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I. WPROWADZENIE 
Przekazujemy Państwu pierwszy w bieżącym roku numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji 

Społecznej, który jest wydawany w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji – Priorytet I 
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostką podległą 
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. 

W tym roku pierwsze dwa numery Biuletynu poświęcamy w całości „Ocenie zasobów pomocy społecznej w oparciu 
o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2013 rok”. W niniejszym biuletynie prezentujemy 
dane liczbowe, dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej i wybranych usług świadczonych w ramach aktywnej 
integracji w gminach naszego województwa. W biuletynie przedstawiono także zasoby kadrowe, koszty prowadzenia i 
utrzymania ośrodków pomocy społecznej oraz aktywność projektowo-konkursową gmin na Mazowszu. W celu zobrazowania 
zasobów pomocy społecznej, informacje dodatkowo zostały zaprezentowane w formie map, tabel i wykresów. W drugim 
numerze Biuletynu przedstawimy podobne informacje dotyczące powiatów. 

Badanie Oceny zasobów pomocy społecznej (…) za 2013 rok w województwie mazowieckim zostało 
przeprowadzone w okresie od 20 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. MCPS, tak jak i inne Regionalne Ośrodki Polityki 
Społecznej w kraju, w celu zebrania danych statystycznych, skorzystało z jednolitego narzędzia badawczego, które co roku 
jest poddawane aktualizacji i modyfikacji. W 2013 roku za ten proces odpowiedzialne było Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Dzięki umieszczeniu ankiety badawczej na ministerialnej platformie informatycznej, wzorem lat minionych, dane 
statystyczne wprowadzone zostały on-line do Systemu – Centralnej Aplikacji Statystycznej (dawniej SAC). 

Proces zwrotnego przekazywania ankiet Oceny zasobów zapoczątkował Ośrodek Pomocy Społecznej z gminy 
Huszlew (powiat łosicki) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, których formularze zostały poprawnie 
zweryfikowane przez Zespół OIS jako pierwsze. Największe problemy podczas procesu wypełniania ankiet w systemie CAS 
przysporzyły następujące Działy: 

 Dział 2 (Dane o sytuacji demograficznej i społecznej), 
 Dział 5 (Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia). 

Ze względu na odmienny ustrój m. st. Warszawy trudności w wypełnieniu ankiet miały jak co roku dzielnicowe 
Ośrodki Pomocy Społecznej i Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. System CAS nie uwzględnia bowiem możliwości 
umieszczenia danych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawa, w gestii którego leży realizacja 
wielu zadań z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki, w tym: wspierania rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym i 
starszym, bezdomnym i uzależnionym oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Pomimo obiektywnych trudności, jakie gminy i powiaty naszego województwa napotkały w trakcie wypełniania 
formularzy Oceny zasobów, wszystkie 369 jednostek przekazały ankiety Oceny do Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej do 14 maja 2014 roku. Na tej podstawie opracowany przez Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej dokument 
w formie raportu wojewódzkiego, został przedstawiony Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i przyjęty przez niego 
Uchwałą Nr 184/14. 

Autorzy biuletynu dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w Ośrodkach Pomocy Społecznej w proces 
przygotowywania Oceny zasobów pomocy społecznej (…) za 2013 rok. Mamy nadzieję, że dane zawarte w biuletynie 
dostarczą Państwu wielu cennych informacji o województwie mazowieckim, na podstawie których będzie można tworzyć i 
rozwijać lokalne inicjatywy społeczne oraz pozyskiwać środki Unii Europejskiej na ich realizację. Zgromadzone dane mogą 
uzasadniać potrzebę planowania i podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
oraz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Mazowsza. Na tej podstawie samorządy lokalne przy współpracy z innymi 
partnerami mają możliwość ustalenia hierarchii potrzeb oraz kierunków dalszego rozwoju usług społecznych.  
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II. INFORMACJE OGÓLNE Z OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 

1. DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ MAZOWSZA1 
W województwie mazowieckim według stanu na 31 grudnia 2013 r. faktycznie mieszkało ponad 5 317 tys. osób, co 

stanowiło 13,8% ogółu ludności Polski; mieszkańcy miast stanowili 14,7% ludności miejskiej kraju, a mieszkańcy wsi – 12,5% 
ogółu ludności wiejskiej. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. ludność województwa zwiększyła się o 0,28%, 
a w porównaniu do 2010 r. – o 0,94%. 

Warszawa – największe miasto regionu – na koniec roku 2013 liczyła ok. 1 724 tys. ludności, tj. 32,4% ogółu ludności 
województwa. W latach 2010–2013 roczne tempo przyrostu ludności stolicy wyniosło 0,49% w 2011 r., 0,41% w 2012 r. i 
0,52% w 2013 r. 

Województwo mazowieckie zurbanizowane jest w stopniu wyższym od przeciętnego w kraju. Udział mieszkańców 
miast w ogólnej liczbie ludności województwa stanowi ponad 64%, natomiast w kraju nieco ponad 60%. W końcu 2013 r. 
wskaźnik zaludnienia wyniósł 150 osób na 1 km2 i był bardzo zróżnicowany przestrzennie. Z analizy rozkładu tego wskaźnika 
na poziomie powiatów wynika, że najmniejsza gęstość zaludnienia występuje w powiecie łosickim i ostrołęckim  
(42 osoby/km²), a największa – w m. st. Warszawa (3334 osoby/km²). 

W województwie mazowieckim struktura ludności według płci charakteryzuje się liczebną przewagą kobiet – podobnie 
jak w latach wcześniejszych na koniec 2013 r. stanowiły one 52,2% populacji (w kraju 51,6%); wskaźnik feminizacji, tj. liczba 
kobiet na 100 mężczyzn, wyniósł 109 (w kraju 107). Bardziej sfeminizowana jest ludność miast niż wsi – w omawianym okresie 
udział kobiet wyniósł odpowiednio 53,3% wobec 50,1%, a wskaźnik feminizacji 114 wobec 101. 

W województwie mazowieckim dodatni przyrost naturalny obserwowany jest od 2006 r. przy czym w trzech ostatnich 
latach jego natężenie było słabsze. W 2013 r. w województwie mazowieckim zarejestrowano 55 400 urodzeń żywych. 
W stosunku do roku poprzedniego było to o 1 881 urodzeń mniej, a w porównaniu z 2010 r o 536 mniej. Współczynnik urodzeń 
żywych wyniósł 10,44‰ wobec 10,82‰ przed rokiem i 11,56‰ przed trzema laty. 

W omawianym okresie zmarło 54 260 osób, tj. o 194 osoby mniej niż w 2012 roku. Współczynnik natężenia zgonów 
ukształtował się na poziomie 10,22‰ wobec 10,29‰ w 2012 roku. 

W 2013 r., w wyniku bilansu urodzeń i zgonów, na każde 10 tys. ludności przybyło przeciętnie 2 osoby, podczas gdy 
przed rokiem – 5 osób, w 2011 roku 8 osób, a w 2010 r. – 14 osób. Współczynnik przyrostu naturalnego wyniósł odpowiednio 
0,21‰ (2013), 0,53‰ (2012), 0,79‰ (2011) i 1,40‰ (2010). W miastach województwa mazowieckiego dodatni przyrost 
naturalny utrzymuje się od 2005 r., natomiast na wsi wystąpił w latach 2008–2010 i 2012. W ostatnim roku analizy 
współczynnik przyrostu naturalnego w miastach wyniósł 0,43‰, a na wsi minus 0,18‰; wobec odpowiednio 0,83‰ i minus 
0,01‰ przed rokiem.  

W Warszawie dodatni przyrost naturalny utrzymuje się od 2008 r., a jego natężenie wykazuje podobne tendencje, jak 
obserwowane w województwie ogółem. W 2012 r. w stolicy na każde 10 tys. ludności przybyły przeciętnie 2 osoby, przed 
rokiem – 8 osób, a przed dwoma laty – 12 osób.  

Na koniec 2013 r. dodatni przyrost naturalny wystąpił w 16 powiatach i w ujęciu względnym w każdym z nich był 
wyższy niż przeciętnie w województwie. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w powiecie wołomińskim (4,05‰). 
Ujemny przyrost naturalny wystąpił w 26 powiatach, a najniższe natężenie omawianego współczynnika odnotowano w powiecie 
lipskim (minus 4,87‰). 

Rok 2013 był piątym z kolei, w którym (po wzrostach w latach 2005–2008) odnotowano spadek liczby nowo 
zawartych małżeństw. W 2013 roku w województwie mazowieckim zawarto 24 144 związki małżeńskie, tj. o 2 785 mniej niż 
rok temu i o 9 831 mniej niż pięć lat temu. 

