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WPROWADZENIE 

Przekazujemy Państwu pierwszy w bieżącym roku numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji  
Społecznej, którego wydawcą jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Wydział ds. Badań Społecznych – Obserwa-
torium Integracji Społecznej), który został poświęcony w całości Ocenie zasobów pomocy społecznej opracowanej  
w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego.

Badanie Oceny zasobów pomocy społecznej (…) za 2014 rok w województwie mazowieckim zostało przeprowadzone 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w okresie od 23 marca do 30 kwietnia 2015 r. Wzorem lat ubiegłych, 
MCPS,tak jak i inne Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kraju, w celu zebrania danych statystycznych do Oceny,  
skorzystało z jednolitego narzędzia badawczego – formularza ankiety umieszczanego na platformie informatycznej  
– Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dane statystyczne wprowadzone 
zostały on-line do Systemu – CAS przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zebranego materiału badawczego powstał raport opisujący natężenie wystę-
powania problemów społecznych w regionie mazowieckim. Na tej podstawie samorządy lokalne przy współpracy  
z innymi partnerami mają możliwość ustalenia hierarchii potrzeb oraz kierunków dalszego rozwoju zasobów i usług spo-
łecznych służących przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywaniu poziomu życia miesz-
kańców Mazowsza.

Rok 2014 był dla zagadnień polityki społecznej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego okresem przełomowym. 
Uchwalona została nowa Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przygoto-
wano i przyjęto Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 umożliwiającej finansowanie wielu działań społecz-
nych. Informacje zawarte w Ocenie zasobów są ważnym narzędziem do monitorowanie obu tych dokumentów. Potrzeby 
i deficyty w dostępie do usług uwzględniane były przy programowaniu i planowaniu działań dla Celu Tematycznego  
9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, zaś włączenie 
społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu zostało określone priorytetowym zadaniem wyznaczonym dla województwa 
mazowieckiego w zakresie realizacji polityki społecznej na lata 2014-2020. Z tego powodu w Biuletynie zaprezentowano 
elementy z Oceny zasobów, które mają istotny wpływ na proces monitorowania i realizacji Strategii Polityki Społecznej  
dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  
a które dotyczą:

�� Sytuacji demograficznej i sytuacji na rynku pracy na Mazowszu;
�� Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego;
�� Danych liczbowych, dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej i wybranych usług świadczonych  

w ramach aktywnej integracji i systemu wsparcia rodziny;
�� Wniosków i rekomendacji wynikających z Oceny zasobów kierowanych przede wszystkim do samorządów.

Biuletyn zamyka prezentacja w formie tabelarycznej wybranych danych z Oceny w formie tzw. Karty powiatu. Prezen-
towana Karta pozwala na porównanie zasobów województwa mazowieckiego z wyszczególnieniem Warszawy. W ramach 
Oceny zasobów przygotowano osobne Karty dla każdego z powiatów.

Autorzy opracowania dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w gminach, powiatach, ośrodkach pomocy spo-
łecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie w proces przygotowywania Oceny zasobów pomocy społecznej (…)  
za 2014 rok. Mamy nadzieję, że prezentowane dane dostarczą Państwu wiele cennych informacji o województwie mazo-
wieckim, na podstawie których będzie można pozyskiwać środki na tworzenie i rozwijanie lokalnych inicjatywy społecz-
nych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Życzymy miłej lektury, 
Zespół redakcyjny Obserwatorium Intergracji Społecznej
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1. Informacje ogólne

1.1. Dane o sytuacji demografi cznej w gminach i powiatach 
Mazowsza1

Liczba mieszkańców województwa mazowieckiego 
systematycznie rozwija się, przy czym rozwój demogra-
fi czny województwa jest zróżnicowany przestrzennie. 
Wykorzystując dwie składowe przyrostu rzeczywistego 
ludności, tj. przyrost naturalny i ogólne saldo migracji 
na pobyt stały, można powiedzieć, że w 2014 r. spośród 
42 powiatów 17 było aktywnych demografi cznie, z czego 
w 12 nastąpił wzrost zaludnienia w wyniku zarówno dodat-
niego przyrostu naturalnego, jak i dodatniego salda migra-
cji. W pozostałych 25 powiatach zmiany miały charakter 

regresywny, przy czym w 19 z nich przyrost naturalny 
i saldo migracji były ujemne. Największy przyrost ludności 
występował w powiatach koncentrujących się wokół 
Warszawy, a największy ubytek w powiatach usytuowa-
nych na krańcach województwa. 

W województwie mazowieckim według stanu na dzień 
31 grudnia 2014 r. faktycznie mieszkało ponad 5 317 tys. 
osób, co stanowiło 13,9% ogółu ludności Polski. Mieszkańcy 
miast stanowili 14,8% ludności miejskiej kraju, a mieszkańcy 
wsi – 12,5% ogółu ludności wiejskiej. W porównaniu 

1 
1 Na podstawie „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demografi czną Województwa Mazowieckiego za 2014 rok”, s. 6.
 „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2014 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2015 r.

Mapa 1. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w powiatach woj. Mazowieckiego w 2014 r. 

Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2014 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2015 r.
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1.2. Sytuacja na rynku pracy2

z analogicznym okresem 2013 r. ludność województwa 
zwiększyła się o 0,33%, a w porównaniu do 2010 r. – o 1,28%.

Warszawa – największe miasto regionu – na koniec roku 
2014 liczyła ok. 1 735 tys. ludności, tj. 32,5% ogółu ludności 
województwa. W latach 2010–2014 roczne tempo przyro-
stu ludności stolicy wyniosło od 0,41% w 2012 r., do 0,64% 
w 2014 r.

W województwie mazowieckim struktura ludności 
według płci charakteryzuje się liczebną przewagą kobiet  
– podobnie jak w latach wcześniejszych na koniec 2014 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 odpowied-
nio 53,3% wobec 50,1%, a wskaźnik feminizacji 114 wobec 101.

W województwie mazowieckim dodatni przyrost natu-
ralny obserwowany jest od 2006 r. przy czym w trzech 
ostatnich latach jego natężenie było słabsze. W 2014 r.  
w województwie mazowieckim zarejestrowano 57 139 
urodzeń żywych. W stosunku do roku poprzedniego było 
to o 1 739 urodzeń więcej. Współczynnik urodzeń żywych 
wyniósł 10,73‰ wobec 10,44‰ przed rokiem i 11,56‰ 
przed czterema laty.

Na koniec 2014 r. dodatni przyrost naturalny wystąpił  
w 18 powiatach i w ujęciu względnym, w 16 z nich był  
wyższy niż przeciętnie w województwie. Najwyższą war-
tość wskaźnika odnotowano w powiecie piaseczyńskim 
(3,68 ‰). Ujemny przyrost naturalny wystąpił w 24 powia-
tach, a najniższe natężenie omawianego współczynnika 
odnotowano w powiecie lipskim (minus 4,80 ‰).

 1 
2 Ibid.

1.2.1. Przeciętne zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  

w województwie mazowieckim w 2014 r. ukształtowało się  
na poziomie 1 335,0 tys. osób i było o 0,6% wyższe niż  
w 2013 roku (wobec spadku o 0,3% przed rokiem). W kraju 
przeciętne zatrudnienie było również o 0,6% większe od noto-
wanego w roku poprzednim (wobec spadku 1,0% w 2013 r.). 
Na Mazowszu w 2014 r. podobnie jak w latach poprzednich, 
najwięcej osób zatrudnionych było w handlu, naprawie pojaz-
dów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym oraz 
transporcie i gospodarce magazynowej. W porównaniu  
z rokiem poprzednim przeciętne zatrudnienie zwiększyło się 
m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,0%), 
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 6,6%), 
obsłudze rynku nieruchomości (o 3,5%). Niższe niż w 2013 r. 
było przeciętne zatrudnienie w wytwarzaniu i zaopatrywaniu 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5%). 

1.2.2. Bezrobocie rejestrowane
W województwie mazowieckim w 2014 r. obserwowano 

stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy. W końcu grud-
nia 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powia-
towych urzędach pracy województwa mazowieckiego 
wyniosła 249,8 tys. osób i była o 33,4 tys., tj. o 11,8% mniej-
sza niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,1% w grudniu 
2013 r.); była jednak wyższa od notowanej w latach 2010  
i 2011 (odpowiednio o 4,8% i o 1,2%). W kraju liczba bezro-
botnych w 2014 r. zmniejszyła się w skali roku o 15,4% 
(wobec wzrostu o 1,0% w 2013 r.). 

1.2.3. Stopa bezrobocia
W porównaniu z grudniem 2013 r. stopa bezrobocia 

obniżyła się we wszystkich powiatach. Najgłębszy spadek 
notowano w powiecie szydłowieckim (o 4,0 p. proc.) oraz 
wyszkowskim (o 3,2 p. proc.), mławskim i radomskim  

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
2014 249 777 -33 419 9,8

Tabela 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2000 – 2014 w województwie mazowieckim.

Źródło: „Bezrobocie w województwie mazowieckim”, opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, 
Wojewódzki Urząd Pracy. Warszawa, grudzień 2014 r.
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Mapa 2. Stopa bezrobocia na Mazowszu w ujęciu powiatowym w 2014 r.

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

Wyszczególnienie Grudzień 2012 Udział w % Grudzień 2013 Udział w % Grudzień 2014 Udział w %
Bezrobotni ogółem 271 927 100 283 196 100 249 777 100

W tym:
Kobiety 130 023 47,8 133 800 47,3 119 509 47,8
Mężczyźni 141 904 52,2 149 396 52,7 130 268 52,2
Poprzednio pracujący 215 974 79,4 225 915 79,8 201 784 80,8
Dotychczas niepracujący 55 953 20,6 57 281 20,2 47 993 19,2
Zamieszkali na wsi 118 669 43,6 122 458 43,2 107 807 43,2
Z prawem do zasiłku 45 145 16,6 38 959 13,8 32 831 13,1
Osoby w 12 miesiącu od dnia ukończenia nauki 14 235 5,2 13 817 4,9 10 034 4,0
Cudzoziemcy 957 0,4 1 140 0,4 1 138 0,5

Tabela 2. Wybrane kategorie bezrobotnych w województwie mazowieckim latach 2012-2014

Źródło: „Bezrobocie w województwie mazowieckim”, opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy, Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, 
Wojewódzki Urząd Pracy. Warszawa, grudzień 2014 r.
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Wykres 1. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w latach 2010-2014 (w tys.).

Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2014 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2015 r.
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2. Mazowiecki barometr ubóstwa  
i wykluczenia społecznego

2.1. Wskaźnik pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego 
– informacje ogólne

Ze względu na złożoność problemów społecznych Mazow-
sza konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji w obszarze 
polityki społecznej, stąd konieczność wypracowania sposobu 
pomiaru odnoszącego się do specyfiki województwa mazo-
wieckiego. W tym celu opracowany został w MCPS Mazowiecki 
Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. Jego głównym 
zadaniem jest umożliwienie dokonywania regularnej i cyklicz-
nej (corocznej) oceny zagrożenia ubóstwem poszczególnych 
gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Dane do 
takich pomiarów są dostępne z następujących źródeł:

�� Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla woje-
wództwa mazowieckiego,
�� Danych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej,
�� Danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Przy prezentacji wyników zastosowaliśmy mechanizmy 
umożliwiające wykorzystanie Mazowieckiego Barometru 

Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego dla monitorowania 
celów Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w szczególności 
określonych dla Celu Tematycznego 9. Dla wyznaczenia 
koncentracji terytorialnej w zakresie włączenia społecz-
nego i walki z ubóstwem określono zbiorczy wskaźnik skła-
dający się z trzech podwskaźników:

�� zagrożenie ubóstwem,
�� deprywacji materialnej,
�� intensywności pracy. 

Wymienione podwskaźniki są zgodne ze wskaźni-
kami Strategii Europa 2020 oraz Krajowym Programem 
Przeciwdziałania Ubóstwu 2020, co zapewnia precy-
zyjne określanie realizacji celu w postaci obniżenia 
wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

(po 2,9 p. proc.), a najmniejszy – w m.st. Warszawie (o 0,5 p. 
proc.) oraz w powiatach: łosickim, nowodworskim i piase-
czyńskim (po 0,6 p. proc.). Do powiatów o najwyższej sto-
pie bezrobocia należały: szydłowiecki (34,7%), radomski 
(27,5%) i przysuski (24,7%). 

1.2.4. Wybrane kategorie bezrobotnych
W końcu grudnia 2014 r. w województwie mazowiec-

kim wśród bezrobotnych, odmiennie niż w kraju, prze-
ważali mężczyźni. Stanowili oni 52,2% ogółu zarejestro-

wanych w powiatowych urzędach pracy, a ich liczba była 
o 12,8% niższa niż w roku poprzednim. Mniejszy spadek 
(o 10,7%) odnotowano w populacji bezrobotnych 
kobiet, których udział wzrósł w skali roku o 0,6 p. proc. 
(do 47,8%). 

W grudniu 2014 r. 86,9% ogółu bezrobotnych w woje-
wództwie nie posiadało prawa do zasiłku (w 2013 r.  
– 86,2%), 80,8% stanowiły osoby poprzednio pracujące 
(przed rokiem – 79,8%), a 43,2% mieszkało na wsi (tak jak  
w roku poprzednim). 

2.2. Etapy podejmowanych działań przy pomiarze ubóstwa  
w regionie – wyznaczanie terenów defaworyzowanych

2.2.1. Etap 1: Pozyskanie i obróbka 
danych

Wymiar finansowy
1. Wskaźnik 1: Dochód w gminie przypadający  

na 1 mieszkańca – Bank Danych Lokalnych GUS.
2. Wskaźnik 2: Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie (pieniężne/niepieniężne) przypada-
jąca na każde 1000 mieszkańców gminy – Ocena 
zasobów pomocy społecznej, Bank Danych 
Lokalnych GUS.

3. Wskaźnik 3: Odsetek osób długotrwale korzysta-
jących z pomocy w % liczbie wszystkich osób 

korzystających z pomocy – Ocena zasobów 
pomocy społecznej.

Wymiar warunków życia 
4. Wskaźnik 4: Odsetek mieszkań wyposażonych  

w instalacje w % – Bank Danych Lokalnych GUS  
– z uwagi na brak wartości ogólnej, wskaźnik jest 
wyliczany (średnia) na podstawie składowych 
zaprezentowanych na poniższym wykresie.

5. Wskaźnik 5: Powierzchnia użytkowa mieszkania  
w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie – Bank 
Danych Lokalnych GUS

6. Wskaźnik 6: Odsetek mieszkań w zasobach gmin-
nych, w których zaległość w opłatach wynosi 
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Odsetek mieszkań 
wyposażonych w instalacje 

w %

Ogółem:
wodociąg
łazienka

centralne

W miastach:
wodociąg
łazienka

centralne

Na wsi:
wodociąg
łazienka

centralne

ponad 3 miesiące, w stosunku do ogóły mieszkań 
gminnych, których mieszkańcy zalegają w opła-
tach – Bank Danych Lokalnych GUS.

Wymiar sytuacji na rynku pracy
7. Wskaźnik 7: Wskaźnik bezrobocia – Bank Danych 

Lokalnych GUS (udział bezrobotnych zarejestro-
wanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym).

8. Wskaźnik 8: Odsetek osób długotrwale bezrobot-
nych w liczbie wszystkich osób bezrobotnych – 
Ocena zasobów pomocy społecznej (dane zasi-
lane na podstawie liczby osób bezrobotnych 
zarejestrowanych GUS).

9. W ramach każdego ze wskazanych wymiarów 
konieczne było utworzenie jednego zbiorczego 
rankingu gmin, opartego na pojedynczych wskaź-
nikach składowych. Dla przykładu, ranking gmin 
Mazowsza w obrębie wymiaru finansowego oraz 
warunków życia uwzględnia wszystkie 3 wskaź-
niki bazowe, a ranking w ramach sytuacji na rynku 
pracy opiera się na 2 wskaźnikach. Procedura 
pozycjonowania wymagała skonstruowania 
zbiorczego wskaźnika wymiaru ubóstwa opar-
tego na wszystkich ośmiu wskaźnikach.

2.2.2. Etap 2: Standaryzacja wskaź-
ników

Pozycjonowanie gmin oparte jest na standaryzowanych 
wartościach wskaźników wchodzących w skład poszcze-
gólnych wymiarów ubóstwa. Taka operacja jest zabiegiem 
koniecznym do porównania pozycji poszczególnych gmin, 
względem wskaźników o niejednakowych zakresach war-
tości i jednostkach pomiaru. Z uwagi na fakt różnych jed-
nostek pomiaru, standaryzacja (czyli ujednolicenie wyni-
ków i jednostek pomiaru) jest zabiegiem niezbędnym. 
Jednocześnie zachowywane są „odległości” uzyskiwanych 
wartości, a więc standaryzacja zachowuje układ, czy też 
wzajemne odniesienie gmin w ramach poszczególnych 
wskaźników.

=
−

 

gdzie:
Z – oznacza wartość standaryzowaną;
x – oznacza wartość wskaźnika dla gminy;
X – oznacza średnią wartość wskaźnika;
S – oznacza odchylenie standartowe od wartości 

wskaźnika.

2.2.3. Etap 3: Obliczanie pozycji 
gminy w odniesieniu do ubó-
stwa

Korzystając z poniższego wzoru, oblicza się pozycję 
poszczególnych gmin uwzględniając standaryzowane war-
tości wszystkich wskaźników, jakie dana gmina przyjmowała 
w ramach kolejnych grup wskaźników.

=
1
∑

−

=1

 

gdzie:
m- jest symbolem oznaczającym kolejne gminy, 

m=1,…,n;
k - oznacza liczbę wskaźników uwzględnionych  

w analizie;”
xi

m dla i=1,…,k oznacza dla każdej gminy wartość 
wskaźnika i;

i dla i=1,…,k oznacza średnią z wartości wskaźnika i;
Si dla i=1,…,k oznacza odchylenie standardowe z war-

tości dla wskaźnika i.
Ostateczny wynik każdej gminy świadczy o tym, jaką 

zajmuje pozycję w stosunku do innych wybranych do 
analizy jednostek terytorialnych. Należy zaznaczyć,  
że wyższa wartość oznacza lepszą pozycję danej gminy. 
Otrzymana wartość rankingu wskazuje też, o ile jedno-
stek od przeciętnej wojewódzkiej, dana gmina odbiega  
In minus lub In plus w porównaniu do wszystkich gmin 
uwzględnionych w analizie.

2.2.4. Etap 4: Wyznaczanie progu 
ubóstwa i defaworyzacji dla 
RPO

Dla analizy danych w zakresie ubóstwa przyjęto, iż należy 
wyznaczyć progi ubóstwa oraz defaworyzacji dla danej gminy 
wyrażone w konkretnych wynikach powyższej formuły. Wyko-
rzystany wzór powoduje, że wartością centralną w wyliczonej 
skali jest średnia dla Mazowsza (wyliczenie równe 0). Na potrzeby 
bieżącego opracowania założono, że tereny defaworyzowane to 
wszystkie gminy, których rezultat obliczeń znajduje się poniżej 
tej wartości. Analizując dostępne dane i badania zadecydowano, 
iż jako zagrożone ubóstwem uznane zostaną wszystkie gminy 
dla których wartości wskaźników są poniżej 60% średniej warto-
ści danego wskaźnika w województwie. 

Przedstawiona graficzna analiza danych potwierdza  
że woj. mazowieckie jest już obecnie województwem, 
które jako jedyne w kraju osiągnęło wskaźniki określane 
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Mapa 3. Tereny defaworyzowane na Mazowszu wg. zastosowanej metodologii.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

1

3 Głównym kryterium podziału środków fi nansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na miesz-
kańca. Regiony o poziomie PKB na mieszkańca w granicach 75% - 90% średniego poziomu unijnego zaliczane są do regionów w okresie przejściowym, 
a bardziej rozwinięte to te, których PKB na mieszkańca osiąga 90% lub więcej średniej unijnej. Nasz poziom PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70% 
średniego poziomu UE. Tylko województwo mazowieckie przekroczyło granicę 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.

dla europejskich regionów lepiej rozwiniętych3 także 
w odniesieniu do ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
Wyznaczone tereny defaworyzowane potwierdzają także 
duże zróżnicowanie terytorialne w tym obszarze.

Ogółem na terenie województwa mazowieckiego, 
według opracowanej metodologii, zidentyfi kowano łącznie 

191gmin (1 605 641 ludności), które są w szczególnie trud-
nej sytuacji tj. poniżej progu defaworyzacji. Są to gminy 
oznaczone na poniższej tabeli kolorami żółtym (średnia – 
próg defaworyzacji) i pomarańczowym (80% średniej) dla 
których wskaźnik przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 
-1,57. Gminy oznaczone kolorem zielonym znajdują się 

Tabela 3. Progi defaworyzacji i ubóstwa na Mazowszu.

