawie 1595), świadczeń dla 
osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-
-wychowawcze.

Pomocą dla pełnoletnich osób opuszczających instytucje, 
o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecz-
nej w województwie mazowieckim objęto 228 osób, na-
tomiast w Warszawie 31 osób (13,6%).

Według ww. artykułu „Osoba pełnoletnia opuszczająca dom 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i ko-
biet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład popraw-
czy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny 
ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii 
zapewniający całodobową opiekę i  młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy, zwaną dalej „osobą usamodzielnianą” zo-
staje objęta pomocą mającą na  celu jej życiowe usamo-
dzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, 
a także pomocą:

1) pieniężną na usamodzielnienie;

2) pieniężną na kontynuowanie nauki;

3)  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
w tym w mieszkaniu chronionym;

4) w uzyskaniu zatrudnienia;

5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej”.

W  Warszawie na jednego pracownika socjalnego za-
trudnionego w  ośrodku pomocy społecznej przypada 
2687 mieszkańców Warszawy, średnio w  wojewódz-
twie na jednego pracownika zatrudnionego w  ośrod-
kach pomocy społecznej w województwie mazowieckim 
przypada 2157 mieszkańców. Z  pomocy społecznej 
w Warszawie skorzystało 3809 osób w wieku emerytal-
nym, co stanowi 30,7% osób tej kategorii w wojewódz-
twie – 12 413.

Pozostałe dane, w tym dotyczące wysokości środków nie-
zbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecz-
nej ilustruje załącznik nr 3.
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ZASOBY INSTYTUCJONALNE  
POMOCY SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY

Instytucje udzielające pomocy

Z informacji zebranych w ramach oceny zasobów pomocy 
społecznej i na podstawie informacji zawartych w reje-
strach wojewody wynika, że na terenie województwa 

mazowieckiego, że w  latach 2011–2012 funkcjonowała 
następująca liczba placówek.

Tabela 2. Instytucjonalne formy pomocy i wsparcia na Mazowszu

Nazwa instytucji
Liczba jednostek

Rok 2011 Rok 2012

Domy Pomocy Społecznej  99 101

Środowiskowe Domy Samopomocy  64  62

Dzienne Domy Pomocy  23  26

Noclegownie, schroniska dla bezdomnych  45  56

Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze  12  10

Kluby samopomocy  11  16

Mieszkania chronione  46  50

Ośrodki Interwencji Kryzysowej  16  16

Jednostki specjalistycznego poradnictwa  68  72

Placówki opiekuńczo-wychowawcze  88  82

Placówki wsparcia dziennego 246 236

Placówki typu rodzinnego  44  39

Centra Integracji Społecznej   4   5

Kluby Integracji Społecznej  13  11

Warsztaty Terapii Zajęciowej  72  73

Zakłady Aktywności Zawodowej   6   6

RAZEM 857 861

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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Wybrane dane liczbowe z oceny zasobów pomocy społecznej

Tabela 3. Dane liczbowe z oceny zasobów pomocy społecznej

Rodzaj danych 2010 rok 2011 rok 2012 rok

Liczba ludności (faktycznie zamieszkujących)     5 242 911    5 285 604     5 301 760

Liczba osób bezrobotnych      238 341     246 739      271 927

Stopa bezrobocia (w%) 9,7 9,8 10,8

Liczba osób które uzyskały pomoc i wsparcie z pomocy społecznej      259 662     252 026     248 060

Liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej      175 057     175 336     178 579

Liczba osób którym przyznano świadczenie decyzją administra-
cyjną      243 663     235 963     233 469

Liczba pracowników socjalnych w OPS        1947       2005       2042

Liczba pracowników socjalnych w PCPR         434         437         412

Łącznie środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną 
w gminach i powiatach (w zł) 2 460 593 800 2 421 048 691 2 593 263 332

Całkowity koszt prowadzenia i  utrzymania ośrodków pomocy 
społecznej (w zł)   349 780 271  367 430 434  403 193 704

Całkowity koszt prowadzenia i utrzymania powiatowych centrów 
pomocy rodzinie (w zł)    79 460 024   76 111 818   87 856 531

Świadczenia pieniężne (w zł) z pomocy społecznej (zasiłki stałe, 
zasiłki celowe, zasiłki okresowe)   234 433 024  221 639 666  227 522 270

Świadczenia niepieniężne (w  zł) z  pomocy społecznej (posiłki, 
schronienie, ubranie, sprawowanie pogrzebu, odpłatność za po-
byt w DPS)   134 060 466  149 226 624  119 556 356

Źródło: Opracowanie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Powyższe dane w bardzo skróconej formie informują 
o  zasobach jednostek pomocy społecznej w  woje-
wództwie mazowieckim. Zagadnienia dotyczące 
pracowników pomocy i aktywnej integracji zostały za-
prezentowane w następnym artykule pt. „Kadra ośrod-
ków pomocy społecznej i  powiatowych centrów 

pomocy kapitałem ludzkim tych instytucji”. Wnio-
ski i  rekomendacje odnoszące się do zaprezentowa-
nych wybranych informacji są prezentowane w artykule 
pt. „Wnioski i rekomendacje wypływające z „Oceny 
zasobów pomocy społecznej” w województwie ma-
zowieckim”.
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KADRA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
– KAPITAŁEM LUDZKIM TYCH INSTYTUCJI

Danuta Książek
Mazowieckie Centrum

Polityki Społecznej

Pracownicy każdej instytucji, a w szczególności instytu-
cji pomocy społecznej są jej najważniejszym kapitałem. 
To oni w codziennej pracy wykorzystują swoją wiedzę prak-
tyczną, teoretyczną oraz zdobyte doświadczenie zawo-
dowe w celu podnoszenia jakości pracy ukierunkowanej na 
udzielanie pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki ich wie-
dzy i predyspozycjom osobowościowym oraz zdobytym 
doświadczeniom praktycznym, dokonywane są zmiany ma-
jące na celu unowocześnienie i podniesienie jakości pracy
z drugim człowiekiem.