W województwie mazowieckim saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały od kilkunastu 
lat jest dodatnie, co oznacza, że liczba osób, które zameldowały się na pobyt stały w danym okresie przewyższa liczbę osób, 
które się wymeldowały. W ciągu 2013 roku różnica między napływem migracyjnym a odpływem wyniosła 13 353 osoby, w tym 
saldo migracji zagranicznych wyniosło minus 104 osoby. Podobnie jak w roku poprzednim na każde 10 tys. ludności przybyło 
przeciętnie 25 osób. 

                                                                          
1 „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2013 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2014 r. 
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Mapa 1. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w powiatach woj. Mazowieckiego w 2013 r. 

 
Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2013 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2014 r. 

2. SYTUACJA NA RYNKU PRACY2 
2.1. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 

Bezrobocie to zaraz po ubóstwie główny powód korzystania przez rodziny z pomocy społecznej w gminach. Tendencja 
ta utrzymuje się na przełomie lat 2011–2013. Należy również zauważyć, iż ubożenie ludności również ściśle jest związane z 
możliwością zatrudnienia 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2013 r. ukształtowało się na 
poziomie 1 327,0 tys. osób i było o 0,3% niższe niż w 2012 roku (wobec wzrostu o 0,3% przed rokiem). W kraju przeciętne 
zatrudnienie było niższe od notowanego w roku poprzednim o 1,0%. Na Mazowszu w 2013 r. podobnie jak w latach 
poprzednich, najwięcej osób zatrudnionych było w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym 
oraz transporcie i gospodarce magazynowej. Ich łączny udział stanowił ponad połowę (62,3%) ogólnej liczby zatrudnionych w 
sektorze przedsiębiorstw. 

Wykres 1. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w latach 2011–2013 (w tys.). 

 
Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2013 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2014 r. 

2.2. BEZROBOCIE REJESTROWANE 
W końcu grudnia 2013 r. sytuacja na rynku pracy w województwie mazowieckim była mniej korzystna niż rok 

wcześniej. Na Mazowszu zarejestrowanych było 283 196 bezrobotnych, co stanowiło wzrost w stosunku do 2012 roku o 4,1%, 
tj.11 269 osób (wobec wzrostu o 10,2% w grudniu 2012 roku). Liczba bezrobotnych w kraju zwiększyła się w analogicznym 
okresie w skali roku o 1%.  

                                                                          
2 Ibid. 
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Tabela 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2000–2013 w województwie mazowieckim. 

Rok 
Liczba bezrobotnych 

Stopa bezrobocia w % Ogółem Wzrost/spadek 
w odniesieniu do roku poprzedniego 

2000 289 872 40 656 10,8 
2001 346 118 56 246 14,4 
2002 368 856 22 738 15,2 
2003 363 554 - 5 302 15,4 
2004 352 946 - 10 608 14,7 
2005 332 525 - 20 421 13,8 
2006 285 612 - 46 913 11,8 
2007 219 924 - 65 688 9,0 
2008 178 028 - 41 896 7,3 
2009 224 480 46 452 9,0 
2010 238 341 13 861 9,7 
2011 246 739 6 723 9,8 
2012 271 927 25 188 10,8 
2013 283 196 11 269 11,0 

Źródło: „Bezrobocie w województwie mazowieckim”, opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, 
Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa, luty 2014 r. 

W odniesieniu do grudnia 2012 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu zwiększyła się w 31 powiatach województwa. 
Największy liczbowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa i powiecie wołomińskim (odpowiednio o 11,4% i o 11,1%), a 
najmniejszy w Radomiu (o 0,1%). Największy spadek liczby bezrobotnych wystąpił w powiecie białobrzeskim (o 10,5%) a 
najmniejszy w grodziskim (o 0,2%). 

2.3. STOPA BEZROBOCIA 
W grudniu 2013 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,0% (przy średniej dla 

kraju 13,4%) i była o 0,3 punktu procentowego wyższa niż rok wcześniej. W porównaniu do grudnia 2012 r. stopa bezrobocia na 
Mazowszu wzrosła w 30 powiatach. Najbardziej w powiecie wołomińskim (o 1,4 punktu procentowego) i legionowskim (o 1,2 
punktu procentowego). W 10 powiatach odnotowano spadek. Największy w białobrzeskim (o 1,5 punktu procentowego) oraz 
wyszkowskim (o 0,6 punktu procentowego). W powiecie grodziskim i Radomiu stopa bezrobocia pozostała na poziomie sprzed 
roku. W województwie utrzymywało się przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Rozpiętość pomiędzy najniższą stopą 
bezrobocia a najwyższą wynosiła 34,1 punktu procentowego. Najwyższa stopa bezrobocia została zarejestrowana w powiatach: 
szydłowieckim (38,9%), radomskim (30,1%), przysuskim (27,6%). Średniej dla województwa nie przekroczyły powiaty: m. st. 
Warszawa (4,8%), warszawski zachodni (7,1%), grodziski (7,8%), grójecki (8,2%), piaseczyński (8,3%), pruszkowski (8,6%) 
oraz otwocki (9,6%). 

Mapa 2. Stopa bezrobocia na Mazowszu w ujęciu powiatowym w 2013 r. 

 
Źródło: „Bezrobocie w województwie mazowieckim”, opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, luty 2014 r. 
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2.4. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH 
W grudniu 2013 r. w województwie mazowieckim wśród bezrobotnych, odmiennie niż w kraju, przeważali mężczyźni. 

Stanowili oni 52,8% ogółu zarejestrowanych w urzędach pracy. Poza tym, wśród bezrobotnych dominowały osoby: 
nieposiadające prawa do zasiłku (86,2%), poprzednio pracujące (79,8%), mieszkańcy wsi (43,2%), z wykształceniem 
gimnazjalnym (27,0%) i podstawowym (25,3%) oraz długotrwale bezrobotne (55,41%). 

Tabela 2. Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie mazowieckim latach 2011–2013 

Wyszczególnienie Grudzień 2011 Udział w % Grudzień 2012 Udział w % Grudzień 
2013 

Udział w %

Bezrobotni ogółem 246 739 100 271 927 100 283 196 100 
W tym: 

Kobiety 122 204 49,5 130 023 47,8 133 800 47,3 
Mężczyźni 124 535 50,5 141 904 52,2 149 396 52,7 
Poprzednio pracujący 192 938 78,2 215 974 79,4 225 915 79,8 
Dotychczas niepracujący 53 801 21,8 55 953 20,6 57 281 20,2 
Zamieszkali na wsi 108 992 44,2 118 669 43,6 122 458 43,2 
Z prawem do zasiłku 39 648 16,1 45 145 16,6 38 959 13,8 
Osoby w 12 miesiącu od dnia ukończenia 
nauki 13 503 5,5 14 235 5,2 13 817 4,9 

Cudzoziemcy 865 0,4 957 0,4 1 140 0,4 

Źródło: „Bezrobocie w województwie mazowieckim”, opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, luty 2014 r. 

2.5. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI 
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)3, przeprowadzonego w IV kwartale 2013 r. 

w województwie mazowieckim pokazują, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego: 

 nastąpił wzrost bezrobocia i zwiększyła się liczba bezrobotnych (w tym długotrwale poszukujących pracy) oraz 
wzrosła stopa bezrobocia, 

 zmniejszyła się liczba pracujących oraz wskaźnik zatrudnienia, 
 zwiększyła się liczba biernych zawodowo, 
 wzrosło obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. 

Tabela 3. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale w województwie mazowieckim w 
latach 2010–2013. 

Wyszczególnienie  2010  2012  2013  
Aktywni zawodowo w tys. 2488 2636 2594 
pracujący 2306 2427 2382 
bezrobotni 182 209 212 
Bierni zawodowo w tys. 1799 1772 1780 
Współczynnik aktywności zawodowej w % 58,0 59,8 59,3 
Wskaźnik zatrudnienia w % 53,8 55,1 54,5 
Stopa bezrobocia w % 7,3 7,9 8,2 

Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2013 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2014 r. 

W IV kwartale 2013 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie mazowieckim liczyła 2 594 tys. osób, a 
biernych zawodowo 1 780 tys. osób. 