Wskaźnik
60% średniej

80% średniej
Średnia Powyżej 

średniejPróg ubóstwa Próg 
defaworyzacji

Wymiar 
fi nansowy

dochód na 1 mieszkańca 1 921,98 zł 2 562,64 zł 3 203,30 zł
liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne) 
do liczby mieszkańców (na 1000 mieszkańców)

109,02 84,37 59,71

liczba osób korzystających długotrwale z pomocy do ogólnej liczby 
korzystających (w %)

71% 61% 52%

Wymiar 
warunków życia

liczba mieszkania wyposażonych w instalacje (w %) w gminie 47% 62% 78%
powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca w gminie 16,9 22,5 28,16
wysokość zaległości w opłatach mieszkań ponad 3 miesiące w zasobach 
gminnych w stosunku do liczby mieszkań zalegających w opłatach w gminie

66% 54% 43%

Wymiar sytuacji 
na rynku pracy

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 17,92% 14,29% 10,66%
liczba bezrobotnych długotrwale do ogólnej liczby bezrobotnych 62% 58% 54%
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Tabela 4. Wskaźniki ubóstwa dla gmin województwa mazowieckiego.

powyżej progu defaworyzacji, a wskaźnik przyjmuje dla 
nich wartości wyższe od 0. We wspomnianej grupie znaj-
duje się 136 gmin zamieszkałych przez 3 813 498 ludności.

Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecz-
nego będzie stanowił istotne wsparcie w ocenie procesu 
zachodzących zmian w kolejnych latach.

LP. Gmina Typ 
gminy Powiat Subregion NTS

Wskaźnik ubóstwa
Wymiar  

finansowy
Wymiar  

warunków życia
Wymiar sytuacji 
na rynku pracy

 

1 Białobrzegi miejsko-wiejska białobrzeski radomski -0,10 0,21 -0,24 -0,02
2 Promna wiejska białobrzeski radomski -0,66 -0,61 0,00 -0,48
3 Radzanów wiejska białobrzeski radomski -0,68 -0,26 -0,48 -0,47
4 Stara Błotnica wiejska białobrzeski radomski 0,16 -0,77 0,07 -0,21
5 Stromiec wiejska białobrzeski radomski 0,88 -0,70 -0,21 0,02
6 Wyśmierzyce miejsko-wiejska białobrzeski radomski -0,35 0,12 -0,66 -0,25
7 Ciechanów miejska ciechanowski ciechanowsko-płocki -0,12 0,42 0,03 0,12
8 Ciechanów wiejska ciechanowski ciechanowsko-płocki -0,71 0,65 0,39 0,08
9 Glinojeck miejsko-wiejska ciechanowski ciechanowsko-płocki 0,70 0,15 -0,04 0,31

10 Gołymin-Ośrodek wiejska ciechanowski ciechanowsko-płocki 0,12 -0,29 -0,08 -0,09
11 Grudusk wiejska ciechanowski ciechanowsko-płocki 0,54 -0,48 -0,03 0,01
12 Ojrzeń wiejska ciechanowski ciechanowsko-płocki -0,48 -1,02 0,01 -0,56
13 Opinogóra Górna wiejska ciechanowski ciechanowsko-płocki 0,04 -0,76 -0,14 -0,30
14 Regimin wiejska ciechanowski ciechanowsko-płocki -0,71 -0,64 -0,23 -0,56
15 Sońsk wiejska ciechanowski ciechanowsko-płocki -0,05 -0,35 0,51 -0,03
16 Borowie wiejska garwoliński warszawski wschodni 1,06 0,10 0,29 0,51
17 Garwolin miejska garwoliński warszawski wschodni 0,10 0,14 -0,20 0,04
18 Garwolin wiejska garwoliński warszawski wschodni -0,56 -0,04 -0,15 -0,26
19 Górzno wiejska garwoliński warszawski wschodni -0,21 0,08 -0,01 -0,05
20 Łaskarzew miejska garwoliński warszawski wschodni 0,93 -0,07 -0,48 0,20
21 Łaskarzew wiejska garwoliński warszawski wschodni 0,28 0,03 0,13 0,15
22 Maciejowice wiejska garwoliński warszawski wschodni -0,48 -0,28 0,28 -0,21
23 Miastków Kościelny wiejska garwoliński warszawski wschodni -0,02 0,05 0,10 0,04
24 Parysów wiejska garwoliński warszawski wschodni -0,22 -0,20 -0,11 -0,18
25 Pilawa miejsko-wiejska garwoliński warszawski wschodni 0,06 0,46 0,20 0,24
26 Sobolew wiejska garwoliński warszawski wschodni -0,12 -0,51 0,04 -0,23
27 Trojanów wiejska garwoliński warszawski wschodni -0,23 0,09 0,29 0,02
28 Wilga wiejska garwoliński warszawski wschodni 0,39 0,72 -0,19 0,37
29 Żelechów miejsko-wiejska garwoliński warszawski wschodni 0,11 -0,91 -0,38 -0,40
30 Gostynin miejska gostyniński ciechanowsko-płocki -0,67 0,13 -0,83 -0,41
31 Gostynin wiejska gostyniński ciechanowsko-płocki -1,39 -0,56 -1,43 -1,09
32 Pacyna wiejska gostyniński ciechanowsko-płocki -0,24 0,31 -0,69 -0,14
33 Sanniki wiejska gostyniński ciechanowsko-płocki -0,30 -0,04 -0,63 -0,29
34 Szczawin Kościelny wiejska gostyniński ciechanowsko-płocki -0,47 -0,76 -0,89 -0,68
35 Baranów wiejska grodziski warszawski zachodni 0,53 -0,46 1,37 0,37
36 Grodzisk Mazowiecki miejsko-wiejska grodziski warszawski zachodni 0,53 0,69 1,66 0,87
37 Jaktorów wiejska grodziski warszawski zachodni 0,32 0,90 1,58 0,85
38 Milanówek miejska grodziski warszawski zachodni 0,73 0,80 1,67 0,99
39 Podkowa Leśna miejska grodziski warszawski zachodni 1,91 2,19 1,58 1,93
40 Żabia Wola wiejska grodziski warszawski zachodni 1,24 0,98 2,08 1,35
41 Belsk Duży wiejska grójecki warszawski zachodni 1,13 0,69 1,26 1,00
42 Błędów wiejska grójecki warszawski zachodni 0,50 -0,16 0,92 0,36
43 Chynów wiejska grójecki warszawski zachodni -0,40 0,31 0,91 0,19
44 Goszczyn wiejska grójecki warszawski zachodni 0,44 0,19 1,25 0,55
45 Grójec miejsko-wiejska grójecki warszawski zachodni -0,22 0,26 0,93 0,25
46 Jasieniec wiejska grójecki warszawski zachodni 0,20 -0,56 0,93 0,10
47 Mogielnica miejsko-wiejska grójecki warszawski zachodni 0,26 -0,71 0,60 -0,02
48 Nowe Miasto nad Pilicą miejsko-wiejska grójecki warszawski zachodni -0,16 0,16 0,54 0,14
49 Pniewy wiejska grójecki warszawski zachodni 0,07 0,06 1,02 0,30
50 Warka miejsko-wiejska grójecki warszawski zachodni 0,61 -0,07 1,08 0,47
51 Garbatka-Letnisko wiejska kozienicki radomski -0,85 0,36 -1,35 -0,52
52 Głowaczów wiejska kozienicki radomski -0,03 -0,21 -0,89 -0,31
53 Gniewoszów wiejska kozienicki radomski -0,65 -0,75 -0,82 -0,73
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LP. Gmina Typ 
gminy Powiat Subregion NTS

Wskaźnik ubóstwa
Wymiar  

finansowy
Wymiar  

warunków życia
Wymiar sytuacji 
na rynku pracy

 

54 Grabów nad Pilicą wiejska kozienicki radomski 0,26 0,10 -0,12 0,11
55 Kozienice miejsko-wiejska kozienicki radomski 0,59 -0,36 -0,68 -0,08
56 Magnuszew wiejska kozienicki radomski -1,62 0,32 -0,28 -0,55
57 Sieciechów wiejska kozienicki radomski -0,83 0,34 -0,47 -0,30
58 Jabłonna wiejska legionowski warszawski wschodni 0,47 1,19 0,95 0,86
59 Legionowo miejska legionowski warszawski wschodni 0,30 -0,08 0,62 0,24
60 Nieporęt wiejska legionowski warszawski wschodni 0,80 1,61 0,90 1,13
61 Serock miejsko-wiejska legionowski warszawski wschodni 0,65 1,34 0,90 0,97
62 Wieliszew wiejska legionowski warszawski wschodni 0,69 0,65 0,77 0,70
63 Chotcza wiejska lipski radomski -0,74 -0,06 1,26 0,02
64 Ciepielów wiejska lipski radomski -0,38 -0,96 -0,49 -0,63
65 Lipsko miejsko-wiejska lipski radomski -0,24 -0,34 -0,44 -0,33
66 Rzeczniów wiejska lipski radomski 0,18 -0,22 -0,20 -0,06
67 Sienno wiejska lipski radomski -0,34 0,17 -0,52 -0,19
68 Solec nad Wisłą wiejska lipski radomski -0,43 0,48 -0,65 -0,15
69 Huszlew wiejska łosicki ostrołęcko-siedlecki 0,42 -0,68 0,39 0,00
70 Łosice miejsko-wiejska łosicki ostrołęcko-siedlecki -0,47 0,53 0,06 0,04
71 Olszanka wiejska łosicki ostrołęcko-siedlecki 0,65 -0,40 0,33 0,18
72 Platerów wiejska łosicki ostrołęcko-siedlecki -0,73 0,15 -0,10 -0,24
73 Sarnaki wiejska łosicki ostrołęcko-siedlecki 0,18 -0,17 0,03 0,01
74 Stara Kornica wiejska łosicki ostrołęcko-siedlecki -0,52 0,21 0,29 -0,04
75 Czerwonka wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki -1,49 0,08 -1,39 -0,88
76 Karniewo wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki -0,23 0,04 -1,00 -0,32
77 Krasnosielc wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki -0,49 -0,25 -1,65 -0,69
78 Maków Mazowiecki miejska makowski ostrołęcko-siedlecki -0,46 -0,03 -1,45 -0,55
79 Młynarze wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki -0,19 0,01 -1,30 -0,39
80 Płoniawy-Bramura wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki 0,23 0,10 -1,44 -0,24
81 Różan miejsko-wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki -0,69 -0,23 -1,56 -0,74
82 Rzewnie wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki -0,71 -0,07 -1,39 -0,64
83 Sypniewo wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki 0,59 0,44 -1,13 0,11
84 Szelków wiejska makowski ostrołęcko-siedlecki -0,26 0,13 -1,51 -0,43
85 Cegłów wiejska miński warszawski wschodni -0,43 0,15 1,00 0,14
86 Dębe Wielkie wiejska miński warszawski wschodni 0,24 -0,52 1,54 0,28
87 Dobre wiejska miński warszawski wschodni 0,62 -0,03 1,07 0,49
88 Halinów miejsko-wiejska miński warszawski wschodni 0,18 0,82 1,18 0,67
89 Jakubów wiejska miński warszawski wschodni -0,22 0,06 1,04 0,20
90 Kałuszyn miejsko-wiejska miński warszawski wschodni -0,09 -0,48 0,77 -0,02
91 Latowicz wiejska miński warszawski wschodni -0,78 -0,93 1,12 -0,36
92 Mińsk Mazowiecki miejska miński warszawski wschodni 0,48 0,19 0,89 0,47
93 Mińsk Mazowiecki wiejska miński warszawski wschodni 0,05 0,54 0,99 0,47
94 Mrozy wiejska miński warszawski wschodni 1,19 -0,29 1,09 0,61
95 Siennica wiejska miński warszawski wschodni -0,62 -0,62 1,13 -0,18
96 Stanisławów wiejska miński warszawski wschodni -0,04 0,23 0,77 0,26
97 Sulejówek miejska miński warszawski wschodni 0,68 0,61 0,90 0,71
98 Dzierzgowo wiejska mławski ciechanowsko-płocki -0,20 -0,11 -0,73 -0,30
99 Lipowiec Kościelny wiejska mławski ciechanowsko-płocki -0,56 0,14 0,26 -0,10