Pracownicy ośrodków pomocy 
społecznej i ich wykształcenie
Struktura zatrudnienia pracowników 
ośrodków pomocy społecznej

W ośrodkach pomocy społecznej na koniec 2012 roku 
zatrudnionych było 5394 pracowników. Pomoc spo-
łeczna jest profesją bardzo sfeminizowaną. Z  danych 
z Oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok wynika, 
że 91% zatrudnionych osób to kobiety (4911 kobiet i 483 
mężczyzn).

Ośrodkami pomocy społecznej w zdecydowanej więk-
szości kierują kobiety. Na stanowiskach kierowniczych 
zatrudnionych było w  2012 roku 383 pracowników, 
w tym 353 kobiety (92%). Od 2010 roku – zatrudnienie 
dotyczące liczby stanowisk kierowniczych utrzymuje się 
na podobnym poziomie.

Kolejną grupą zawodową pracującą w  ośrodkach po-
mocy społecznej są pracownicy socjalni. Na postawie 
Oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 rok, w  ma-
zowieckich ośrodkach pomocy społecznych zatrud-
nionych było 2042 pracowników socjalnych (starszych 
specjalistów pracy socjalnej, specjalistów pracy socjalnej, 
starszych pracowników socjalnych, pracowników socjal-
nych, pracowników socjalnych pracujących w  rejonach 
opiekuńczych). Zawód pracownika socjalnego wyko-
nują w przeważającej większości kobiety (1897 kobiet). 
Stanowią one 95%, wszystkich zatrudnionych pracow-
ników socjalnych. Pracownicy socjalni stanowią 38% 
wszystkich pracowników zatrudnionych w  ośrodkach 
pomocy społecznej. Pozytywnym aspektem jest ten-
dencja wzrostowa w zatrudnieniu pracowników socjal-
nych, obserwowana od 2010 roku. Proces ten jednak 
rozwija się bardzo powoli, czego skutkiem jest nadal 
niewystarczająca liczba pracowników socjalnych w sto-
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mężczyzni
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Wykres 10. Struktura zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej wg. płci

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok – opracowanie MCPS
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sunku do wymogów określonych w ustawie o pomocy 
społecznej.4

Oprócz kadry zarządzającej i  pracowników socjalnych, 
zadania ośrodków pomocy społecznej wykonywane są 

również przez innych profesjonalistów. Do nich zaliczamy 
między innymi: asystentów rodziny, psychologów, pra-
cowników administracji i księgowości, informatyków oraz 
pracowników wykonujących usługi opiekuńcze. Strukturę 
zatrudnienia w ops przedstawia wykres nr 1.

Wykres 11. Struktura zatrudnienia w ośrodkach pomocy społecznej w latach 2010–2012 wg stanowisk

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok – opracowanie MCPS

Bez wiedzy i umiejętności osób realizacja zadań w ośrod-
kach pomocy społecznej byłaby bardzo utrudniona, a w nie-
których przypadkach nawet niemożliwa. Zgodnie z Oceną 
pomocy społecznej za 2012 r. na koniec 2012 roku, 2969 (55%) 
osób pracowało na pozostałych stanowiskach. Obsługę tych 
zadań w 90% wykonują kobiety (2661 kobiet).

Wykształcenie pracowników 
ośrodków pomocy społecznej

Proces kształcenia ustawicznego jest szczególnie ważny 
w  zawodach wymagających bezpośredniego kontaktu 
z drugim człowiekiem. Taki właśnie kontakt mają osoby 
pracujące w  jednostkach pomocy społecznej, szczegól-
nie pracownicy socjalni. Muszą oni sukcesywnie dostoso-
wywać swoją wiedzę i umiejętności do pracy z osobami, 
które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia i pomocy 
w funkcjonowaniu społecznym5.

Jak wykazały formularze Oceny, poziom wykształcenia 
pracowników ośrodków pomocy społecznej wciąż wzra-
sta. Jest to bardzo pozytywna tendencja, która powinna 
mieć przełożenie na podniesienie jakości świadczonych 
usług społecznych oraz inspirowania nowych działań, 
które nie wynikają z zapisów ustawowych. Od 2010 roku 
poziom wykształcenia podniosło 23 przedstawicieli kadry 
kierowniczej i 180 pracowników socjalnych. Analizę po-
równawczą w zakresie wykształcenia kadry ops w latach 
2010–2012, przedstawia wykres nr 13.

Z analizy prezentowanych danych liczbowych wynika, że 
niektóre wartości z 2012 roku są mniejsze w stosunku do 
lat ubiegłych lub są na bardzo zbliżonym poziomie. Po-
wodem takiego stanu może być fluktuacja kadr i trudna 
sytuacja finansowa samorządów. Planujemy w przyszłym 
roku dokonać głębszej analizy tego zjawiska i umieścić 
takie pytanie badawcze w formularzu Oceny za 2013 rok.

4  Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.  z  2013 r. poz. 182 
z późn. zm.), pracownikiem socjalnym może być osoba, która 
posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb 
społecznych lub ukończyła studia wyższe na kierunku praca 
socjalna albo do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończy studia wyż-
sze przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na 
jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, po-
litologia, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub polityka 
społeczna. Ukończenie studiów uprawnia do wykonywania za-
wodu, pod warunkiem wyboru odpowiedniej specjalności. Wy-
móg ten nie dotyczy jedynie kierunku praca socjalna, ponieważ 
z założenia te właśnie studia mają kształcić pracowników służb 
społecznych (…). Ukończenie studiów wyższych na kierunku 
innym niż praca socjalna, od którego zależy nabycie określo-
nych uprawnień może nastąpić jedynie w okresie przejścio-
wym, trwającym do 31 grudnia 2013 r. (…). Poza tym ustawa 
przewiduje szereg wyjątków od powyższych zasad, które ge-
neralnie dotyczą zachowania wcześniej nabytych uprawnień 
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Sierpow-
ska  I.  „Prawo pomocy społecznej”, Wyd. LEX a WoltersKluwer-
businnes, Warszawa, 2011). Szczegółowe informacje na temat 
uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego 
znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej w zakładce Pomoc społeczna/kształcenie i do-
skonalenie zawodowe pracowników służb społecznych (http://
www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ksztalcenie-i-doskonale-
nie-zawodowe-pracownikow-sluzb-spolecznych/).