3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W GMINACH 
Skuteczny system pomagania oparty jest na infrastrukturze. Niezwykle istotne jest zapewnienie dostępu do usług 

społecznych. Odpowiednie zasoby umożliwiają zarówno świadczenie pomocy, jaki i zapewniają jej wysoką jakość. 
Istotną cechą samorządu gminy jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności, bowiem samorząd odpowiada za 

wszystkie sprawy publiczne dotyczące życia mieszkańców w obrębie danej jednostki terytorialnej. Mówi o tym art. 7 ustawy o 
samorządzie gminnym, który ustala, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

W ramach realizacji tej ustawowej zasady do kompetencji gminy należy m. in. zarządzanie infrastrukturą (drogi, 
wodociągi, kanalizacja, transport itp.), w tym infrastrukturą społeczną (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura i 
rekreacja). Infrastruktura społeczna jest zatem definiowana jako zespół instytucji i usług zaspakajających w zorganizowany sposób 
ludzkie potrzeby w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, kształcenia, oświaty, kultury, opieki społecznej, służby zdrowia i 
budownictwa mieszkaniowego4. 

                                                                          
3 Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są osoby będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych 
mieszkaniach. 
4 „System infrastruktury społecznej w gminie” Krzysztof Witkowski, Damian Starościc w: Studia Lubuskie tom IV, Instytut Prawa i Administracji 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sulechów 2008 r. 
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W Ocenie zasobów pomocy społecznej za 2013 rok zostały przedstawione wybrane instytucje i zagadnienia związane z 
funkcjonowaniem infrastruktury społecznej na terenie gmin województwa mazowieckiego. Dane zebrane z formularzy zostały 
zaprezentowane w poniższej tabeli.  

Tabela 4. Infrastruktura społeczna w województwie mazowieckim w latach 2011–2013. 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 133 726 130 047 112 213 
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 23 065 22 060 17 742 
Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 10 186 10 865 11 660 
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 7 429 7 193 6 873 
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 1 046 1 185 1 757 
Liczba żłobków 99 123 167 
Liczba opiekunów dziennych do dzieci 3 6 28 
Liczba miejsc w żłobkach 6 151 6 630 8 341 

Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku bd. 7 305 6 323 
Liczba przedszkoli 2 341 2 444 2 814 
Liczba miejsc w przedszkolach 151 874 158 813 175 549 
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków bd. bd. bd. 
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 1 257 1 278 1 332 
Przyszkolne 885 896 915 
Pozaszkolne 372 382 417 
Liczba świetlic i klubów dla seniorów, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku 199 199 231 
Liczba hospicjów 24 25 27 
Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 4 3 2 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

Z informacji zawartych w ankietach Oceny wynika, że gminy na Mazowszu posiadały w 2013 roku w swoich zasobach 
112 213 mieszkań komunalnych oraz 11 660 lokali przeznaczonych na mieszkania socjalne. Liczba wniosków złożonych na 
mieszkanie komunalne osiągnęła liczbę 17 742, zaś 6 873 osoby oczekiwały na mieszkania socjalne. Z analizy danych za lata 
2011–2013 wynika, że gminy z roku na rok pozbywają się lokali komunalnych (ich liczba w 2013 r. w stosunku do roku 2011 
zmniejszyła się o 21 513 lokali). Wzrosła natomiast w stosunku do 2011 roku liczba lokali socjalnych o 1 474 mieszkania. 
Zmniejszyła się także liczba wniosków składanych na mieszkania komunalne i socjalne. Na uwagę zasługuje wzrost w latach 
2011–2013 liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego. Wyniósł on 1 757 eksmisji (wzrost w stosunku do 
2011 roku o 711 takich zdarzeń).  

W zakresie infrastruktury zapewniającej instytucjonalną opiekę dla dzieci do lat 6 gminy wykazały funkcjonowanie w 
2013 roku w województwie mazowieckim 167 żłobków z 8 341 miejscami oraz 2 814 przedszkoli ze 175 549 miejscami. 
Pomimo rosnącej liczby żłobków i przedszkoli nadal spora liczba dzieci nie otrzymuje opieki w tych placówkach. Świadczy o 
tym liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobkach (6 323 dzieci) i przedszkolach (6 769 dzieci – bez Warszawy).  
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III. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO 

1. DANE O OSOBACH I RODZINACH KORZYSTAJĄCYCH 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH 

1.1. LICZBA OSÓB I RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE 
MAZOWIECKIM 
W 2013 roku w województwie mazowieckim pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i 

źródło finansowania (uwzględniając zarówno pomoc, która udzielana jest w formie decyzji administracyjnej, bez tej decyzji oraz 
pomoc, która jest udzielana bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego) uzyskało 342 527 osób. Pomoc 
została udzielona 201 166 rodzinom, w których zamieszkuje 508 198 osób. Długotrwale korzystających z pomocy i wsparcia 
odnotowano – 176 481 osób. 

W 2013 roku, w stosunku do 2012 roku, liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 7 455  
(w 2012 r. w stosunku do 2011 r. odnotowano wzrost o 646 osób), natomiast liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 5 345 (w 2012 r. w stosunku do 2011 r. odnotowano spadek o 831 rodzin ). 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej, ich liczba osiągnęła poziom 176 481 osób, co 
oznaczało spadek w stosunku do roku ubiegłego o 2,84%, tj. o 5 147 osób, mimo że rok wcześniej tendencja ta była odwrotna 
(zamontowano wzrost o 1,68%). 

 

Wykres 2. Osoby i rodziny, które uzyskały pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło 
finansowania w gminach województwa mazowieckiego w latach 2011–2013. 

 
 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 
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Mapa 3. Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców w gminach województwa 
mazowieckiego w 2013 roku. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

Mapa 4. Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców w gminach województwa 
mazowieckiego w 2013 roku w ujęciu powiatowym. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

W roku Oceny w formie świadczeń pieniężnych pomocy udzielono 130 913 osobom i 119 503 rodzinom, w których 
wspólnie gospodarowały 285 832 osoby. Świadczenia niepieniężne zostały udzielone 130 886 osobom, 82 015 rodzinom i  
263 379 osobom w tych rodzinach. Pracą socjalną w postaci wywiadu środowiskowego objęto 178 481 rodzin, w których 
przebywało 431 840 osób.  
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1.2. POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ W GMINACH 
Najczęściej występującymi przyczynami trudniej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania 

się o pomoc społeczną w województwie mazowieckim, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w formularzach Oceny 
zasobów pomocy społecznej w 2013 roku było: ubóstwo, bezrobocie oraz długotrwała lub ciężka choroba. Pozostałe powody 
udzielania pomocy społecznej wykazane w ankietach to: niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo- 
-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm i 
narkomania, bezdomność, opuszczenie zakładu karnego, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe oraz sieroctwo. 

W województwie mazowieckim, nadal najdotkliwszym problemem pozostaje ubożenie ludności. Tą formą pomocy 
społecznej objęto w 2013 roku 74 154 rodziny. W stosunku do 2012 roku odnotowano wzrost o 3,5 %, tj. o 2 507 rodzin, 
natomiast w stosunku do 2011 roku o 5,5%, tj. o 3 887 rodzin. Liczba osób w rodzinach, którym udzielono pomocy i wsparcia z 
powodu ubóstwa wyniosła w 2013 roku 201 155 (wzrost w stosunku do 2012 roku o 2,71%, tj. o 5 314 osób i w stosunku do 
2011 roku o 3,8%, tj. o 7 425 osób). W wielu przypadkach przyczyną niekorzystnych zjawisk dla rodzin są niskie dochody i 
trudności w wypełnianiu ról rodzicielskich. 

Bezrobocie to kolejna ważna przyczyna ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. W okresie ostatnich trzech 
lat systematycznie rok do roku wzrastała liczba rodzin i osób w tych rodzinach, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
z tytułu bezrobocia. W 2011 roku były to 51 263 rodziny i 155 623 osoby w tych rodzinach, w 2012 roku liczba ta wyniosła  
52 838 rodzin i 158 192 osoby w tych rodzinach (wzrost rok do roku 3,07%, tj. o 1 575 rodzin i o 1,65%, tj. o 2 569 osób w tych 
rodzinach), zaś w 2013 roku liczba ta osiągnęła poziom 56 281 rodzin i 166 816 osób w tych rodzinach (wzrost w stosunku do 
2012 r. o 6,52%, tj. o 3 443 rodziny i 5,46%, tj. o 8 624 osoby w tych rodzinach). 