100 Mława miejska mławski ciechanowsko-płocki 0,10 0,19 0,26 0,17
101 Radzanów wiejska mławski ciechanowsko-płocki -0,82 0,24 -0,17 -0,26
102 Strzegowo wiejska mławski ciechanowsko-płocki 0,15 -0,57 0,27 -0,09
103 Stupsk wiejska mławski ciechanowsko-płocki -0,27 0,25 0,28 0,06
104 Szreńsk wiejska mławski ciechanowsko-płocki -0,46 -0,78 0,08 -0,45
105 Szydłowo wiejska mławski ciechanowsko-płocki 0,36 -0,75 0,25 -0,08
106 Wieczfnia Kościelna wiejska mławski ciechanowsko-płocki 0,53 0,09 0,51 0,36
107 Wiśniewo wiejska mławski ciechanowsko-płocki 0,33 0,36 0,54 0,40
108 Czosnów wiejska nowodworski warszawski wschodni 0,49 0,39 1,18 0,62
109 Leoncin wiejska nowodworski warszawski wschodni 0,41 0,11 1,09 0,47
110 Nasielsk miejsko-wiejska nowodworski warszawski wschodni 0,37 0,06 0,34 0,24
111 Nowy Dwór Mazowiecki miejska nowodworski warszawski wschodni 0,74 0,16 0,67 0,51
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LP. Gmina Typ 
gminy Powiat Subregion NTS

Wskaźnik ubóstwa
Wymiar  

finansowy
Wymiar  

warunków życia
Wymiar sytuacji 
na rynku pracy

 