386

1 947

2 846

385

2 005

2 801

383

2 042

2 969

0

1 000

2 000

3 000

4 000

KADRA KIEROWNICZA PRACOWNICY SOCJALNI POZOSTALI PRACOWNICY

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

5  Szymczak W. Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, 
KUL, Lublin, 2009
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Pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie i ich wykształcenie
Według stanu na koniec grudnia 2012 roku, w  42 
(37 powiaty ziemskie, 4 powiaty grodzkie oraz m.st. War-
szawa) powiatowych centrach pomocy rodzinie było 

zatrudnionych 1778 pracowników. Kobiety stanowią 
88% kadry zatrudnionej w tych instytucjach (1560 ko-
biet, 218 mężczyzn).

Wykres 13. Struktura zatrudnienia w powiatowych centrach pomocy rodzinie wg. płci

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok – opracowanie MCPS

Wykres 12. Wykształcenie kadry ośrodków pomocy społecznej

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok – opracowanie MCPS
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Zadania związane z kierowaniem i zarządzaniem PCPR 
są wykonywane w zdecydowanej większości przez ko-
biety (81%). Na 64 stanowiska kierownicze, 52 przypada 
kobietom. Jeśli chodzi o  zatrudnienie na przestrzeni 
ostatnich 3 lat, to w  tej grupie zawodowej widać wy-
raźną stabilizację.

Powiatowym centrom pomocy rodzinie przypisane są 
zadania, które muszą być wykonywane przez pracow-
ników socjalnych. Na koniec 2012 roku w PCPR było za-
trudnionych 412 pracowników socjalnych, w  tym 388 
kobiet (94%).

W Ocenie za 2012 rok do kategorii „pozostali pracownicy” 
w powiatowych centrach pomocy rodzinie zaliczono mię-
dzy innymi: koordynatorów pieczy zastępczej, psycholo-
gów, terapeutów, prawników, pracowników administracji, 
działu księgowości, archiwum, informatyków. Na tych sta-
nowiskach w PCPR jest zatrudnionych 1312 pracowników, 
w tym 1120 kobiet (85%). „Pozostali pracownicy” stanowią 
75% zatrudnionych w PCPR. Wykonują oni między innymi za-
dania zlecone przez administrację rządową (np. Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Ponadto 
instytucje te powołane zostały do wsparcia i pomocy rodzi-
nie, co wymaga zatrudnienia specjalistycznej kadry.

Wykres 14. Struktura zatrudnienia w powiatowych centrach pomocy rodzinie w latach 2010–2012 wg stanowisk

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok – opracowanie MCPS

Wykształcenie osób zatrudnionych  
w powiatowych centrów pomocy rodzinie

Wobec osób kierującymi jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej ustawodawca przewidział specjalne 
wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia za-
wodowego. Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecz-
nej osoby te są zobowiązane do posiadania co najmniej 
trzyletniego stażu pracy oraz specjalizację z zakresu orga-

nizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplo-
mowe, których program uwzględnia minima programowe 
przewidziane dla tej specjalizacji.6

Wśród kadry kierowniczej powiatowych centrów pomocy 
rodzinie, wykształcenie wyższe posiadają wszystkie osoby 
(64). W tej grupie 59 osób (92%) posiada specjalizację z or-
ganizacji pomocy społecznej.
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6  Sierpowska I. „Prawo pomocy społecznej”, Wyd. LEX a Wolters 
Kluwer businnes, Warszawa, 2011.
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Wykres. 15. Wykształcenie kadry powiatowych centrów pomocy rodzinie

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok – opracowanie MCPS

Spośród zatrudnionych pracowników socjalnych, do któ-
rych na potrzeby Oceny 2012 r. zaliczono: aspiranta pracy 
socjalnej, starszego aspiranta pracy socjalnej, starszego 
pracownika socjalnego, specjalistę pracy socjalnej i star-
szego specjalistę pracy socjalnej – 314 osób posiada wy-
kształcenie wyższe (76%), natomiast wykształceniem 
średnim legitymuje się co czwarty pracownik socjalny 
– 98 osób (24%).

W grupie „pozostałych pracowników” 940 osób posiada wy-
kształcenie wyższe (72%), zaś 265 – wykształcenie średnie 
(21%).7

Z Oceny 2012 roku wynika, że w powiatowych centrach po-
mocy rodzinie, specjalizację I stopnia posiada co 4 pracow-
nik socjalny pracujący w tej instytucji, tj. 96 pracowników 
socjalnych (23%), II stopień specjalizacji posiada 26 pracow-
ników socjalnych, natomiast specjalizację z organizacji po-
mocy społecznej – 45 osób (11%).
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7  Pracownicy socjalni, którzy chcą zaistnieć w zawodzie i planują 
dalszą karierę w obszarach pomocy społecznej, będą musieli 
podjąć się kształcenia specjalistycznego. I tak, warunkiem przy-
stąpienia pracownika socjalnego do szkolenia z zakresu spe-
cjalizacji zawodowej I stopnia jest: posiadanie uprawnienia do 
wykonywania zawodu pracownika socjalnego, oraz posiadanie 
co najmniej 2 letniego stażu w zawodzie pracownik socjalny.

Minimum programowe na specjalizacji I stopnia wynosi 190 godzin 
zajęć. Pracownicy socjalni z pięcioletnim stażem pracy, którzy po-
siadają wykształcenie wyższe, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji zawodowej pra-
cowników socjalnych, art. 9 pkt 2 lub ukończą I stopień specjalizacji, 
mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na specjalizacji zawo-
dowej II stopnia, gdzie minimum programowe wynosi 240 godzin.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE WYPŁYWAJĄCE 
Z „OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ” 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ZA 2012 ROK

Wnioski i rekomendacje przygotował zespół Obserwatorium Integracji Społecznej  
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w składzie:  

Piotr Nowak-Skyrpan, Ireneusz Lemański

Analiza materiału badawczego, zebranego przez Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej w  ramach oceny 
zasobów pomocy społecznej na 2012 rok, z  ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie regionu mazowieckiego oraz informacji z Głównego 
Urzędu Statystycznego – stanowi podstawę do sformuło-
wania poniższych wniosków i rekomendacji w obszarze 
pomocy społecznej.