Kolejnym najczęściej wykazywanym w ankietach Oceny zasobów powodem udzielania pomocy i wsparcia w gminach 
województwa mazowieckiego była długotrwała lub ciężka choroba. W 2013 roku w stosunku do 2012 roku wsparcia udzielono 
48 771 rodzinom (wzrost o 1,4%, tj. o 676 rodzin). Wzrosła także liczba osób w tych rodzinach do poziomu 100 457 osób, tj. o 
1,89% czyli o 1 861 osób. Rok 2012 w stosunku do 2011 był rokiem spadku zarówno w liczbie rodzin, którym udzielono 
wsparcia w tym zakresie o 1,87%, tj. o 899, jak też w liczbie osób w tych rodzinach o 2,8%, tj. o 2 760 osób. 

W 2013 r. w stosunku do roku 2012 odnotowano wzrost liczby rodzin i osób w tych rodzinach objętych wsparciem z 
powodu: niepełnosprawności, narkomani, potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietności, opuszczenia zakładu 
karnego, zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych, sieroctwa, bezdomności, przemocy w rodzinie oraz handlu 
ludźmi. 

Nieznacznie spadła liczba rodzin zwracających się o pomoc z powodu: bezradności w sprawach opiekuńczo- 
-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz alkoholizmu. 

Szacunkowa liczba rodzin, które według ośrodków pomocy społecznej wymagały pomocy społecznej w 2013 roku z 
powodów wymienionych w ustawie o pomocy społecznej przedstawia się następująco: 

 z powodu ubóstwa – l. rodzin – 74 154, 
 z powodu bezrobocia – l. rodzin – 56 281, 
 z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby – l. rodzin – 48 771, 
 z powodu niepełnosprawności – l. rodzin – 40 124, 
 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –  

l. rodzin – 25 913, 
 z powodu alkoholizmu – l. rodzin – 9 789, 
 z powodu narkomanii – l. rodzin – 577,  
 z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietności – l. rodzin – 12 238, 
 z powodu opuszczenia zakładu karnego – l. rodzin – 1 966, 
 z powodu przemocy w rodzinie – ofiary przemocy – l. osób – 7 318, 
 z powodu przemocy w rodzinie – sprawcy przemocy – l. osób – 4 620, 
 z powodu bezdomności – l. rodzin – 2 708, 
 z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – l. rodzin – 1 381, 
 z powodu klęski żywiołowe i ekologiczne – l. osób – 32, 
 z powodu sieroctwa – l. rodzin – 173, 
 z powodu ochrony ofiar handlu z ludźmi – l. osób – 44. 
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Wykres 3. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w gminach województwa 
mazowieckiego w latach 2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

1.3. POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU.  
Ocena zasobów pomocy społecznej z roku na rok ulega zmianom i modyfikacji. Jedną z takich nowości w Ocenie 

zasobów pomocy społecznej za 2013 rok jest wyróżnienie danych, dotyczących powodów ubiegania się o pomoc społeczną w 
miastach na prawach powiatu (z pominięciem m. st. Warszawa). Powodem takiego wyróżnienia jest to, że powiaty grodzkie 
realizują zarówno zadania pomocy społecznej gminy, jak i powiatu, zapisane w ustawie o pomocy społecznej i innych aktach 
prawnych. Zasadnym zatem stało się przedstawienie danych w tym zakresie w oddzieleniu od informacji z gmin i powiatów 
ziemskich.  

Podobnie jak w przypadku danych gminnych, najczęściej występującymi przyczynami trudniej sytuacji życiowej osób 
i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w miastach na prawach powiatu było: ubóstwo i 
bezrobocie. Trzecim co do wielkości powodem udzielanego wsparcia była niepełnosprawność. Pozostałe powody udzielania 
pomocy społecznej wykazane w ankietach to: długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo- 
-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm i 
narkomania, bezdomność, opuszczenie zakładu karnego, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe i 
ekologiczne, przemoc w rodzinie oraz sieroctwo,  

Wykres 4. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w miastach na prawach powiatu w 
województwie mazowieckim w latach 2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 
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Szacunkowa liczba rodzin, którym w 2013 roku w miastach na prawach powiatu przyznano świadczenie z pomocy 
społecznej w województwie mazowieckim była następująca: 

 z powodu ubóstwa – l. rodzin – 13 574, 
 z powodu bezrobocia – l. rodzin – 12 532, 
 z powodu niepełnosprawności – l. rodzin – 6 229, 
 z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby – l. rodzin – 4 742,  
 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – l. rodzin – 

3 095,  
 z powodu alkoholizmu – l. rodzin – 1 334,  
 z powodu narkomanii – l. rodzin – 82, 
 z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietności – l. rodzin – 1 240, 
 z powodu bezdomności – l. rodzin – 471, 
 z powodu opuszczenia zakładu karnego – l. rodzin – 348, 
 z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – l. rodzin – 39, 
 z powodu klęski żywiołowe i ekologiczne – l. osób – 1, 
 powodu sieroctwa – l. rodzin – 72, 
 z powodu przemocy w rodzinie – ofiary przemocy – l. rodzin – 784, 
 z powodu przemocy w rodzinie – sprawcy przemocy – l. osób – 648. 

2. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
2.1. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Wydatkowanie środków na realizację świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (przyznanych według decyzji 
administracyjnych) w 2013 roku przedstawiało się następująco: 

1. Zasiłki stałe przyznano 27 849 osobom, na łączną kwotę świadczeń 118 053 477 zł, w tym:  

 zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących dla 22 785 osób na łączną kwotę 104 844 142 zł, 
 zasiłki stałe dla osoby w rodzinie dla 4 999 osób na łączną kwotę 13 209 335 zł. 

2. Zasiłki okresowe przyznano 36 583 osobom na łączną kwotę świadczeń 56 222 191 zł, w tym: 

 zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 28 733 osób na łączna kwotę 45 363 269 zł, 
 zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby dla 4 027 osób na łączną kwotę 3 525 105 zł, 
 zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 3 567 osób na łączną kwotę 3 300 363 zł, 
 zasiłki okresowe z tytułu możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego dla 90 osób na łączną kwotę 67 022 zł. 

3. Zasiłki celowe otrzymały 100 872 osoby na łączną kwotę 79 748 157 zł, w tym: 

 zasiłki celowe przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" – 35 504 na 
łączną kwotę 18 006 982 zł, 

 zasiłki celowe przyznane niezależnie od dochodu na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 otrzymało 409 osób na łączną kwotę 
229 141 zł. 

W przypadku zasiłków stałych w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosła zarówno liczba osób, którym 
przyznano to świadczenie o 5,49%, tj. o 1 450 osób, jak również kwota świadczeń o 19,03%, tj. o 18 873 596 zł. 

Wzrosła również, w stosunku do 2012 roku liczba osób, którym przyznano zasiłki okresowe o 7,11%, tj. o 2 428 osób, co 
niewątpliwie wpłynęło na wzrost wielkości świadczeń pieniężnych pobieranych z tego tytułu o 23,83% do kwoty 10 817 452 zł. 

Nieznacznie w stosunku do 2012 roku zmalała liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe (o 0,21%), 
co jednocześnie wpłynęło na kwotę zasiłków celowych, których wysokość zmniejszyła się o 4,44%, tj. o kwotę  
3 702 843 zł, i która w 2013 roku ukształtowała się na poziomie 79 748 157 zł. 



OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2013 ROK 

 

Str. 15 

Wykres 5. Wartość przyznanych zasiłków i świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w województwie mazowiecki w latach 
2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

2.2. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
Wydatkowanie środków na realizację świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej w 2013 roku przedstawiało się 

następująco: 

 posiłkiem zostało objętych 103 632 osoby (w tym 92 389 dzieci) na łączną kwotę 59 846 078 zł.  
 schronieniem zostało objętych 848 osób na łączną kwotę 2 472 057 zł. 
 ubranie przyznano 1 020 osobom na łączną kwotę 195 039 zł. 
 sprawowanie pogrzebu objęło 1 014 osób na łączną kwotę 2 537 655 zł. 
 gminy opłaciły pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 2 922 osoby na łączną kwotę 64 478 660 zł. 

W przypadku wszystkich udzielanych form pomocy niepieniężnej, zarówno ilość osób, świadczeń, jak i kwota 
świadczeń wzrosły w stosunku do 2012 roku, co ilustruje poniższy wykres. 