112 Pomiechówek wiejska nowodworski warszawski wschodni 0,34 -0,06 2,74 0,79
113 Zakroczym miejsko-wiejska nowodworski warszawski wschodni -0,67 -0,53 0,15 -0,41
114 Baranowo wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki -0,37 -0,46 -0,63 -0,47
115 Czarnia wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki -1,32 -0,68 -0,06 -0,77
116 Czerwin wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki -0,53 -0,60 -0,07 -0,44
117 Goworowo wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki -0,85 0,07 -0,50 -0,42
118 Kadzidło wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki -0,98 0,21 -0,38 -0,38
119 Lelis wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki 0,22 0,27 -0,72 0,00
120 Łyse wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki -0,48 -0,22 0,08 -0,25
121 Myszyniec miejsko-wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki 0,38 -0,88 -0,27 -0,25
122 Olszewo-Borki wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki 0,30 -0,04 -0,61 -0,06
123 Rzekuń wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki -0,40 0,80 -0,45 0,04
124 Troszyn wiejska ostrołęcki ostrołęcko-siedlecki 0,28 0,22 1,12 0,47
125 M. Ostrołęka miejska m. Ostrołęka ostrołęcko-siedlecki 0,75 0,54 -0,54 0,35
126 Andrzejewo wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki -0,18 0,34 0,55 0,20
127 Boguty-Pianki wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki 0,79 -0,10 0,15 0,30
128 Brok miejsko-wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki -0,40 -0,58 -0,47 -0,49
129 Małkinia Górna wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki -0,55 -0,52 -0,46 -0,51
130 Nur wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki 0,13 0,04 -0,01 0,06
131 Ostrów Mazowiecka miejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki -0,59 0,33 -0,63 -0,26
132 Ostrów Mazowiecka wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki -0,55 -0,90 -0,86 -0,76
133 Stary Lubotyń wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki -0,43 -0,12 -0,33 -0,29
134 Szulborze Wielkie wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki 0,06 -0,25 0,32 0,01
135 Wąsewo wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki -0,16 -0,15 -0,31 -0,19
136 Zaręby Kościelne wiejska ostrowski ostrołęcko-siedlecki -0,16 -0,55 -0,85 -0,48
137 Celestynów wiejska otwocki warszawski wschodni 0,51 0,23 1,48 0,65
138 Józefów miejska otwocki warszawski wschodni 0,42 0,86 1,35 0,82
139 Karczew miejsko-wiejska otwocki warszawski wschodni 0,29 0,07 1,27 0,45
140 Kołbiel wiejska otwocki warszawski wschodni 0,26 -0,33 1,53 0,36
141 Osieck wiejska otwocki warszawski wschodni 0,20 -0,02 1,57 0,46
142 Otwock miejska otwocki warszawski wschodni 0,15 0,14 1,02 0,37
143 Sobienie-Jeziory wiejska otwocki warszawski wschodni -0,52 -0,45 1,46 0,00
144 Wiązowna wiejska otwocki warszawski wschodni 1,05 0,63 1,53 1,01
145 Góra Kalwaria miejsko-wiejska piaseczyński warszawski zachodni -0,06 0,34 0,51 0,23
146 Konstancin-Jeziorna miejsko-wiejska piaseczyński warszawski zachodni 1,54 1,14 0,77 1,20
147 Lesznowola wiejska piaseczyński warszawski zachodni 2,13 1,64 1,05 1,67
148 Piaseczno miejsko-wiejska piaseczyński warszawski zachodni 1,09 1,03 1,16 1,08
149 Prażmów wiejska piaseczyński warszawski zachodni 0,51 0,50 0,95 0,62
150 Tarczyn miejsko-wiejska piaseczyński warszawski zachodni 1,11 0,31 0,89 0,75
151 M. Płock miejska m. Płock ciechanowsko-płocki 1,38 0,01 -0,19 0,47
152 Stara Biała wiejska płocki ciechanowsko-płocki 0,67 0,25 0,32 0,42
153 Bielsk wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,22 -0,67 -0,18 -0,38
154 Bodzanów wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,90 0,24 -0,16 -0,29
155 Brudzeń Duży wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,12 -0,43 -0,20 -0,25
156 Bulkowo wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,62 -0,83 0,20 -0,49
157 Drobin miejsko-wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,12 -0,10 -0,09 -0,11
158 Gąbin miejsko-wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,66 0,01 0,03 -0,24
159 Łąck wiejska płocki ciechanowsko-płocki 0,20 0,57 -0,66 0,12
160 Mała Wieś wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,86 -0,49 0,11 -0,48
161 Nowy Duninów wiejska płocki ciechanowsko-płocki 0,05 -0,38 -1,11 -0,40
162 Radzanowo wiejska płocki ciechanowsko-płocki 0,60 0,85 0,02 0,55
163 Słubice wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,72 -0,29 0,13 -0,35
164 Słupno wiejska płocki ciechanowsko-płocki 0,71 1,63 0,31 0,96
165 Staroźreby wiejska płocki ciechanowsko-płocki -0,50 0,10 -0,31 -0,23
166 Wyszogród miejsko-wiejska płocki ciechanowsko-płocki -1,31 -0,54 0,40 -0,60
167 Baboszewo wiejska płoński ciechanowsko-płocki -0,05 -0,50 -0,11 -0,23
168 Czerwińsk nad Wisłą wiejska płoński ciechanowsko-płocki -0,26 0,12 0,06 -0,04
169 Dzierzążnia wiejska płoński ciechanowsko-płocki -0,05 -0,65 0,17 -0,22
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170 Joniec wiejska płoński ciechanowsko-płocki -0,04 0,56 -0,22 0,14
171 Naruszewo wiejska płoński ciechanowsko-płocki -0,43 -0,32 -0,16 -0,32
172 Nowe Miasto wiejska płoński ciechanowsko-płocki 0,26 -0,76 0,17 -0,15
173 Płońsk miejska płoński ciechanowsko-płocki -0,19 0,24 -0,39 -0,08
174 Płońsk wiejska płoński ciechanowsko-płocki 0,47 -0,35 -0,21 -0,01
175 Raciąż miejska płoński ciechanowsko-płocki -0,23 -0,26 -1,08 -0,45
176 Raciąż wiejska płoński ciechanowsko-płocki -0,59 -0,90 -0,31 -0,63
177 Sochocin wiejska płoński ciechanowsko-płocki -0,20 0,32 -0,30 -0,03
178 Załuski wiejska płoński ciechanowsko-płocki 0,41 -0,49 0,26 0,03
179 Brwinów miejsko-wiejska pruszkowski warszawski zachodni 0,41 0,65 0,76 0,59
180 Michałowice wiejska pruszkowski warszawski zachodni 1,61 1,62 1,00 1,46
181 Nadarzyn wiejska pruszkowski warszawski zachodni 2,23 1,48 1,29 1,72
182 Piastów miejska pruszkowski warszawski zachodni -0,30 0,45 0,89 0,28
183 Pruszków miejska pruszkowski warszawski zachodni 0,34 0,18 0,78 0,39
184 Raszyn wiejska pruszkowski warszawski zachodni 1,32 1,57 2,46 1,70
185 Chorzele miejsko-wiejska przasnyski ostrołęcko-siedlecki -1,08 -0,97 -0,16 -0,81
186 Czernice Borowe wiejska przasnyski ostrołęcko-siedlecki 0,62 -0,83 -0,30 -0,16
187 Jednorożec wiejska przasnyski ostrołęcko-siedlecki -1,60 -0,19 -0,67 -0,84
188 Krasne wiejska przasnyski ostrołęcko-siedlecki 0,47 -0,48 -0,21 -0,06
189 Krzynowłoga Mała wiejska przasnyski ostrołęcko-siedlecki 0,33 -0,26 -0,33 -0,05
190 Przasnysz miejska przasnyski ostrołęcko-siedlecki -0,11 0,31 -0,18 0,03
191 Przasnysz wiejska przasnyski ostrołęcko-siedlecki -0,69 -0,50 -0,56 -0,58
192 Borkowice wiejska przysuski radomski 0,27 -0,88 -2,57 -0,87
193 Gielniów wiejska przysuski radomski 0,31 0,05 -2,61 -0,52
194 Klwów wiejska przysuski radomski 0,69 0,02 -1,39 -0,08
195 Odrzywół wiejska przysuski radomski -0,52 0,06 -1,30 -0,50
196 Potworów wiejska przysuski radomski -0,19 -0,68 -1,53 -0,71
197 Przysucha miejsko-wiejska przysuski radomski 0,02 -0,19 -1,26 -0,38
198 Rusinów wiejska przysuski radomski 0,41 -1,08 -2,24 -0,81
199 Wieniawa wiejska przysuski radomski -0,78 -0,27 -2,45 -1,00
200 Gzy wiejska pułtuski ostrołęcko-siedlecki -0,46 0,00 -0,35 -0,26
201 Obryte wiejska pułtuski ostrołęcko-siedlecki 0,38 0,95 -0,59 0,35
202 Pokrzywnica wiejska pułtuski ostrołęcko-siedlecki 0,24 -0,12 -0,66 -0,12
203 Pułtusk miejsko-wiejska pułtuski ostrołęcko-siedlecki -0,01 -0,11 -1,04 -0,30
204 Świercze wiejska pułtuski ostrołęcko-siedlecki -0,37 -0,36 -0,79 -0,47
205 Winnica wiejska pułtuski ostrołęcko-siedlecki -0,74 -0,46 -0,66 -0,62
206 Zatory wiejska pułtuski ostrołęcko-siedlecki -0,78 -0,29 -1,11 -0,68
207 M. Radom miejska m. Radom radomski 0,52 0,10 -1,00 -0,02
208 Gózd wiejska radomski radomski -0,40 -0,13 -1,83 -0,65
209 Iłża miejsko-wiejska radomski radomski -0,07 -0,23 -1,77 -0,56
210 Jastrzębia wiejska radomski radomski -0,37 -0,02 -0,79 -0,34
211 Jedlińsk wiejska radomski radomski -0,15 -0,47 -0,51 -0,36
212 Jedlnia-Letnisko wiejska radomski radomski -0,60 -0,46 -0,68 -0,57
213 Kowala wiejska radomski radomski -0,19 0,06 -0,98 -0,29
214 Pionki miejska radomski radomski 0,09 -0,18 -0,95 -0,27
215 Pionki wiejska radomski radomski -0,96 -0,29 -1,83 -0,93
216 Przytyk wiejska radomski radomski 0,23 -0,31 -1,98 -0,52
217 Skaryszew miejsko-wiejska radomski radomski -0,20 -0,46 -1,48 -0,61
218 Wierzbica wiejska radomski radomski -0,33 -0,70 -2,15 -0,92
219 Wolanów wiejska radomski radomski -0,26 -0,30 -1,01 -0,46
220 Zakrzew wiejska radomski radomski -0,75 0,30 -1,09 -0,44
221 M. Siedlce miejska m. Siedlce ostrołęcko-siedlecki 0,80 0,37 0,12 0,47
222 Domanice wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki -0,44 0,04 0,27 -0,08
223 Korczew wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki -0,06 -0,15 0,11 -0,05
224 Kotuń wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki 0,19 0,12 0,93 0,35
225 Mokobody wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki 0,03 0,39 0,36 0,25
226 Mordy miejsko-wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki -0,33 -0,06 1,02 0,11
227 Paprotnia wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki 0,02 0,32 0,45 0,24
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228 Przesmyki wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki 0,10 0,01 0,63 0,20
229 Siedlce wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki -0,03 0,64 0,39 0,33
230 Skórzec wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki -0,34 -0,18 1,05 0,07
231 Suchożebry wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki 0,41 0,31 0,61 0,42
232 Wiśniew wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki -0,22 -0,24 0,56 -0,03
233 Wodynie wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki -0,53 -0,23 0,40 -0,19
234 Zbuczyn wiejska siedlecki ostrołęcko-siedlecki -0,20 -0,65 0,85 -0,10
235 Gozdowo wiejska sierpecki ciechanowsko-płocki -0,80 0,01 -0,61 -0,45
236 Mochowo wiejska sierpecki ciechanowsko-płocki -0,97 -0,51 -0,98 -0,80
237 Rościszewo wiejska sierpecki ciechanowsko-płocki -0,19 -1,03 -0,84 -0,67
238 Sierpc miejska sierpecki ciechanowsko-płocki -0,21 0,22 -0,80 -0,20
239 Sierpc wiejska sierpecki ciechanowsko-płocki -0,84 -0,36 -1,06 -0,72
240 Szczutowo wiejska sierpecki ciechanowsko-płocki 0,28 -0,10 -0,74 -0,12
241 Zawidz wiejska sierpecki ciechanowsko-płocki -0,56 0,14 -0,70 -0,33
242 Brochów wiejska sochaczewski warszawski zachodni -1,01 0,29 -0,07 -0,29
243 Iłów wiejska sochaczewski warszawski zachodni -0,63 -0,13 0,23 -0,22
244 Młodzieszyn wiejska sochaczewski warszawski zachodni 0,01 -0,54 0,24 -0,14
245 Nowa Sucha wiejska sochaczewski warszawski zachodni -0,30 -0,08 0,92 0,09
246 Rybno wiejska sochaczewski warszawski zachodni 0,32 -0,03 0,55 0,25
247 Sochaczew miejska sochaczewski warszawski zachodni 0,03 0,12 0,46 0,17
248 Sochaczew wiejska sochaczewski warszawski zachodni 0,67 0,00 0,79 0,45
249 Teresin wiejska sochaczewski warszawski zachodni 0,20 0,01 1,15 0,36
250 Bielany wiejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki 0,11 0,28 0,48 0,27
251 Ceranów wiejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki -0,35 -0,22 0,16 -0,17
252 Jabłonna Lacka wiejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki -0,63 -0,69 0,50 -0,37
253 Kosów Lacki miejsko-wiejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki 0,16 -0,76 0,44 -0,11
254 Repki wiejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki 1,05 -0,60 0,34 0,25
255 Sabnie wiejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki 0,19 -0,38 0,13 -0,04
256 Sokołów Podlaski miejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki -0,41 0,46 0,05 0,03
257 Sokołów Podlaski wiejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki 0,28 0,35 0,29 0,31
258 Sterdyń wiejska sokołowski ostrołęcko-siedlecki -0,13 0,22 0,52 0,16
259 Chlewiska wiejska szydłowiecki radomski -0,86 -1,37 -2,70 -1,51
260 Jastrząb wiejska szydłowiecki radomski -0,58 0,01 -2,19 -0,76
261 Mirów wiejska szydłowiecki radomski -1,31 -0,26 -2,23 -1,15
262 Orońsko wiejska szydłowiecki radomski 0,44 -0,73 -2,17 -0,65
263 Szydłowiec miejsko-wiejska szydłowiecki radomski -0,59 -0,65 -1,83 -0,92
264 m. st. Warszawa miejska #N/D! m. st. Warszawa 2,47 0,74 0,99 1,45
265 Błonie miejsko-wiejska warszawski zachodni warszawski zachodni 0,91 0,17 1,25 0,71
266 Izabelin wiejska warszawski zachodni warszawski zachodni 1,52 1,23 0,54 1,17
267 Kampinos wiejska warszawski zachodni warszawski zachodni 1,11 -0,12 0,81 0,58
268 Leszno wiejska warszawski zachodni warszawski zachodni -0,35 0,64 0,89 0,33
269 Łomianki miejsko-wiejska warszawski zachodni warszawski zachodni 1,12 1,85 1,15 1,40
270 Ożarów Mazowiecki miejsko-wiejska warszawski zachodni warszawski zachodni 1,25 0,71 1,10 1,01
271 Stare Babice wiejska warszawski zachodni warszawski zachodni 1,70 2,12 1,06 1,70
272 Grębków wiejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki -0,07 -0,57 0,53 -0,11
273 Korytnica wiejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki 0,13 0,06 -0,29 0,00
274 Liw wiejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki -0,11 0,35 -0,35 0,00
275 Łochów miejsko-wiejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki 0,40 -0,43 0,20 0,04
276 Miedzna wiejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki -1,10 0,37 0,60 -0,12
277 Sadowne wiejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki -0,33 -0,17 0,13 -0,15
278 Stoczek wiejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki -0,27 -0,08 -0,07 -0,15
279 Węgrów miejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki 0,38 0,17 -0,25 0,15
280 Wierzbno wiejska węgrowski ostrołęcko-siedlecki -0,33 -0,24 0,59 -0,07
281 Dąbrówka wiejska wołomiński warszawski wschodni 0,24 0,72 0,65 0,52
282 Jadów wiejska wołomiński warszawski wschodni -0,06 -0,24 -0,39 -0,21
283 Klembów wiejska wołomiński warszawski wschodni 0,47 -0,69 0,27 -0,02
284 Kobyłka miejska wołomiński warszawski wschodni 0,18 0,78 0,32 0,44
285 Marki miejska wołomiński warszawski wschodni 0,37 0,54 1,36 0,68
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3. Zasoby pomocy społecznej i instytucji 
aktywnej integracji

3.1. Infrastruktura społeczna w gminach - przykłady
Głównym zadaniem 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 zbioro-
wych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.4

W ocenie zasobów pomocy społecznej za 2014 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. 