W zakresie demografii i infrastruktury 
społecznej
Województwo mazowieckie z  roku na rok ma więcej 
mieszkańców, przy czym w większym stopniu w wyniku 
ruchu migracyjnego niż przyrostu naturalnego. W 2012 r. 
przyrost ludności z tytułu dodatniego salda migracji na 
pobyt stały wyniósł 25 osób na 10 tys.  ludności, nato-
miast z tytułu dodatniego przyrostu naturalnego tylko 5 
osób. Z analizy przestrzennego rozkładu zjawiska przy-
rostu naturalnego wynika, że powiaty z dodatnim przy-
rostem naturalnym koncentrują się głównie w centralnej 
części województwa, oraz  w  bezpośrednim otoczeniu 
miast na prawach powiatu (z wyjątkiem Płocka), natomiast 
powiaty z  ujemnym przyrostem naturalnym położone 
są na krańcach zachodnich i wschodnich województwa. 
W  przypadku analizy przestrzennego rozkładu migracji 
należy stwierdzić, że powiaty zaludniające się w wyniku 
dodatniego salda migracji wewnętrznych i  zagranicz-
nych koncentrują się w centralnej części województwa, 
co jest zapewne związane z napływem ludności do War-
szawy i okolicznych powiatów, głównie w poszukiwaniu 
pracy. Takie tendencje demograficzne mogą spowodo-
wać duży regres szczególnie w  populacji na terenach 
wiejskich i mniejszych miast naszego regionu. Dodatnie 
saldo migracji odnotowano również w  powiatach oka-
lających cztery duże miasta – Ostrołękę, Płock, Radom 
i Siedlce, przy czym we wszystkich (poza stolicą) miastach 
na prawach powiatu współczynnik ogólnego salda migra-
cji stałej był ujemny. Dodatkowym problemem demogra-

ficznym województwa mazowieckiego jest zmniejszająca 
się liczebność roczników wchodzących zarówno w wiek 
szkolny, jak i w wiek produkcyjny. W przypadku ludności 
w wieku produkcyjnym, jedynie aglomeracja warszawska 
może liczyć na napływ pracowników spoza województwa 
i  z  jego peryferii. Tendencje te powodują ciągły wzrost 
liczby ludności w wieku poprodukcyjnym szczególnie na 
obszarach wiejskich i w mniejszych miastach regionu. We-
dług prognoz w okresie do 2035 r. nastąpi istotne prze-
sunięcie w  strukturze ludności. W  stosunku do danych 
rzeczywistych z 2010 r., zwiększy się odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym (z 17,8% do 25,7%), zmniejszy się nato-
miast udział ludności w wieku produkcyjnym (z 63,6% do 
58,1%) oraz udział dzieci i młodzieży (z 18,6% do 16,2%) .

Rekomendacja:

Mniejsza liczebność osób w  wieku przedprodukcyj-
nym i  produkcyjnym i  wzrost liczby osób w  wieku 
poprodukcyjnym powoduje konieczność redefini-
cji infrastruktury społecznej, nie tylko na obszarach 
miejskich, lecz także w  obrębie obszarów wiejskich.  
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi spo-
łeczne skierowane do osób starszych konieczne będzie 
zwiększenie nakładów na rozwój takich form pomocy 
jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, rozwój 
sieci ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, 
domów dziennego pobytu i innych form opieki instytu-
cjonalnej. W zakresie pomocy osobom starszym i chorym 
konieczne stanie się także tworzenie warunków mini-
malizujących zjawisko izolacji i osamotnienia, poprzez 
dalszy rozwój klubów seniora, uniwersytetów III wieku, 
działalności organizacji pozarządowych. Rozwój infra-
struktury społecznej powinien uwzględniać inwestycje 
ukierunkowane specjalistycznie i  zależnie od potrzeb 
regionu. Taki rozwój infrastruktury może poprawić do-
stęp do wysokiej jakości usług. Należy także pamiętać 
o rozwijaniu dostępu seniorów do specjalistycznej opieki 
lekarskiej, a przede wszystkim opieki geriatrycznej. Na-
leży zwrócić także uwagę na infrastrukturę społeczną 
wspomagającą rodziny w opiece nad dziećmi. Brak wy-
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starczającej liczby żłobków i przedszkoli oraz punktów 
podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci może mieć 
wpływ na tendencje prokreacyjne ludności Mazowsza 
i wskaźniki przyrostu naturalnego.

W zakresie bezrobocia
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL) przeprowadzonego w  IV kwartale 2012 r. w woje-
wództwie mazowieckim wskazują, że w porównaniu z ana-
logicznym okresem poprzedniego roku nastąpił wzrost 
bezrobocia: zwiększyła się liczba bezrobotnych oraz wzro-
sła stopa bezrobocia (z  7,6% do 7,9%), zmniejszyła się 
liczba pracujących (z 2650 tys. do 2636 tys.) oraz wskaźnik 
zatrudnienia (z 55,6% do 55,1%), wzrosło obciążenie osób 
pracujących osobami niepracującymi, zwiększyła się liczba 
biernych zawodowo (z 1754 tys. do 1772 tys.). Takie ten-
dencje na rynku pracy znalazły również odbicie w danych 
dotyczących osób korzystających z pomocy społecznej. 
Jak wynika z informacji, uzyskanych w ramach przeprowa-
dzonej oceny zasobów pomocy społecznej w wojewódz-
twie mazowieckim, głównymi przyczynami przyznawania 
świadczeń z pomocy społecznej są ubóstwo (83 846 ro-
dzin) i bezrobocie (64 472 rodzin). Bezrobocie ma znaczący 
wpływ na pogorszanie się warunków socjalnych i byto-
wych osób i rodzin. Brak możliwości zatrudnienia powo-
duje, że rodziny mają poważne trudności w zaspakajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych, obniża się ich status 
materialny, co często jest przyczyną przechodzenia tych 
rodzin do sfery ubóstwa.