Wykres 6. Wartość przyznanych zasiłków i świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej w województwie mazowiecki w 
latach 2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 
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1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych udzielone dla 237 304 rodzin na łączną kwotę506 592 808 zł. 
2. Świadczenia pielęgnacyjne udzielone dla 29 956 osób z 29 956 rodzin (jedna osoba z rodziny) na łączną kwotę  

119 440 112 zł. 
3. Zasiłki pielęgnacyjne dla: 

 niepełnosprawnego dziecka udzielone dla 52 518 osób z 48 755 rodzin na łączną kwotę 48 307 394 zł, 
 osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności udzielone dla 79 944 

osób z 57 444 rodzin na łączną kwotę 68 969 040 zł, 
 osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała 

przed ukończeniem 21 roku życia udzielone dla 46 116 osób z 44 417 rodzin na łączną kwotę 46 743 839 zł, 
 osoby, która ukończyła 75 lat udzielone dla 6 704 osób na łączną kwotę 9 696 334 zł. 

1. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka (ujmowany w pozycji "zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków 
rodzinnych") udzielony w postaci 6 811 świadczeń na łączną kwotę 15 004 300 zł. 

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka udzielona w postaci 77 779 świadczeń na łączną kwotę  
34 734 900 zł. 

3. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego udzielone dla 37 495 osób z 23 289 rodzin na łączną kwotę 163 004 380 zł. 
4. Dodatki mieszkaniowe udzielone dla 67 637 osób, którym przyznano 375 312 świadczeń na łączną kwotę 87 120 988 zł. 
5. Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego przyznane 29 822 osobom na łączną kwotę 11 411 308 zł. 
6. Opłacenie składki ubezpieczenia społecznego przyznane 16 894 osobom, którym przyznano164 739 świadczeń na 

łączną kwotę 26 693 339 zł. 
7. Świadczenie integracyjne (w Centrum Integracji Społecznej) udzielone 92 osobom, którym przyznano769 świadczeń 

na łączną kwotę 550 558 zł. 
8. Świadczenia pieniężne z prac społecznie użytecznych udzielone 3 230 osobom, którym przyznano170 920 świadczeń 

na łączną kwotę 6 102 898 zł. 
9. Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne udzielone 88 430 osobom, którym przyznano189 005 świadczeń na 

łączną kwotę 44 683 726 zł. 

4. WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH WRAZ Z MIASTAMI 
NA PRAWACH POWIATU 
Usługi pomocy społecznej w gminach i miastach na prawach powiatu w województwie mazowieckim, według 

formularzy Oceny, w 2013 roku były świadczone w postaci: 

 poradnictwa specjalistycznego dla 22 693 rodzin, 
 pracy socjalnej dla 116 951 rodzin, 
 interwencji kryzysowej dla 3 802 rodzin. 

Kontrakt socjalny został zawarty z 8 604 osobami, indywidualny program wychodzenia z bezdomności z 94 osobami, 
indywidualny program zatrudnienia socjalnego (w Centrum Integracji Społecznej) z 149 osobami.  

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 12 266 osób na łączną kwotę 46 877 715 zł, w tym: 

 usługi specjalistyczne były świadczone dla 882 osób na łączną kwotę 1 850 429 zł, 
 specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone dla 1 696 osób na kwotę 7 960 066 zł. 

Wykres 7. Liczba osób/rodzin* korzystających z usług pomocy społecznej w gminach i miastach na prawach powiatu 
województwa mazowieckiego w latach 2011–2013 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 
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5. KADRA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z MIASTAMI  
NA PRAWACH POWIATU 
Według stanu na 31 grudnia 2013 roku, kadra ośrodków pomocy społecznej liczyła 6 406 osób, w tym: 

 Kadra kierownicza – 381 osób, 
 Pracownicy socjalni – 2 358 osób, 
 Pozostali pracownicy – 3 667 osób. 

Od 2011 roku w województwie mazowieckim obserwujemy zwiększenie zatrudnienia w ośrodkach pomocy 
społecznej. W 2013 roku wzrost ten wyniósł 2,84% w stosunku do roku ubiegłego oraz 6,89% w stosunku do roku 2011. Wśród 
kadry kierowniczej poziom zatrudnienia utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie. Z analizy materiału badawczego 
wynika, że w 2013 roku zatrudnienie kadry kierowniczej w ośrodkach pomocy społecznej zwiększyło się w stosunku do roku 
2011 i 2012 odpowiednio o 3 i 2 osoby. 

W mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej pracuje coraz więcej pracowników socjalnych. Na koniec grudnia 
2013 roku zatrudnionych było 2 358 osób co stanowi wzrost o 2,12% w stosunku do roku 2012 i 3,37% w stosunku do roku 
2011. Pozytywna zmiana w tej kategorii zatrudnienia może być związana z faktem, że część etatów pracowników socjalnych 
jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Taką możliwość mają ośrodki pomocy społecznej, 
które realizują projekty systemowe. W 2013 roku na stanowiskach dofinansowanych z EFS zatrudnionych było 198 
pracowników socjalnych i jest to więcej niż w latach minionych (w 2012 r. było to 181 pracowników socjalnych, w 2011 r. 
zatrudniono 177 pracowników socjalnych). 

Od 2011 roku występuje również tendencja wzrostowa w kategorii zatrudnienia „pozostali pracownicy”, do których 
zaliczamy między innymi: asystentów rodziny, prawników, psychologów, obsługę administracyjną, informatyczną i księgową 
ośrodków pomocy społecznej. W 2013 roku zatrudnienie na tych stanowiskach wzrosło o 10%, tj. o 3 667 osób w porównaniu 
do roku 2011.  

Wykres 8. Kadra ośrodków pomocy społecznej województwa mazowieckiego w latach 2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

Spośród zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej pracowników socjalnych 1 590 posiada wykształcenie 
wyższe, blisko o połowę mniej (768 osób) – wykształcenie średnie. Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 
posiada 38,6% ogółu pracowników socjalnych (610 osób). Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 
co 4 pracownik zatrudniony w 2013 roku w ośrodkach pomocy społecznej na tym stanowisku (25,35% pracowników 
socjalnych, tj. 93 osoby). Wśród pracowników socjalnych 9%, tj. 212 osób posiada specjalizację z organizacji pomocy 
społecznej. 

Na 381 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, 290 legitymuje się wykształceniem wyższym. Prawie 
93,7%, tj. 357 osób spośród tej kategorii zatrudnienia posiada ukończoną specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

W grupie pozostałych pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej 2 163 osoby posiada 
wykształcenie wyższe, zaś 970 osób wykształcenie średnie. Pozostali pracownicy (534 osób), posiadają inny poziom 
wykształcenia. 

Z analizy materiału wynika, że coraz więcej osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej posiada 
wykształcenie wyższe, co bardzo dobrze prognozuje dla jakości świadczonych przez nich usług na rzecz klientów pomocy 
społecznej. Od 2011 roku, sukcesywnie wzrasta liczba osób z wykształceniem wyższym. Na podstawie analizy danych wynika, 
że w 2013 roku było o 435 takich osób więcej, niż w 2011 roku. W tej grupie było 5 osób z kadry kierowniczej, 86 pracowników 
socjalnych i 344 pozostałych pracowników.  
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Mapa 5. Spełnienie ustawowego obowiązku dot. liczby zatrudnionych pracowników socjalnych w gminach województwa 
mazowieckiego w 2013 r. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

Mapa 5. Spełnienie ustawowego obowiązku dot. liczby zatrudnionych pracowników socjalnych w gminach województwa 
mazowieckiego w 2013 r. w ujęciu powiatowym. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

5.1. ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ 
Jak wynika z analizy formularzy Oceny, coraz częściej współpracę z ośrodkami pomocy społecznej podejmują 

wolontariusze. W 2013 roku tą formę współpracy z ośrodkami pomocy społecznej podjęło 2 049 osób. Ich liczba od dwóch lat 
sukcesywnie wzrasta. W 2011 roku ze służbami pomocy społecznej w gminach województwa mazowieckiego współpracowało  
1 922 wolontariuszy, a już w 2012 roku – 2 008 osób.  
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Dodatkową formą wsparcia kadr ośrodków pomocy społecznej jest zatrudnienie subsydiowane. Jego główną ideą i 
zaletą jest możliwość posiadania pracownika, którego koszty utrzymania nie są ponoszone przez pracodawcę. Z tej formy 
zatrudnienia mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne, jak i absolwenci, którzy w ten sposób nabywają pierwszego 
doświadczania zawodowego. W ten sposób w ośrodkach pomocy społecznej Mazowsza zatrudniono w 2011 roku 506 osób, w 
2012 roku – 551osób, zaś w 2013 roku już 641 osób. 

Innym rodzajem zatrudnienia pomocniczego jest staż, który odbywa się na podstawie umowy zawartej między 
pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Staż w ośrodkach pomocy 
społecznej odbyło w 2011 roku 127 osób, w kolejnym, 2012 roku – 136 osób, w roku 2013– 163 osoby. 