Z informacji zawartych w ankietach Oceny między innymi 
wynika, że gminy na Mazowszu posiadały w 2014 roku w swoich 
zasobach 125 118 mieszkań komunalnych oraz 12 831 lokale 

przeznaczone na mieszkania socjalne. Liczba wniosków złożo-
nych na mieszkanie komunalne osiągnęła liczbę 17 851podań, zaś 
7 891 osób oczekiwało na mieszkania socjalne. Z analizy danych 
za lata 2012-2014 wynika, że gminy z roku na rok pozbywają się 
lokali komunalnych (ich liczba w 2014 r. w stosunku do roku 2012 
zmniejszyła się o 7 065 lokali). Wzrosła natomiast w stosunku do 
2012 roku liczba lokali socjalnych o 2 010. W zakresie infrastruk-
tury zapewniającej instytucjonalną opiekę dla dzieci do lat 6 
gminy wykazały funkcjonowanie w 2014 roku w województwie 
mazowieckim 217 żłobków (wraz z oddziałami żłobkowymi  
w przedszkolach) z 8 200 miejscami oraz 2 835 przedszkoli (wraz  
z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) ze 170 784 miejscami. 
Wzrosła także w stosunku do 2012 roku liczba świetlic i klubów  
dla dzieci i młodzieży z 583 (w 2012 roku) do 605 (w 2014 roku).1

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.

LP. Gmina Typ 
gminy Powiat Subregion NTS

Wskaźnik ubóstwa
Wymiar  

finansowy
Wymiar  
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Wymiar sytuacji 
na rynku pracy

 

286 Poświętne wiejska wołomiński warszawski wschodni -0,56 -0,38 0,60 -0,20
287 Radzymin miejsko-wiejska wołomiński warszawski wschodni 0,26 0,23 0,97 0,42
288 Strachówka wiejska wołomiński warszawski wschodni -0,68 -0,92 -0,21 -0,65
289 Tłuszcz miejsko-wiejska wołomiński warszawski wschodni -0,21 -0,33 0,07 -0,18
290 Wołomin miejsko-wiejska wołomiński warszawski wschodni 0,17 0,03 0,14 0,11
291 Ząbki miejska wołomiński warszawski wschodni 0,77 0,79 0,94 0,82
292 Zielonka miejska wołomiński warszawski wschodni 0,53 0,84 0,48 0,64
293 Brańszczyk wiejska wyszkowski ostrołęcko-siedlecki -0,21 -0,32 0,50 -0,07
294 Długosiodło wiejska wyszkowski ostrołęcko-siedlecki -0,54 -0,18 0,45 -0,16
295 Rząśnik wiejska wyszkowski ostrołęcko-siedlecki 0,10 -0,37 0,95 0,14
296 Somianka wiejska wyszkowski ostrołęcko-siedlecki 0,10 0,40 1,17 0,48
297 Wyszków miejsko-wiejska wyszkowski ostrołęcko-siedlecki 0,29 -0,12 0,62 0,22
298 Zabrodzie wiejska wyszkowski ostrołęcko-siedlecki 0,22 0,26 0,77 0,37
299 Kazanów wiejska zwoleński radomski -0,81 -0,28 -1,06 -0,67
300 Policzna wiejska zwoleński radomski -0,88 -0,09 -0,88 -0,59
301 Przyłęk wiejska zwoleński radomski -0,33 0,11 -0,29 -0,16
302 Tczów wiejska zwoleński radomski 0,00 0,12 -1,41 -0,31
303 Zwoleń miejsko-wiejska zwoleński radomski -0,63 0,33 -1,01 -0,36
304 Bieżuń miejsko-wiejska żuromiński ciechanowsko-płocki -0,24 -0,20 -0,93 -0,40
305 Kuczbork-Osada wiejska żuromiński ciechanowsko-płocki -0,28 0,37 -1,24 -0,28
306 Lubowidz wiejska żuromiński ciechanowsko-płocki -0,27 0,23 -1,51 -0,39
307 Lutocin wiejska żuromiński ciechanowsko-płocki 0,01 0,16 -0,65 -0,10
308 Siemiątkowo wiejska żuromiński ciechanowsko-płocki 0,03 -0,70 -1,53 -0,64
309 Żuromin miejsko-wiejska żuromiński ciechanowsko-płocki -0,28 0,43 -0,86 -0,16
310 Mszczonów miejsko-wiejska żyrardowski warszawski zachodni 0,78 -0,31 0,83 0,38
311 Puszcza Mariańska wiejska żyrardowski warszawski zachodni 0,29 -0,36 0,00 -0,03
312 Radziejowice wiejska żyrardowski warszawski zachodni 0,35 0,16 0,12 0,22
313 Wiskitki wiejska żyrardowski warszawski zachodni 0,17 -0,59 -0,08 -0,18
314 Żyrardów miejska żyrardowski warszawski zachodni 0,46 -0,08 0,12 0,17
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Wyszczególnienie 2012 2013 2014
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 132 183 127 363 125 118
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 22 596 18 348 17 851
Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 10 821 11 951 12 831
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 7 125 6 844 7 891
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 1 361 1 908 2 173
Liczba żłobków 124 169 228
Liczba miejsc w żłobkach 6 640 8 390 10 829
Liczba przedszkoli 2 232 2 568 2 835
Liczba miejsc w przedszkolach 145 987 159 349 170 784
Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 583 609 605
Liczba świetlic i klubów dla seniorów, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku 302 335 398

Tabela 5. Infrastruktura społeczna w województwie mazowieckim w latach 2012-2014 przykłady.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

Wykres 2. Osoby, które uzyskały pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło finansowania w gminach województwa 
mazowieckiego w latach 2012-2014 przez ośrodki pomocy społecznej.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
 

277 294 281 327 279 787

0

100 000

200 000

300 000

Liczba osób

2012 2013 2014

Wykres 3. Osoby, które uzyskały pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło finansowania w powiatach województwa 
mazowieckiego w latach 2012-2014 przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014rok.
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3.2.1. Liczba osób i rodzin korzysta-
jących z pomocy społecznej

W 2014 roku w gminach i powiatach województwa mazo-
wieckiego pomoc i wsparcie w ośrodkach pomocy społecz-
nej, miejskich ośrodkach pomocy społecznej lub powiato-
wych centrach pomocy rodzinie uzyskało 345 438 osób  
co stanowiło 6,48% wszystkich mieszkańców województwa. 
Ważną pozycję w udzielanej pomocy zajmują świadczenia.

Świadczenia z pomocy społecznej zostało przyznane 
217 366 osobom (z czego 123 018 kobietom i 91 794 

mężczyznom) i 141 781 rodzinom (w których zamieszki-
wało 364 313 osób).

W 2014 roku, w stosunku do 2013 roku, łączna liczba 
osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się 
o 3 316 osób (w 2013 r. w stosunku do 2012 r. odnoto-
wano wzrost o 3 616 osób) i powróciła do poziomu  
z 2012 roku. Natomiast liczba rodzin, którym przy-
znano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła 
się w stosunku do roku poprzedniego o 6 216 (w 2013 r. 
w stosunku do 2012 r. odnotowano wzrost o 1 669 
rodziny). 

3.2. Dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy 
społecznej w gminach i powiatach
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Wykres 5. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w miastach na prawach powiatu w województwie mazowieckim  
w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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W roku oceny w formie świadczeń pieniężnych 
pomocy udzielono 117 869 osobom i 108 497 rodzinom, 
w których wspólnie gospodarowało 255 557 osób. 
Świadczenia niepieniężne zostały udzielone 115 265 
osobom, 70 848 rodzinom i 231 550 osobom w tych 
rodzinach. Pracą socjalną w postaci wywiadu środowi-
skowego objęto 198 727 osoby 158 875 rodzin, w któ-
rych przebywało 398 268 osób.

3.2.2. Powody ubiegania się o pomoc 
społeczną w gminach

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej 
sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powo-
dami ubiegania się o pomoc społeczną w wojewódz-
twie mazowieckim, wskazanymi przez ośrodki 
pomocy społecznej w 2014 roku było: ubóstwo, bez-
robocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz 
niepełnosprawność. 

Z powodu ubóstwa pomocą społeczną objęto  
w 2014 roku 72 443 rodziny. W stosunku do 2013 roku 
odnotowano spadek o 1,8 %, tj. o 1 327 rodzin.

Bezrobocie to kolejna ważna przyczyna ubiegania się 
o świadczenia z pomocy społecznej. W okresie 2011-2013 
systematycznie rok do roku wzrastała liczba rodzin i osób 
w tych rodzinach, które korzystały ze świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia. W 2014 roku odnoto-
wano po raz pierwszy spadek liczby rodzin korzystają-
cych z tej formy pomocy. W 2014 roku było to 53 470 
rodzin i 157 151 osób w tych rodzinach, (spadek rok do 
roku o 5,1%, tj. o 2 852 rodziny i o 6,1%, tj. o 10 278 osób 
w tych rodzinach). 

Kolejnym najczęściej wykazywanym w ankietach oceny 
zasobów powodem udzielania pomocy i wsparcia w gmi-
nach województwa mazowieckiego była długotrwała  
lub ciężka choroba. W 2014 roku wsparcie w tym zakresie 
utrzymywało się na podobnym poziomie co w 2013 roku,  
a wsparcia udzielono 49 043 rodzinom i 99 326 osobom  
w tych rodzinach (niewielki wzrost w stosunku  
do 2013 roku o 0,6% tj. o 272 rodziny i spadek o 1,1% 
tj. o 1 131 osób w tych rodzinach). 

Szacunkową liczbę rodzin i osób, którym w latach 
2012 - 2014 przyznano świadczenie z pomocy społecznej  

Wykres 4. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w gminach województwa mazowieckiego w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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3.3. Zasiłki i świadczenia pomocy społecznej

Wykres 6. Wartość przyznanych zasiłków i świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w województwie mazowiecki w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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3.3.1. Wydatkowanie środków na reali-
zację świadczeń pieniężnych.