Rekomendacja:

Rosnąca liczba bezrobotnych mieszkańców Mazowsza 
powoduje konieczność zwiększenia nakładów finanso-
wych na świadczenia społeczne dla tych osób. Szczególnie 
niepokojące jest to, że z 271 927 wszystkich zarejestro-
wanych bezrobotnych prawie 20% to długotrwale bez-
robotni, będący klientami pomocy społecznej, a ponad 
43% z nich zamieszkuje na wsi. Stąd konieczność bardziej 
zindywidualizowanego podejścia i  współpracy powia-
towych urzędów pracy i  ośrodków pomocy społecznej 
w celu minimalizowania skutków bezrobocia. Niezbędne 
jest uruchomienie nowych form wsparcia bezrobotnych. 
Do tego celu należy w  większym stopniu wykorzystać 
narzędzia ekonomii społecznej (tu ogromna rola reali-
zacji Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu 
na lata 2013–2020) oraz zwiększyć udział przedstawicieli 
III sektora (organizacji pozarządowych) w kreowaniu no-
wych metod pracy z poszczególnymi grupami klientów 
pomocy społecznej. Nie bez znaczenia dla walki z  bez-
robociem i ubóstwem będzie także wykorzystanie środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej w nowym okresie 
programowania (2014–2020). Ważne jest również, konty-
nuowanie rozpoczętej współpracy służb pomocy społecz-
nej z pracodawcami i organizacjami pozarządowymi przy 

wykorzystaniu potencjału Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

W zakresie świadczeń i usług pomocy 
społecznej
W 2012 roku na świadczenia pieniężne pomocy społecznej 
(zasiłki stałe, celowe i okresowe) na Mazowszu przezna-
czono kwotę 227 522 360 zł, zaś na świadczenia niepie-
niężne 119 556 336 zł. Przeznaczanie tak dużych kwot na 
wypłatę świadczeń pieniężnych nie przekłada się na spa-
dek liczby beneficjantów pomocy społecznej i nie zaspo-
kaja podstawowych potrzeb osób i rodzin korzystających 
z pomocy. Z powodu niewielkiej ilości osób i  rodzin ob-
jętych stosowaniem aktywnych form wsparcia (praca so-
cjalna 116 804 rodziny, poradnictwo specjalistyczne 21 969 
rodzin, kontrakt socjalny zawarty z 8012 osobami) skutecz-
ność stosowanych form pomocy materialnej wydaje się być 
znikoma. Obserwuje się również utrwalanie nawyku korzy-
stania z pomocy, syndrom „dziedziczenia biedy” i wzrost 
postaw roszczeniowych.

Rekomendacja:

Konieczne staje się wzmocnienie działań aktywizująco-
-wspierających kierowanych do osób i  rodzin korzy-
stających z  usług pomocy społecznej. Pogłębiające się 
bezrobocie i niekorzystne tendencje demograficzne wska-
zują na konieczność pozyskiwania przez samorządy woje-
wództwa dodatkowych środków finansowych. Konieczne 
staje się zwiększenie aktywności jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej w realizacji programów finan-
sowych ze środków UE oraz innych funduszy krajowych 
i zagranicznych (np. Szwajcarsko-Polski Fundusz Współ-
pracy, Norweski Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego).

W zakresie zasobów instytucjonalnych 
pomocy społecznej
Analiza danych dotyczących funkcjonujących na terenie 
województwa mazowieckiego zasobów instytucjonal-
nych pomocy społecznej, skłania do wniosku, że nadal 
nie zabezpiecza ona istniejących w tym zakresie potrzeb. 
Wzrosła nieznacznie ilość domów pomocy społecznej, 
dziennych domów pomocy, mieszkań chronionych. Ob-
niżyła się ilość środowiskowych domów samopomocy, 
dziennych placówek wsparcia, placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, placówek typu rodzinnego. Deficyty 
występują zarówno w  zakresie instytucjonalnych jak 
i  środowiskowych form pomocy. Przy jednoczesnym 
postępującym procesie deinstytucjonalizacji jednostek 
pomocy społecznej szczególnie w zakresie pomocy dzie-
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cku i rodzinie i pieczy zastępczej jednostki samorządu te-
rytorialnego nie przeznaczają nakładów finansowych na 
tworzenie środowiskowych form pomocy dla potrzebu-
jących. Świadczy o tym fakt, że gminy i powiaty na zwięk-
szenie zasobów instytucjonalnych pomocy społecznej 
planują przeznaczyć na lata 2013 i 2014 odpowiednio 
24 620 518 zł i 36 272 654 zł.

Rekomendacja:

Jednostki samorządu terytorialnego powinny zwrócić 
uwagę na rozwój różnych form opieki nad dzieckiem i ro-
dziną m.in. poprzez tworzenie placówek wsparcia dzien-
nego i rozwój poradnictwa specjalistycznego. Niezwykle 
ważne staje się także wzmocnienie środowiskowych form 
wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez 
rozwój m.in. mieszkalnictwa chronionego, tworzenie śro-
dowiskowych domów samopomocy warsztatów terapii 
zajęciowej. Samorządy w  partnerstwie z  organizacjami 
pozarządowymi powinny aktywniej wspierać rozwój wy-
sokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form pomocy, 
stanowiących również alternatywę dla form instytucjonal-
nych. Konieczne jest zwiększenie dostępności do usług 
społecznych różnych grup osób i  rodzin świadczonych 
niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

W zakresie kadry pomocy społecznej
W województwie mazowieckim gminy wykazały zatrud-
nienie 2042 pracowników socjalnych. Biorąc pod uwagę 
zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej w odnie-
sieniu do zapisu ustawowego (art.  110 ust.  11 Ustawy 

o pomocy społecznej) dotyczącego wymogu zatrudnienia 
przez ośrodek pomocy społecznej pracowników socjal-
nych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w  sto-
sunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, 
nadal jeszcze 174 gminy (spośród 331 gmin) nie spełnia 
tego wymogu, z tego w 90 gminach na jednego pracow-
nika socjalnego przypada powyżej 2500 mieszkańców. 
Kolejnym problemem jest wykształcenie kadry ośrodków 
pomocy społecznej. Z punktu widzenia efektywności i sku-
teczności działań w  pomocy społecznej konieczna jest 
profesjonalizacja kadry, wyrażająca się nie tylko jej udzia-
łem w szkoleniach, lecz także uzyskaniem wykształcenia 
wyższego. Według danych przekazanych przez ośrodki 
pomocy społecznej ponad 30% pracowników socjalnych 
i przedstawicieli kadry kierowniczej nie posiada wykształ-
cenia wyższego. Szczególnie niepokojący jest brak wy-
kształcenia wyższego wśród części kadry kierowniczej, 
gdyż jest to wymóg ustawowy.