5.2. ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  
Od początku maja 2011 roku, zgodnie z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej, w ramach struktury organizacyjnej 

ośrodków pomocy społecznej istnieje możliwość wyodrębnienia zespołu realizującego zadania ośrodka w zakresie pracy 
socjalnej i integracji społecznej. W skład zespołu powinno wchodzić co najmniej trzech pracowników socjalnych. Dodatkowo, 
jego członkami mogą być inni specjaliści realizujący zadania z zakresu integracji społecznej. Zmiana ta pozwala na zatrudnianie 
specjalistów takich, jak terapeuci, psycholodzy czy pedagodzy, którzy mogą w ten sposób wspomagać pracowników socjalnych 
w ich staraniach nad poprawą sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej.  

Z analizy formularzy Oceny wynika, że wzrasta liczba osób pracujących w tych zespołach. W 2011 roku było to 476 
osób, w 2012 roku 518 osób, a w roku oceny 536 osób.  

6. ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ  
I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINACH  
I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 
Środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną i inne obszary polityki społecznej, wydatkowane przez gminy i 

miasta na prawach powiatu wyniosły ogółem w województwie mazowieckim w 2013 r. 2 399 460 868 zł. Z analizy wielkości 
tych wydatków w latach 2011–2013 wynika, że gminy i miasta na prawach powiatu przeznaczają na politykę społeczną coraz 
więcej środków finansowych. W porównaniu do 2011 roku wielkość tych nakładów wzrosła o kwotę 193 497 063 zł. Nadal 
największe kwoty są wydatkowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2013 roku na ten cel przeznaczono 1 040 066 015 zł. Do 
innych dużych pozycji budżetowych w wydatkach na pomoc społeczną w gminach należą: 

 środki przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 298 592 500 zł, 
 środki przeznaczone na utrzymanie żłobków w kwocie 241 830 497 zł, 
 środki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 149 967 064 zł, 
 środki na zasiłki stałe w kwocie 117 872 492 zł. 

Powyższe kategorie wydatków budżetowych na pomoc społeczną wraz ze świadczeniami rodzinnymi obejmują ponad 
77% (1 848 328 568 zł) całego budżetu na politykę społeczną w gminach. 

Wykres 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w gminach i miastach na 
prawach powiatu województwa mazowieckiego w latach 2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

Najmniej środków gminy przeznaczają na następujące pozycje budżetowe: 

 Wydatki na Centra Integracji Społecznej w kwocie 101 371 zł. 
 Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 201 888 zł. 
 Wydatki na Kluby Dziecięce w kwocie 416 042 zł. 
 Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 860 100 zł. 
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7. AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA GMIN 
Z analizy formularzy Oceny za 2013 rok wynika, że projekty współfinansowane z EFS były realizowane w 239 

gminach, a ogólna liczba osób objęta tymi projektami wyniosła 127 573. Do realizacji projektów nie przystąpiły 92 gminy w 
powiatach: białobrzeskim (1), garwolińskim (6), gostynińskim (1), grodziskim (1), grójeckim (10), kozienickim (1), 
legionowskim (2), lipskim (2), makowskim (1), mińskim (7), mławskim (6), ostrołęckim (4), ostrowskim (4), otwockim (2), 
piaseczyńskim (2), płockim (2), płońskim (8), przasnyskim (2), przysuskim (4), pułtuskim (1), siedleckim (5), sochaczewskim 
(4), sokołowskim (3), warszawskim zachodnim (1), węgrowskim (3), wołomińskim (6), wyszkowskim (1), zwoleńskim (1), 
żuromińskim (1). 

Mapa 6. Aktywność w projektach EFS gmin województwa mazowieckiego w 2013 r. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

Mapa 7. Aktywność w projektach EFS gmin województwa mazowieckiego w 2013 r. w ujęciu powiatowym. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 
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Udział w konkursach ogłaszanych przez MPiPS zadeklarowały 44 gminy. Wzięły w nich udział 24 932 osoby. Gminą 
wyróżniającą się była gmina miejska Pionki z udziałem 18 500 osób. W powiatach białobrzeskim, garwolińskim, legionowskim, 
lipskim, makowskim, nowodworskim, ostrołęckim, ostrowskim, otwockim, piaseczyńskim, płońskim, przysuskim, sierpeckim, 
szydłowieckim i żuromińskim żadna gmina nie wykazała udziału w konkursach ministerialnych. 

Udział w programach osłonowych wykazało 70 gmin i wzięło w nich udział 43 289 osób.  

7.1. WSPÓŁPRACA GMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Współpracę przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami 

określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego na podstawie umowy o współpracy i zleceniu zadań zadeklarowały 23 
powiaty i 72 gminy województwa mazowieckiego. Kwoty zleconych zadań wyniosły odpowiednio 217 667 434 zł w gminach 
i 7 479 078 zł w powiatach.  

W powiatach białobrzeskim, gostynińskim, sochaczewskim, sokołowskim, szydłowieckim, węgrowskim, zwoleńskim i 
żuromińskim żadna z gmin nie wykazała współpracy z organizacjami pozarządowymi. Najwięcej organizacji pozarządowych 
współpracuje natomiast z gminami w powiatach: legionowskim (3 gminy) nowodworskim (3 gminy), ostrowskim (3 gminy) 
pruszkowskim (3 gminy), radomskim (4 gminy), sierpeckim (4 gminy), m. st. Warszawa (12 dzielnic), wołomińskim (3 gminy), 
wyszkowskim (4 gminy).  

Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi (zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia) odbywała się 
przez: 

 zlecenia w trybie działalności pożytku publicznego, które uzyskało 571 organizacji pozarządowych na łączną wartość 
217 667 434 zł, 

 zlecenia w trybie zamówień publicznych, które uzyskało 60 organizacji pożytku publicznego na łączną kwotę  
6 412 925 zł. 

Spośród rodzajów usług pomocy społecznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe gminy zlecały zadania 
w zakresie: 

 usług opiekuńczych 33 zlecenia na kwotę 9 863 810 zł, 
 specjalistycznych usług opiekuńczych 10 zleceń na kwotę 1 393 554 zł, 
 prowadzenia placówki pomocy społecznej 17 zleceń na kwotę 1 928 910 zł. 
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA GMIN 
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa mazowieckiego za 2013 rok została przygotowana na podstawie 

materiału zebranego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z gmin i powiatów za pośrednictwem ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Uzupełniającym, niemniej ważnym źródłem informacji, były dane z 
Głównego Urzędu Statystycznego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok 
jest istotnym narzędziem, umożliwiającym analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych na Mazowszu 
oraz planowanie działań gmin i powiatów w obszarze pomocy społecznej. Zawarte w niej informacje stały się podstawą do 
sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:  

1. W ZAKRESIE DEMOGRAFII  
Głównymi wnioskami, wynikającymi z analizy kwestionariuszy oceny zasobów w województwie mazowieckim w 

zakresie zjawisk demograficznych są:  

1. Niski przyrost naturalny w województwie mazowieckim. 
2. Odpływ ludności z obszarów peryferyjnych w kierunku Warszawy, skutkujące depopulacją i przyrostem 

jednoosobowych gospodarstw domowych. 
3. Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym i rosnąca wielkość populacji osób w wieku poprodukcyjnym. 

Tendencje te w wielu gminach i powiatach narastają od kilku lat, co powinno ukierunkowywać działania pomocy 
społecznej na szeroko rozumiane wsparcie dla osób niesamodzielnych (seniorów, osób niepełnosprawnych, długotrwale i ciężko 
chorych). Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W GMINACH 

1. Kontynuowanie i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu instytucjonalnych 
i środowiskowych form wsparcia dla osób i rodzin wymagających pomocy. Wzmocnienie działań profilaktycznych i 
aktywizujących. 

2. Prowadzenie i rozwój instytucjonalnych form wsparcia takich jak: dzienne domy pomocy, środowiskowe domy 
samopomocy, mieszkania chronione dla osób niesamodzielnych. 

3. Tworzenie w środowisku lokalnym warunków minimalizujących zjawiska izolacji i osamotnienia dla osób starszych 
przez dalszy rozwój uniwersytetów trzeciego wieku oraz klubów seniora. 

4. Rozwijanie środowiskowych usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, a także przy 
wsparciu z budżetu państwa specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

5. Kontynuowanie rozbudowy infrastruktury społecznej wspomagającej rodziny w opiece nad dziećmi (żłobki, 
przedszkola). 

6. Zapewnienie większych środków na wsparcie usług dla rodzin z osobami starszymi celem ich wsparcia w 
sprawowaniu bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, lub wspólnie 
niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem. 