Wydatkowanie środków na realizację świadczeń pie-
niężnych według wydanych decyzji w 2014 roku przedsta-
wiało się następująco:

1. Zasiłki stałe przyznano 27 467 osobom (liczba 
świadczeń – 279 578), na łączną kwotę świadczeń 
121 413 801 zł.

2. Zasiłki okresowe przyznano 33 685 osobom 
(liczba świadczeń – 165 530) na łączną kwotę 
świadczeń 54 272 256 zł.

3. Zasiłki celowe otrzymały 98 415 osób na łączną 
kwotę 86 984 341 zł.

W przypadku zasiłków stałych w 2014 roku w stosunku 
do roku poprzedniego nieznacznie wzrosła zarówno liczba 
osób, którym przyznano to świadczenie o 0,5%, tj. o 136 
osób (liczba świadczeń – wzrosła o 5 945 – 2,17%), jak rów-
nież kwota świadczeń o 2,85% tj. o 3 360 323 zł.

Spadła natomiast w stosunku do 2013 roku liczba osób, 
którym przyznano zasiłki okresowe o 7,92% tj. o 2 896,  
co niewątpliwie wpłynęło na spadek liczby świadczeń  

o 3,76%, tj. o 6 460, jak również na spadek wielkości świad-
czeń pieniężnych pobieranych z tego tytułu o 3,46%,  
tj. o kwotę 1 946 266 zł, osiągając kwotę 54 272 256 zł.

Nieznacznie w stosunku do 2013 roku zmalała liczba osób, 
którym przyznano zasiłki celowe (o 2,44%), co jednak nie wpły-
nęło na zmniejszenie kwoty zasiłków celowych. Wysokość zasił-
ków celowych wzrosła o 9,07 %, tj. o kwotę 7 236 164 zł i która  
w 2014 roku ukształtowała się na poziomie 86 984 341 zł.

Łącznie w 2014 roku w województwie mazowiecki 
przyznano 445 108 świadczeń pieniężnych dla 159 567 
osób na kwotę 262 670 398 zł. 

3.3.2. Zasiłki i świadczenia niepie-
niężne z pomocy społecznej

Wydatkowanie środków na realizację świadczeń niepie-
niężnych z pomocy społecznej w 2014 roku przedstawiało 
się następująco:

�� posiłkiem zostało objętych 97 911 osób (liczba świad-
czeń – 12 811 938), w tym 87 020 dzieci (liczba świad-
czeń –10 824 021). Łączna kwota, którą przeznaczoną 
na posiłki wyniosła 55 512 340 zł, w tym 41 176 117 zł 

w gminach województwa mazowieckiego obrazuje 
wykres numer 4.

3.2.3. Powody ubiegania się o pomoc 
społeczną w miastach na pra-
wach powiatu. 

Podobnie jak w przypadku danych gminnych, najczę-
ściej występującymi przyczynami trudniej sytuacji życio-
wej 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.

W 2014 r. w stosunku do roku 2013 odnotowano wzrost liczby 
rodzin i osób w tych rodzinach objętych wsparciem z powodu: 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, alkoholizmu, narkomani, 
potrzeby ochrony macierzyństwa, w tym wielodzietności,  
bezdomności, zdarzeń losowych. 

Szacunkową liczbę rodzin i osób, którym w latach  
2012 - 2014 przyznano świadczenie z pomocy społecznej 
w województwie mazowieckim w miastach na prawach 
powiatu obrazuje wykres numer 5.
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Jednostki pomocy społecznej zgodnie z ustawą  
o pomocy społecznej, w zależności od potrzeb danej osoby 
lub rodziny i posiadanych zasobów materialnych i finanso-
wych w 2014 roku realizowały różne rodzaje pomocy  
i świadczeń, w tym między innymi:

1. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 
udzielone dla 166 193 rodzin na łączną kwotę  
465 997 291 zł. 

2. Świadczenia pielęgnacyjne (157 998 świadczeń), 
na kwotę 116 882 087 zł.

3. Zasiłki pielęgnacyjne (1 137 923 świadczeń),  
na kwotę 175 890 529 zł, w tym:

4. Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia się dziecka 
(ujmowany w pozycji „zasiłki rodzinne i dodatki  
do zasiłków rodzinnych”) udzielony w postaci  
15 510 świadczeń na łączną kwotę 13 789 710 zł.

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka udzielony w postaci 34 768 świadczeń na 
łączną kwotę 34 874 000 zł.

6. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego udzielone 
dla 26 037 rodzin na łączną kwotę 172 054 577 zł.

7. Dodatki mieszkaniowe udzielone dla 65 004 
rodzin, którym przyznano świadczenia na łączną 
kwotę 99 346 248 zł. 

8. Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowot-
nego przyznane 42 907 osobom na łączną 
kwotę 12 918 740 zł.

9. Opłacenie składki ubezpieczenia społecznego 
przyznane 42 550 osobom, którym przyznano 
świadczenia na łączną kwotę 30 498 883 zł.

10. Świadczenie integracyjne (w Centrum Integracji 
Społecznej) udzielone 126 osobom, którym przy-
znano świadczenia na łączną kwotę 1 108 391 zł.

11. Świadczenia pieniężne z prac społecznie użytecz-
nych udzielone 3 651 osobom, którym przyznano 
świadczenia na łączną kwotę 6 054 068 zł.

12. Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne 
udzielone 90 431 osobom, którym przyznano 
świadczenia na łączną kwotę 47 477 039 zł.

Łącznie w 2014 roku w województwie mazowiecki 
przyznano 1 968 889 innych rodzajów pomocy  
i świadczeń na kwotę 1 250 912 958 zł.

3.4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń udzielane przez gminy  
i miasta na prawach powiatu

dla dzieci. Ważnym elementem składowym powyż-
szych danych jest znaczny udział środków pozyskanych 
w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie doży-
wiania”, którym w 2014 roku objęto 92 965 osób (liczba 
świadczeń – 11 871 914) na kwotę 48 865 205 zł. 
�� schronieniem zostało objętych 944 osoby (liczba 

świadczeń – 145 078), na łączną kwotę 2 543 656 zł.
�� ubranie przyznano 1 254 osobom (liczba świadczeń 

– 1 944), na łączną kwotę 322 091 zł.
�� sprawowanie pogrzebu objęło 976 osób na łączną 

kwotę 2 497 294 zł.

�� gminy opłaciły pobyt w Domach Pomocy Społecz-
nej za 3 074 osoby na łączną kwotę70 700 382 zł.

W 2014 roku wystąpiły wahania (wzrost bądź zmniejsze-
nia wielkości danych dotyczących) udzielanych form 
pomocy niepieniężnej zarówno w odniesieniu do ilości 
osób, świadczeń, jak i kwot świadczeń w stosunku do  
2013 roku, co ilustruje wykres nr 7.

Łącznie w 2014 roku w województwie mazowiecki przy-
znano 2 991637 świadczeń niepieniężnych dla 104 159 
osób na kwotę 131 575 763 zł.
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Wykres 7. Wartość przyznanych zasiłków i świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej w województwie mazowiecki w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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3.5.1. Wybrane usługi pomocy spo-
łecznej w gminach wraz z mia-
stami na prawach powiatu

Usługi pomocy społecznej w gminach i miastach na 
prawach powiatu w województwie mazowieckim, 
według formularzy oceny, w 2014 roku były świad-
czone w postaci:

�� poradnictwa specjalistycznego dla 22 771 
rodzin, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 
56 837,
�� pracy socjalnej dla 119 348 rodzin, liczba osób  

w tych rodzinach wyniosła 284 005,
�� interwencji kryzysowej dla 3 266 rodzin, liczba 

osób w rodzinach wyniosła 7 591.
Zawarto 8 794 kontraktów socjalnych, którymi objęto  

11 519 osób, w tym 506 osób zostało objętych kontraktem 
zawartym w Klubie Integracji Społecznej.

Indywidualnym programem wychodzenia z bez-
domności objęto 101 osób, natomiast indywidualny 
program zatrudnienia socjalnego w ramach Centrów 
Integracji Społecznej zastosowano w stosunku  
do 172 osób. 

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 12 505  
osób (liczba świadczeń – 4 261 987) na łączną kwotę 
46 925 040 zł.

3.5.2. Wybrane usługi pomocy społecznej 
realizowane przez powiaty i miasta 
na prawach powiatu w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych powiatowe centra pomocy rodzinie oraz miejskie 
ośrodki pomocy rodzinie realizowały następujące formy pomocy:

�� dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
świadczono dla 12 386 osób na łączną kwotę 979 404 zł,
�� pomoc na likwidację barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się świadczono 
dla 1 647 osób na łączną kwotę 6 810 513 zł,
�� turnusy rehabilitacyjne świadczono dla 8 116 osób 

na łączną kwotę 6 916 439 zł,
�� zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny świadczono 
dla 12 213 osób na łączną kwotę 12 251 402 zł,

Na uwagę zasługują działania podejmowane przez powia-
towe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy spo-
łecznej na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach 
programu „Aktywny samorząd”. W 2014 roku udzielono  
3 391 świadczeń o łącznej wartości 45 516 600 zł. 

Łączna kwota dofinansowania udzielona przez 
powiaty województwa mazowieckiego na wybrane 
usługi pomocy społecznej wyniosła 109 668 872 zł.

3.5. Wybrane usługi pomocy społecznej

Wykres 8. Liczba osób/rodzin* korzystających z usług pomocy społecznej w gminach i miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego  
w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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3.6. Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej
W województwie mazowieckim zadania pomocy spo-

łecznej realizują:
�� na szczeblu administracji samorządowej – Mazo-

wieckie Centrum Polityki Społecznej, posiadające 
status regionalnego ośrodka polityki społecznej, 
które jest wojewódzką samorządową jednostką 

organizacyjną, powołaną do realizacji zadań samo-
rządu województwa mazowieckiego z zakresu 
polityki społecznej,
�� na szczeblu administracji rządowej na Mazowszu 

– Wydział Polityki Społecznej – Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki,
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Nazwa jednostki Liczba jednostek
2012 2013 2014

Domy Pomocy Społecznej 101 105 105
Środowiskowe Domy Samopomocy 62 62 62
Dzienne Domy Pomocy 29 28 29
Noclegownie, schroniska dla bezdomnych 56 78 80
Kluby samopomocy 16 13 10
Mieszkania chronione 44 48 67
Ośrodki Interwencji Kryzysowej 16 13 13
Jednostki specjalistycznego poradnictwa 75 79 81
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 84 85 86
Dzienne placówki wsparcia 246 257 258
Placówki typu rodzinnego 39 39 35
Centra Integracji Społecznej 5 8 11
Kluby Integracji Społecznej 11 15 17
Warsztaty Terapii Zajęciowej 82 83 87
Zakłady Aktywności Zawodowej 6 6 6

RAZEM 872 919 950

Tabela 6. Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok, Rejestry i Wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

3.7. Piecza zastępcza
W ramach systemu wpierania rodziny i pieczy zastęp-

czej powiaty województwa mazowieckiego wykazały 
funkcjonowanie 4 606 rodzin zastępczych, w których prze-
bywało 6 712 dzieci; rodzinom tym udzielono świadczenia 
na kwotę 57 262 190 zł.