Rekomendacja:

Konieczne jest zwiększenie środków samorządów gmin-
nych na sfinansowanie zwiększenia zatrudnienia pracow-
ników socjalnych w celu spełnienia przez gminy zapisów 
ustawowych co do ilości pracowników socjalnych. Ważne 
jest także podjęcie działań umożliwiających uzyskanie wy-
kształcenia wyższego przez cała kadrę kierowniczą OPS. 
Za wzór należy brać tutaj powiatowe centra pomocy ro-
dzinie gdzie cała kadra kierownicza posiada wyższe wy-
kształcenie, specjalizację z organizacji pomocy społecznej 
uzyskało 92% tej grupy. Należy również umożliwić więk-
szej liczbie pracowników socjalnych uzyskanie specjali-
zacji I oraz II stopnia.
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WYKORZYSTANIE DANYCH  
Z OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Narzędzie, którym posłużono się w  zbieraniu danych 
w  celu dokonania oceny zasobów pomocy społecznej 
miało formę aplikacji internetowej i było oparte na już ist-
niejącym rozwiązaniu – Statystycznej Aplikacji Centralnej 
(SAC). Wypracowane narzędzie oceny zasobów pomocy 
społecznej umożliwia wykorzystanie danych już znajdują-
cych się w systemach informatycznych pomocy społecz-
nej oraz szeregu centralnych baz danych. W trakcie prac 
nad oceną w roku 2012 dużo potrzebnych danych pobie-
ranych było automatycznie z innych systemów.

Dla zapewnia porównywalności i wiarygodność prezen-
towanych danych w raporcie wykorzystano:

  dane statystyki publicznej – Głównego Urzędu Staty-
stycznego, w tym Banku Danych Lokalnych (BDL);

  dane sprawozdań MPiPS-03 (Sprawozdania roczne 
z  udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pie-
niężnych, w naturze i usługach);

  dane Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie (rejestry, bazy danych);

  dane będące w dyspozycji Mazowieckiego Centrum Po-
lityki Społecznej – Obserwatorium Integracji Społecznej;

   dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;

  wybrane dane z formularzy „oceny zasobów pomocy 
społecznej” przekazanych przez gminy i powiaty syste-
mem SAC – w części niebudzącej wątpliwości co do ich 
wiarygodności.

Ze względu na różnorodność powyższych źródeł infor-
macji i  ich niewątpliwie wysoką wiarygodność, zebrane 
dane w ramach Oceny zasobów pomocy społecznej sa-
morządy lokalne mogą wykorzystać w trakcie:

1)  planowania rocznych i  wieloletnich budżetów oraz 
budżetów strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych na wszystkich szczeblach samorządów te-
rytorialnych;

2)  szacowania kosztów zaniechania działań aktywizu-
jąco-wspierających w odniesieniu do potrzeby bie-
żącego rozwiązywania zauważalnych problemów 
społecznych;

3)  przygotowywania pogłębionej diagnozy lokalnych 
problemów społecznych dla potrzeb opracowywa-
nia strategii rozwiązywania problemów społecznych, 
programów pomocowych finansowanych ze środków 
m.in. MPiPS oraz środków europejskich;

4)  monitoringu i  aktualizacji Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych;

5)  przygotowywania sprawozdań z działalności jednostek 
organizacyjnych samorządów lokalnych;

6)  planowania zasobów niezbędnych do prowadzenia 
skutecznych działań pomocowych w samorządach lo-
kalnych (w gminie, powiecie), zgodnych z aktualnymi 
kierunkami krajowej polityki społecznej;

7)  wypracowywania, w porozumieniu z innymi samorzą-
dami gminnymi bądź powiatowymi, wspólnych kie-
runków polityki społecznej dla regionu obejmującego 
kilka gmin, powiatów lub subregionów;

8)  określania zapotrzebowania na kadrę pomocy społecz-
nej i wytyczania kierunków szkoleń w celu podnosze-
nia jej kwalifikacji i kompetencji;

9)  konstruowania i  wyliczania dowolnych wskaźników 
ukazujących efekty pracy pomocowej prowadzonej 
na danym obszarze województwa, zmierzającej do 
ograniczenia negatywnych skutków wykluczenia spo-
łecznego;

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej opracowało 
Karty Gmin i Karty Powiatów dla wszystkich samorządów. 
Kartę taką gmina bądź powiat mogą otrzymać po zgłosze-
niu takiej potrzeby na adres e:mail: mcps@mcps.com.pl

Informacje jakie uzyskano w ramach dokonanych ocen 
zasobów pomocy społecznej w przypadku Mazowie-
ckiego Centrum Polityki Społecznej zostały między 
innymi wykorzystane w trakcie:

1)  przygotowywania diagnozy społeczno-gospodarczej 
do projektu Strategii Polityki Społecznej dla Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014–2020;

2)  prac Podzespołu ds. Osi priorytetowych VI–VIII projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014–2020, którego człon-
kiem są przedstawiciele MCPS;

3)  przygotowywania materiałów dotyczących infrastruk-
tury społecznej województwa mazowieckiego w ram-
kach spotkania z  przedstawicielem ESN w  siedzibie 
MCPS;

4)  opracowania produktów projektu Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej pt.  „Kalkulator kosztów za-
niechania”, o  którym możecie Państwo dowiedzieć 
się więcej na stronie projektu www.kkz.mcps-efs.pl
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PRZYKŁADOWA KARTA GMINY

Typ gminy:
(liczba  
sołectw)

miejsko-wiejska

Powierzchnia:

Lp. Treść
Liczba/kwota  

– w zależności od opisywanej kategorii

2010 2011 2012

D
an

e 
og

ól
ne

 1 Liczba mieszkańców, 
w tym: mężczyźni/kobiety

10 447 
5164/5283

10 410 
5142/5268

10 442 
5115/5327

 2 Liczba mieszkańców/zmiana w procentach w stosunku 
do lat poprzednich – –0,35% +0,31%

 3 Liczba osób/rodzin korzystająca ze świadczeń pomocy 
społecznej bez względu na rodzaj świadczeń 978/523 996/544 834/437

Be
zr

ob
oc

ie

 4 Liczba osób bezrobotnych 
/bezrobotnych długotrwale 739/121 756/309 831/448

 5 Liczba osób bezrobotnych – zmiana w procentach 
w stosunku do roku poprzedniego – +2,3% +9,92%

 6 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu bezrobocia 400 410 295

 7 Centrum Integracji Społecznej 0 0 0

 8 Klub Integracji Społecznej 0 0 0

 9 Zakład Aktywności Zawodowej 0 0 0

10 Spółdzielnia Socjalna

U
bó

st
w

o 11 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa 436 460 340

12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu bezdomności 0 0 0

13 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 0 0 00

N
ie

pe
łn

os
pr

aw
-

no
ść

14 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu niepełnosprawności 70 82 109

15 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 0 0 0

16 Środowiskowe Domy Samopomocy 0 0 0

17 Warsztat Terapii Zajęciowej 0 0 0

Ro
dz

in
a 

i p
ie

cz
a 

za
st

ęp
cz

a

18 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 155 150 100

19
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa  
(w tym wielodzietności)

3 (3) 3 (3) 3 (3)

20
Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej 
z powodu przemocy w rodzinie w podziale na ofiary 
przemocy/sprawcy przemocy

2/0 5 / 0 5/0

21 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci 
posiłku (w tym dzieci) 156 (149) 169 (158) 150 (138)

22 Liczba asystentów rodziny – 0 0

23 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 55 55 56

24 Rodzinne Domy Pomocy 0 0 0

25 Mieszkania chronione 0 0 0

26 Jednostki poradnictwa specjalistycznego 0 0 0

Załącznik nr 1



25

Lp. Treść
Liczba/kwota 

– w zależności od opisywanej kategorii

2010 2011 2012

O
so

by
 s

ta
rs

ze 27 Liczba osób w wieku emerytalnym korzystających 
z pomocy społecznej 96 96 66

28 Dzienne Domy Pomocy 0 0 0

29 Klub Seniora

30 Uniwersytet III wieku

Za
so

by
 in

st
yt

uc
jo

-
na

ln
e 

O
PS

31 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS 5 4 4

32 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika 
socjalnego zatrudnionego w OPS 2089 2603 2611

33 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację 
zadań gminy z zakresu pomocy społecznej 3 725 746 3 930 731 4 038 791

34 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie OPS 1 108 475 860 202 856 517

35 Liczba projektów systemowych realizowanych w gminie 2 1 1

Źródło: Dane pochodzą z formularzy Oceny zasobów pomocy społecznej zebranych od OPS i PCPR z terenu województwa mazowieckiego 
przy wykorzystaniu systemu SAC

Załącznik nr 2

Przykładowa karta powiatu

Gminy:

Powierzchnia:

Lp. Opis danych z oceny
Liczba/kwota 

– w zależności od opisywanej kategorii

2010 2011 2012

D
an

e 
og

ól
ne

 1
Liczba mieszkańców, 
w tym:  
mężczyźni/kobiety

91 691 
 

45 121/46 570

91 385 
 

44 937/46 448

91 295 
 

44 879/46 416

 2 Liczba mieszkańców/zmiana w procentach w stosunku  
do lat poprzednich bd. –0,33% –0,1%

 3 Liczba osób/rodzin korzystająca ze świadczeń pomocy 
społecznej bez względu na rodzaj świadczeń 222/166 229/185 204/168

Be
zr

ob
oc

ie

 4 Liczba osób bezrobotnych 
/bezrobotnych długotrwale

5322/ 
2486

5776/ 
2933

5792  
3102

 5 Liczba osób bezrobotnych – zmiana w procentach 
w stosunku do roku poprzedniego bd. +8,53% +0,28%

 6 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu bezrobocia 1448 1436 1512

 7 Centrum Integracji Społecznej bd. bd. bd.

 8 Klub Integracji Społecznej 0 0 1

 9 Zakład Aktywności Zawodowej bd. bd. bd.

10 Spółdzielnia Socjalna bd. bd. 0

U
bó

st
w

o

11 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu ubóstwa 1587 1479 1590

12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu bezdomności 58 56 64

13 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych (gminy) (0) 0 (2) 0 (2) 0



26

Lp. Opis danych z oceny
Liczba/kwota 

– w zależności od opisywanej kategorii

2010 2011 2012

N
ie

pe
łn

os
pr

aw
no

ść 14
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu niepełnosprawności  
– gminy/powiat

774/0 827/0 660/0

15 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi – gminy/powiat 10/0 6/0 6/6

16 Środowiskowy Dom Samopomocy 2 2 2

17 Warsztat Terapii Zajęciowej 1 1 1

Ro
dz

in
a 

i p
ie

cz
a 

za
st

ęp
cz

a

18
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo- 
-wychowawczych – gminy / powiat

537/0 509/0 499/0

19
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa (w tym 
wielodzietności)

340 (208) 342 (203) 346 (218)

20
Liczba rodzin (ofiary przemocy)/osób (sprawcy przemocy) 
korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy 
w rodzinie – gminy/powiat

48/80 /0 58/50/0 127/690/0

21 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci 
posiłku (w tym dzieci) 1980 (1889) 1957 (1892) 1916 (1842)

22 Liczba asystentów rodziny – 0 4

23 Liczba rodzin zastępczych 86 95 91

24 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 
gminy / powiat 2456/166 2405/185 2479/168