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Inicjowanie i opracowywanie wspólnie z samorządami gminnymi i powiatowymi nowych form pomocy oraz 
programów aktywizujących i wspierających osoby niesamodzielne, dostosowanych do potrzeb lokalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb subregionów, w tym terenów wiejskich i małych gmin. 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie nowych form 
wsparcia, w tym dla osób niesamodzielnych. 

3. Prowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie budowania partnerstw lokalnych na rzecz przeciwdziałania 
izolacji społecznej osób z grup defaworyzowanych. 

4. Wspieranie samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej w 
nowym okresie programowania (2014–2020) w celu uzupełnienia środków własnych na rozwój i modernizację usług 
społecznych. 

5. Zwiększenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i realizacji nowych form pomocy. 

2. W ZAKRESIE BEZROBOCIA I RYNKU PRACY 
Analiza danych zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej dotyczącej rynku pracy i bezrobocia wskazuje na 

rosnącą liczbę bezrobotnych mieszkańców Mazowsza przy jednoczesnym spadku liczby pracujących i poziomu zatrudnienia. 
Powoduje to znaczne pogorszenie warunków bytowych osób i rodzin. Brak pracy jest jedną z głównych przyczyn starania się 
o wsparcie i świadczenia z pomocy społecznej, co powoduje konieczność zwiększania środków finansowych na świadczenia 
społeczne dla tych osób w budżetach samorządów. W końcu grudnia 2013 r. na Mazowszu zarejestrowanych było 283 196 
bezrobotnych (wzrost w stosunku do 2012 roku o 4,1%), zaś pomoc społeczna z tego tytułu została przyznana 56 281 rodzinom 
(wzrost w stosunku do 2012 roku o 6,52%).  

Wśród bezrobotnych dominowały osoby, nieposiadające prawa do zasiłku (86,2%). Zwiększyła się liczba biernych 
zawodowo, przez co wzrosło obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. W analizowanym okresie zbiorowość 
aktywnych zawodowo w województwie mazowieckim liczyła 2 594 tys. osób, a biernych zawodowo 1 780 tys. osób.  
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W celu minimalizowania skutków bezrobocia, a w konsekwencji wynikającego z tego powodu ubóstwa, proponowane 
są działania dla samorządów: gminnych, powiatowych i województwa w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W GMINACH 

1. Wzmocnienie współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i instytucji rynku pracy, budowanie 
partnerskich relacji pracowników socjalnych i doradców zawodowych. 

2. Przygotowanie nowych programów aktywizacji osób bezrobotnych, z wykorzystaniem kontraktów socjalnych. 
3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, w tym w podmiotach ekonomii społecznej w celu 

aktywizacji osób bezrobotnych i umożliwienia powrotu na rynek pracy. 
4. Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (m. in. przedsiębiorstw społecznych, KIS, CIS). 
5. Przygotowanie i zapewnienie środków na programy aktywizujące i profilaktyczne realizowane ze środków 

zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej (wkład własny). 

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Inspirowanie działań mających na celu tworzenie i wzmacnianie partnerstw lokalnych – ukierunkowanych na rzecz 
rozwiązywania problemów bezrobocia przy udziale gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego. 

2. Promowanie „dobrych praktyk” w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i przeciwdziałania ubóstwu na terenie 
Mazowsza. 

3. Zapewnienie przepływu informacji, rozwijanie i upowszechnianie baz wiedzy z zakresu aktywizacji społeczno- 
-zawodowej oraz przeciwdziałania ubóstwu. 

4. Budowanie nowych form współpracy w celu realizacji zadań dla rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu przy 
współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i organizacjami pozarządowymi. 

5. Wzmocnienie współpracy z wojewódzkim urzędem pracy, powiatowymi urzędami pracy oraz inspirowanie 
i promowanie nowych form współpracy pomocy społecznej i instytucji rynku pracy. 

3. W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 
Z informacji przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej w ocenie zasobów wynika, że z roku na rok zwiększa się 

wielkość przyznawanego finansowego wsparcia. W 2013 roku na świadczenia pieniężne pomocy społecznej (zasiłki stałe, 
celowe i okresowe) na Mazowszu przeznaczono kwotę w wys. 254 023 825 zł (w stosunku do roku poprzedniego nastąpiło 
zwiększenie o 11,4%). W roku oceny, w stosunku do roku poprzedniego, wzrosła kwota zasiłków stałych, okresowych oraz 
wielkość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. 

Zwiększenie przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej dowodzi zubożenia społeczeństwa w naszym regionie. 
Mimo stosowania aktywnych form wsparcia nie następuje spadek liczby klientów pomocy społecznej. Wciąż obserwuje się 
uzależnienie od korzystania z pomocy społecznej, syndrom „dziedziczenia biedy” i wzrost postaw roszczeniowych. 
Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W GMINACH 

1. Wzmocnienie działań aktywizująco-wspierających, kierowanych do osób i rodzin korzystających z usług pomocy 
społecznej, szczególnie przez rozwój pracy socjalnej i działań profilaktycznych w celu ograniczenia występowania 
syndromu „dziedziczenia biedy”. 

2. Zwiększenie aktywności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w pozyskiwaniu dodatkowych środków 
finansowych dla osób wymagających wsparcia, szczególnie ze środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy 
krajowych i zagranicznych. 

3. Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżetach gmin na pomoc społeczną, w tym na programy 
aktywizująco-wspierające. 

4. Kontynuacja aktywnego uczestnictwa kadry ośrodków pomocy społecznej w różnych formach doskonalenia 
zawodowego, umożliwienie przygotowania do korzystania z nowych narzędzi, w tym narzędzi informatycznych. 

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Prowadzenie analiz, badań w obszarze pomocy społecznej i monitorowanie skali ubóstwa i innych problemów 
społecznych w regionie. 

2. Zapewnienie przepływu informacji, upowszechnianie „dobrych praktyk” i umożliwienie wymiany doświadczeń 
pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej i aktywnej integracji. 

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr pomocy społecznej, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego wśród 
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu. 

4. Rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych narzędzi i rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, wypracowanych w 
ramach projektów finansowanych ze środków UE w latach 2007–2013. 
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4. W ZAKRESIE WSPARCIA DZIECKA I RODZINY 
W ramach systemu wpierania dziecka i rodziny w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 roku zmniejszyła 

się zarówno liczba rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, jak i liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej. 
Wzrosła natomiast liczba rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka.  

W województwie mazowieckim w 2013 roku funkcjonowało: 3 012 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w których 
przebywało 3 888 dzieci, w 1 432 rodzinach zastępczych niezawodowych, opieką objęto 1 866 dzieci, natomiast w 156 
rodzinach zastępczych zawodowych, wychowywało się 703 dzieci. 

Ważnym elementem skutecznej pomocy dla rodzin przeżywających trudności w wychowaniu dzieci powinna być 
współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Instytucjonalna piecza zastępcza 
jest sprawowana między innymi w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których praca z dzieckiem jest 
prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzanym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem 
rodziny. 

Asystent rodziny jest nowym zawodem w systemie pomocy, wprowadzonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspomaga on rodzinę w przypadku trudności występujących w wypełnianiu 
przez nią funkcji rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych. Obowiązkowo wszystkie gminy będą zobowiązane do 
zatrudniania asystentów od stycznia 2015 roku. Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W GMINACH 

1. Rozwijanie i tworzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice środowiskowe, kluby, ogniska 
wychowawcze, placówki specjalistyczne). 

2. Zwiększenie liczby asystentów rodziny, wspierających dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. 
3. Opracowywanie i wdrażanie gminnych programów wspierania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

prewencyjnych, wzmacniających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
4. Organizowanie dla rodzin spotkań, grup wsparcia, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganiu ich 

izolacji (grupy samopomocowe). 
5. Zapewnienie środków finansowych na wkład własny niezbędny przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym z Unii 

Europejskiej, na realizacje programów na rzecz wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem programów o 
charakterze profilaktycznym.  

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Monitorowanie regionalnych potrzeb i promowanie działań w obszarze pieczy zastępczej i wspierania rodziny, 
promocja „dobrych praktyk”, organizowanie szkoleń. 

2. Promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wspieranie 
samorządów gmin i powiatów w opracowywaniu i realizacji programów profilaktycznych. 

3. Wspieranie rozwoju idei deinstytucjonalizacji usług na rzecz dziecka i rodziny oraz wsparcia procesu przekształcania 
placówek w rodzinne formy pieczy zastępczej. 