25 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze bd. bd. 1

26 Rodzinny Dom Pomocy 0 0 0

27 Mieszkanie chronione (gminy) (0) 1 (0) 0 (0) 0

28 Jednostka poradnictwa specjalistycznego (gminy) (0) 1 (0) 1 (0) 1

O
so

by
 s

ta
rs

ze

29 Liczba osób w wieku emerytalnym korzystających 
z pomocy społecznej 28 37 38

30 Dom Pomocy Społecznej 2 2 3

31 Dzienny Dom Pomocy (gminy) (1) 0 (1) 0 (1) 0

32 Klub Seniora bd. bd. 0

33 Uniwersytet III wieku bd. bd. 1

Za
so

by
 in

st
yt

uc
jo

na
ln

e 
O

PS

34 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych  
w OPS/ PCPR 47/2 47/3 49/3

35 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika 
socjalnego zatrudnionego w OPS 1951 1944 1863

36
Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej 
– gminy/powiat

26 643 035/ 
15 946 193

27 811 848/ 
16 089 520

30 337 286/ 
18 280 426

37 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie 
OPS/PCPR

8 627 771/ 
1 441 953

8 842 300/ 
1 479 025

9 458 524/ 
1 348 571

38 Liczba projektów systemowych realizowanych w powiecie 
(gminy) (10) 1 (8) 1

Źródło: Dane pochodzą z formularzy Oceny zasobów pomocy społecznej zebranych od OPS i PCPR z terenu województwa mazowieckiego 
przy wykorzystaniu systemu SAC
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Załącznik nr  3

M.ST. WARSZAWA – WOJEWÓDZTWO BEZ WARSZAWY – MAZOWSZE (OGÓŁEM)

Lp. Treść

Liczba/kwota 
– w zależności od opisywanej kategorii

Warszawa
Wojewódz-

two bez 
W-wy

Wojewódz-
two  

ogółem

D
an

e 
og

ól
ne  1 Liczba mieszkańców, 

w tym: mężczyźni/kobiety

1 711 324 
785 187/ 
926 137

3 582 402 
1 747 270/ 
1 835 132

5 293 726 
2 532 457/ 
2 761 269

 2 Liczba mieszkańców /zmiana w procentach w stosunku do lat poprzednich +0,17% +0,16% 0,16%

 3 Liczba osób/rodzin korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej bez 
względu na rodzaj świadczeń

26 517/ 
bd.

58 151/ 
39 959

84 668/ 
39 959

Be
zr

ob
oc

ie

 4 Liczba osób bezrobotnych 
/bezrobotnych długotrwale

49 227/ 
21 923

222 700/ 
119 518

271 927/ 
141 441

 5 Liczba osób bezrobotnych – zmiana w procentach w stosunku do roku 
poprzedniego +18,3% +8,59% 10,23%

 6 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 8 999 55 473 64 472

 7 Centrum Integracji Społecznej 1 4 5

 8 Klub Integracji Społecznej 2 9 11

 9 Zakład Aktywności Zawodowej 2 4 6

10 Spółdzielnia Socjalna 36 23 59

U
bó

st
w

o 11 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 15 491 68 355 83 846

12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 1398 1837 3235

13 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych (gminy) 24 (0) 21 (11) (45)11

N
ie

pe
łn

os
pr

aw
no

ść 14 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności – gminy/powiat 14 019/bd. 31 275/ 

11 521
45 294/ 
11 521

15 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi – gminy/powiat 802/bd. 895/1359 1 697/1359

16 Środowiskowy Dom Samopomocy 15 47 62

17 Warsztat Terapii Zajęciowej 15 58 73

Ro
dz

in
a 

i p
ie

cz
a 

za
st

ęp
cz

a

18 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – gminy/powiat

7871/ 
bd.

21 811/ 
7948

29 682/ 
7948

19 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby 
ochrony macierzyństwa (w tym wielodzietności)

2098 
(844)

11 044 
(7276)

13 142 
(8120)

20 Liczba rodzin (ofiary przemocy)/osób (sprawcy przemocy) korzystających 
z pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie – gminy/powiat

955/1039 
bd./bd.

2263/1891 
1 224/491

3218/2930 
1 224/491

21 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku  
(w tym dzieci)

14 499 
(9742)

85 826 
(79 520)

100 325 
(89 262)

22 Liczba asystentów rodziny 78 142 220

23 Liczba rodzin zastępczych 1427 3246 4673

24 Liczba rodzin objętych pracą socjalnągminy/powiat 39 907/ 
755

76 897/ 
13 296

116 804/ 
14 051

25 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze 23 59 82

26 Rodzinny Dom Pomocy 0 1 1

27 Mieszkanie chronione (gminy) (0) 20 (3) 27 (3) 47

28 Jednostka poradnictwa specjalistycznego (gminy) (19) 2 (14) 37 (33) 39
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Lp. Treść

Liczba/kwota 
– w zależności od opisywanej kategorii

Warszawa Województwo 
bez W-y

Województwo 
ogółem

O
so

by
 s

ta
rs

ze

29 Liczba osób w wieku emerytalnym korzystających 
z pomocy społecznej (gminy)

(13 939) 
3809

(23 781) 
8604

(37 270) 
12 413

30 Dom Pomocy Społecznej 18 83 101

31 Dzienny Dom Pomocy (gminy) (16) 0 (9) 1 (25)1

32 Klub Seniora 5 15 20

33 Uniwersytet III wieku 33 44 77

Za
so

by
 in

st
yt

uc
jo

na
ln

e 
O

PS

34 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych  
w OPS/PCPR 637/37 1665/375 2302/412

35 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika 
socjalnego zatrudnionego w OPS 2687 2144 2157

36
Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację 
zadań z zakresu pomocy społecznej 
– gminy/powiat

447 524 089/ 
160 164 446

1 579 552 681 
/696 619 088

2 027 076 770/ 
856 783 534 zł

37 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie 
OPS/PCPR

118 930 157/ 
6 722 125

320 267 007/ 
81 134 406

439 197 164 zł/ 
87 856 531 zł

38 Liczba projektów systemowych realizowanych 
w powiecie (gminy) (35) 1 (289) 50 (324) 51

Źródło: Dane pochodzą z formularzy Oceny zasobów pomocy społecznej zebranych od OPS i PCPR z terenu województwa mazowieckiego 
przy wykorzystaniu systemu SAC
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