4. Prowadzenie programów i działań wspierających w partycypacji z MPiPS, powiatami, gminami, organizacjami 
pozarządowymi przy wsparciu teoretyków polityki społecznej. 

5. W ZAKRESIE KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ 
W mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej pracuje coraz więcej pracowników socjalnych. Na koniec grudnia 

2013 roku zatrudnionych było 2 358 osób co stanowi wzrost o 2,12% w stosunku do roku 2012 i o 3,37% w stosunku do roku 
2011. Pozytywna zmiana w tej kategorii zatrudnienia może być związana z faktem, że część etatów pracowników socjalnych 
jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Taką możliwość mają ośrodki pomocy społecznej, 
które realizują projekty systemowe. W 2013 roku na stanowiskach dofinansowanych z EFS zatrudnionych było 198 
pracowników socjalnych i jest to więcej niż w latach minionych (w 2012 r. było to 181 pracowników socjalnych, w 2011 r. 
zatrudniono dodatkowo 177 pracowników socjalnych). 

Ponad 70% (1 738 osób) pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej posiada wykształcenie średnie. 
Jeśli zaś mowa o poziomie wykształcenia wyższego wśród kadry kierowniczej, to przedstawia się on następująco – w PCPR 
100%, w OPS 76%. 

Z punktu widzenia efektywności i skuteczności działań w pomocy społecznej konieczna jest profesjonalizacja kadry. 
Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W GMINACH 

1. Wzmocnienie działań na rzecz poprawy warunków lokalowych i liczby zatrudnionych pracowników socjalnych oraz 
asystentów rodziny zgonie ze wskaźnikami określonymi w ustawach. 

2. Umożliwienie udziału w szkoleniach zewnętrznych wzmacniających kompetencje zarządcze kadry kierowniczej, a 
także udział nowych pracowników oraz obecnej kadry w różnych formach doskonalenia zawodowego w ośrodkach 
pomocy społecznej. 
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W WOJEWÓDZTWIE 

1. Organizowanie kształcenia dla kadr pomocy społecznej i instytucji aktywnej integracji. 
2. Umożliwienie pracownikom socjalnym podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym przez udział w specjalizacji  

I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 
3. Prowadzenie doradztwa specjalistycznego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

 
Uzyskana wiedza na temat zasobów społeczności lokalnych oraz deficytów w zakresie spraw społecznych została 

wykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do planowania i wytyczania kierunków dalszego rozwoju działań 
aktywizujących oraz usług społecznych w regionie. Dotychczas dane zawarte w Ocenie zasobów pomocy społecznej posłużyły 
do: 

 diagnozy społeczno-gospodarczej projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata  
2014–2020,  

 sporządzenia raportu z ewaluacji Strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej dla Województwa 
Mazowieckiego na lata 2005–2013, 

 projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie 
polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco – wspierających” – przy 
opracowywaniu narzędzi, w szczególności Kalkulatora Społecznego oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych,  

 diagnozowania potrzeb i deficytów w dostępie do usług przy programowaniu i planowaniu działań dla Celu 
Tematycznego 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

Uzyskane w ramach Oceny zasobów pomocy społecznej informacje mogą również być pomocne do planowania 
działań w obszarze pomocy społecznej w gminie w szczególności: 

 opracowywania, aktualizowania i monitorowania gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.  
 opracowywania i monitorowania programów gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie, wspierania rodziny, ochrony zdrowia psychicznego, oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

 monitoringu zjawisk i problemów społecznych występujących na terenie gminy oraz do oceny efektywności i jakości 
podejmowanych działań, 

 analizy skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form wsparcia przez instytucje pomocy i aktywnej 
integracji. 

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 
2013 rok w pełnej wersji jest dostępna na stronie internetowej ois.mazowsze.pl, która jest podstroną internetowej strony głównej 
MCPS.  
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V. PRZYKŁADOWA KARTA GMINY 
Poniżej zamieszczamy wzór Karty gminy. Karty zawierają dane, które mogą być wykorzystane w procesie planowania 

rocznych i wieloletnich budżetów społecznych na potrzeby opracowywania i monitorowania programów i strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, w tym szczególnie programów pomocowych finansowanych ze środków m.in. MPiPS 
oraz środków europejskich. Karta może być wykorzystana w trakcie sporządzania sprawozdań i konstruowania dowolnych 
wskaźników ukazujących efekty pracy jednostki pomocowej prowadzonej w danej gminie. Dane uzyskane z Katy mogą również 
posłużyć do przygotowywania pogłębionej diagnozy lokalnych problemów gminy. Gminy mogą otrzymać taką Kartę po 
zgłoszeniu potrzeby na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl. 

GMINA  

Powierzchnia:  

 

Lp. Treść 
Liczba/kwota 

– w zależności od opisywanej kategorii
2011 2012 2013 

D
an

e 
og

ól
ne

 1 Liczba mieszkańców 220 602 219 703 218 466 

2 Liczba mieszkańców – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego – -0,41% –0,56% 

3 Liczba osób / rodzin, które otrzymały pomoc i wsparcie 13 257 / 9 124 12 761 / 8 763 13 313 / 9 128
4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 553 721 747 

B
ez

ro
bo

ci
e 

5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale 20 020 / 12 
454 

21 112 / 13 
009 

21 112 / 13 
473 

6 Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +5,45% +0,00% 

7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 6 215 6 308 6 703 

8 Centrum Integracji Społecznej 1 1 1 

9 Klub Integracji Społecznej 0 1 1 

10 Zakład Aktywności Zawodowej 0 0 0 

11 Spółdzielnia Socjalna bd. 1 4 

U
bó

st
w

o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 7 049 7 166 7 602 

13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 140 177 186 

14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 4 4 5 

O
so

by
 

ni
ep

eł
no

- 
sp

ra
w

ne
 

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 2 897 2 856 2 998 

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 21 21 17 

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 2 1 1 

19 Warsztat Terapii Zajęciowej 5 5 5 

R
od

zi
na

 i 
pi

ec
za

 z
as

tę
pc

za
 

20 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 1 267 1 284 1 272 

21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa 
(w tym wielodzietności) 615 662 680 

22 Liczba ofiar przemocy (rodzin) / sprawców przemocy (osób) korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie 21 / 21 19 / 26 338 / 338 

23 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku (w tym dzieci) 4 527 (3 721) 4 560 (3 789) 4 665 (3 771) 

24 Liczba asystentów rodziny 0 6 5 

25 Liczba rodzin zastępczych 36 66 64 

26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 1 924 1 939 2 673 

28 Mieszkanie chronione 3 6 3 

29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego  3 3 4 

O
so

by
 

st
ar

sz
e 

30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 39 637 41 010 42 377 

31 Dom Pomocy Społecznej 4 4 7 

32 Dzienny Dom Pomocy 0 0 0 

Za
so

by
 i 

w
yd

at
ki

 JS
T 

33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS 124 118 120 

34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 1 779 1 862 1 821 

35 Dochód gminy 878 598 
692,14 

891 651 
576,28 bd. 

36 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca 3 974,37 / 
3 906,44 

4 051,82 / 
4 169,51 bd. 

37 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  158 314 925 167 130 302 182 580 645 

38 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie OPS  15 961 236 16 800 955 17 783 907 

39 Liczba projektów systemowych realizowanych w gminie 1 1 1 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2013 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS.   
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VI. GŁÓWNE ZADANIA OIS NA 2014 ROK 
 Opracowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i 

demograficzną województwa mazowieckiego za 2013 rok” według wypracowanego jednolitego
narzędzia w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS); 

 
Przeprowadzenie 4 badań ogólnopolskich w części dotyczącej danych z województwa
mazowieckiego wynikających z zadań projektu na 2014 rok; 

 
Przeprowadzanie badania regionalnego pt. „Diagnoza systemu pomocy i oparcia społecznego 
dla osób chorujących psychicznie na terenie województwa mazowieckiego; 

 
Współpraca przy opracowaniu projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa
Mazowieckiego na lata 2014–2020; 

 
Opracowanie i wydanie czterech Biuletynów Informacyjnych Obserwatorium Integracji
Społecznej w wersji papierowej i elektronicznej; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
Wydział ds. badań społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej 
ul. Nowogrodzka 62a 
02-002 Warszawa 
tel. 22 622 42 32 
fax 22 622 47 32 
e-mail: mcps@mcps.com.pl 
www: mcps.com.pl, ois.mazowsze.pl 
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