Według ocen zasobów pomocy społecznej przygoto-
wanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie w woje-
wództwie mazowieckim funkcjonowało: 3 048 rodzin  
spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało  
3 966 dzieci, 1 404 rodziny zastępcze niezawodowe, w któ-
rych przebywało 1 792 dzieci, 162 rodzin zastępczych 
zawodowych, w których przebywało 718 dzieci, natomiast 
w 32 rodzinnych domach dziecka przebywało 236 dzieci.

Poszczególne elementy instytucjonalnej pomocy 
dziecku i rodzinie są systematycznie oceniane. Dokonuje 
się oceny zarówno sytuacji dziecka umieszczonego w pie-
czy zastępczej, jak też samych rodzin zastępczych i rodzin-
nych domów dziecka. 

Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana  
w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poni-
żej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci 
starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W 2014 roku odno-
towano sporządzenie 9 160 ocen sytuacji dziecka w rodzinie 
zastępczej i było to o 84 (0,911%) mniej niż w 2013 roku.  
W 2012 roku takich ocen sporządzono 6 773 dla 5 393 dzieci. 

Dokonywano również oceny sytuacji dziecka w rodzin-
nych domach dziecka. W 2014 roku zrealizowano  
306 takich ocen, tj. o 68 (28,57%) więcej niż w 2013 roku.  
W 2012 roku, zrealizowano 103 takich ocen dla 82 dzieci.

W 2014 roku odnotowano realizację 2 766 ocen rodzin 
zastępczych i jest to o 397 (12,55%) więcej niż w 2013 roku. 
Dla porównania w 2012 takich ocen wykonano 1 752. 
Wzrosła również liczba dokonanych ocen rodzinnych 
domów dziecka, w 2014 – 23, w 2013 – 19 i w 2012 roku 
tylko 8. 

Według informacji uzyskanych z powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie w województwie mazowieckim do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 
rodzinnych domów dziecka w 2014 roku przygotowa-
nych było 466 kandydatów, tj. o 8 (1,75%) więcej niż  
w 2013 roku. W 2012 roku wymaganą prawem pozytywną 
ocenę i szkolenie w zakresie kwalifikacji kandydatów  
na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka posiadały 
242 osoby.

W ramach procesu usamodzielniania indywidualny pro-
gram realizowało 1 325 osób, zaś weryfikacji w ramach 
indywidualnego programu usamodzielniania poddano  
1 645 osób. W ramach prowadzonych działań pełnoletnim 
osobom opuszczającym rodziny zastępcze przyznano:

�� Świadczenia dla 1 645 osób pełnoletnich opusz-
czających rodziny zastępcze na łączną kwotę  
8 726 243zł.
�� Świadczenia dla 770 osób pełnoletnich opuszcza-

jących placówki opiekuńczo – wychowawcze,  
na kwotę 3 889 186 zł.
�� Świadczenia dla 227 osób pełnoletnich opuszcza-

jących instytucje o których mowa w art. 88 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej, na kwotę 932 755 zł. 

�� 37 powiatowych centrów pomocy rodzinie,  
2 miejskie ośrodki pomocy rodzinie w Siedlcach  
i Ostrołęce, 2 miejskie ośrodki pomocy społecznej 
w Płocku i Radomiu oraz Warszawskie Centrum 
Pomocy Rodzinie,

�� 327 ośrodków pomocy społecznej, do zadań  
których należy organizacja pomocy społecznej  
na szczeblu gminy (w tym 18 ośrodków pomocy 
społecznej w dzielnicach m. st. Warszawy).
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3.8. Kadra jednostek pomocy społecznej

3.8.1. Kadra ośrodków pomocy spo-
łecznej wraz z miastami na 
prawach powiatu

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku, kadra ośrodków 
pomocy społecznej liczyła 6 552 osób w tym:

�� Kadra kierownicza – 385 osoby,
�� Pracownicy socjalni – 2 360 osób,
�� Pozostali pracownicy – 3 807 osób.

Od 2012 roku w województwie mazowieckim obserwu-
jemy zwiększenie zatrudnienia w ośrodkach pomocy spo-
łecznej. W 2014 roku wzrost ten wyniósł 2,01% w stosunku 
do roku 2013. 

W mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej pracuje 
coraz więcej pracowników socjalnych. Na koniec grudnia 
2014 roku zatrudnionych było 2 360 osób co stanowi nie-
wielki wzrost o 0,17% w stosunku do roku 2013. 

Pozytywna zmiana zatrudnienia może być związana z fak-
tem, że część etatów pracowników socjalnych jest dofinanso-
wana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Taką 
możliwość mają ośrodki pomocy społecznej, które realizują 
projekty systemowe. W 2014 roku na stanowiskach, dofinan-
sowanych z EFS, zatrudnionych było 167 pracowników socjal-
nych (w 2013 r. było to 191 pracowników socjalnych).

3.8.2. Kadra powiatowych centrów 
pomocy rodzinie wraz  
z m. st. Warszawa

Według stanu na koniec grudnia 2014 roku, w powiato-
wych centrach pomocy rodzinie w województwie mazo-
wieckim zatrudnionych było 772 osoby, w tym 36 osób 
zatrudnione na etacie dofinasowanym ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. W okresie 2012-2014 
stan kadry powiatowych centrów pomocy rodzinie syste-
matycznie wzrastał. W 2014 roku w porównaniu do 2012 
roku stan zatrudnienia zwiększył się o 5,03% zaś w sto-
sunku do 2013 roku o 3,9%. 

Powiatowe centra pomocy rodzinie wykazały zatrudnie-
nie w następującym podziale:

�� Kadra kierownicza - 50 osób,
�� Pracownicy socjalni – 149 osób,
�� Pozostali pracownicy – 573 osoby.

Spośród kadry kierowniczej 50 osób posiadało wykształce-
nie wyższe oraz tyle samo osób specjalizację z organizacji 
pomocy społecznej. Stan kadry kierowniczej w powiatowych 
centrach pomocy rodzinie nieznacznie zwiększył się (o 2 osoby) 
w porównaniu do 2013 roku i osiągnął stan z 2012 roku. Wszyst-
kie osoby zakwalifikowane do kadry kierowniczej posiadają 
wykształcenie wyższe oraz specjalizacje z organizacji pomocy 
społecznej.

Powiatowe centra pomocy rodzinie w 2014 roku w formula-
rzach oceny wykazały zatrudnienie 149 pracowników socjal-
nych. W 2014 roku nastąpił nieznaczny wzrost w stosunku do 
2013 roku o 3,47% (5 osób). W grupie pracowników socjalnych  
w 2014 roku 133 osoby legitymuje się wykształceniem wyższym, 
16 osób wykształceniem średnim, specjalizację I stopnia  
w zawodzie pracownika socjalnego ukończyło 12 osób,  
zaś 7 osób specjalizację II stopnia. Specjalizację z zakresu organi-
zacji pomocy społecznej posiadało 50 pracowników socjalnych.

W kategorii „pozostali pracownicy”, do których  
zaliczamy między innymi: prawników, psychologów, 
obsługę administracyjną, informatyczną i księgową powia-
towych centrów pomocy rodzinie wykazano zatrudnienie 
w 2014 roku 573 osoby.

3.8.3. Zatrudnienie pomocnicze  
w ośrodkach pomocy społecznej

Jak wynika z analizy formularzy Oceny, coraz częściej współ-
pracę z ośrodkami pomocy społecznej podejmują wolontariu-
sze. W 2014 roku tą formę współpracy z ośrodkami pomocy 
społecznej podjęło 2 308 osób. Ich liczba od dwóch lat sukce-
sywnie wzrasta.

Dodatkową formą wsparcia kadr ośrodków pomocy  
społecznej jest zatrudnienie subsydiowane. Z tej formy 
zatrudnienia mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne,  
jak i absolwenci, którzy w ten sposób zdobywają pierwsze 
doświadczanie zawodowe. W ten sposób w ośrodkach 
pomocy społecznej Mazowsza zatrudniono w 2013 roku  
– 638 osób, zaś w 2014 roku 588 osób.

Innym rodzajem zatrudnienia pomocniczego jest staż.  
Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętno-
ści praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywa-
nie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. 
Staż w ośrodkach pomocy społecznej odbyło w 2013 roku  
– 202 osoby i w roku 2014 – 267 osób.

Wykres 9. Kadra ośrodków pomocy społecznej województwa mazowieckiego w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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3.8.4. Zatrudnienie pomocnicze 
w powiatowych centrach 
pomocy rodzinie

Powiatowe centra pomocy rodzinie również korzystają 
z zatrudnienia pomocniczego, choć w znacznie mniejszym 
zakresie niż ośrodki pomocy społecznej. W ramach wolon-
tariatu w 2014 roku współpracowało w powiatach 13 osób, 
z zatrudnienia subsydiowanego skorzystały 19 osób, nato-
miast staż odbyło 73 osoby.

3.8.5. Zespoły pracy socjalnej i inte-
gracji społecznej 

Od początku maja 2011 roku, zgodnie z art. 110 a 
ustawy o pomocy społecznej, w ramach struktury orga-
nizacyjnej ośrodków pomocy społecznej istnieje możli-
wość wyodrębnienia zespołu realizującego zadania 
ośrodka w zakresie pracy socjalnej i integracji 
społecznej. 

Mapa 5. Spełnienie ustawowego obowiązku dot. liczby zatrudnionych prac. socjalnych w gminach województwa mazowieckiego w 2014 r.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.

Wykres 10. Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa mazowieckiego w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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Wykres 11. Zatrudnienie pomocnicze w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie województwa mazowieckiego  
w latach 2012-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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3.9.1. Budżety gmin i miast na pra-
wach powiatu na zadania 
pomocy społecznej i inne 
świadczenia społeczne

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 2014 r. 2 693 614 324 zł. 
Z analizy wielkości tych wydatków w latach 2012-2014 
wynika, że gminy i miasta na prawach powiatu prze-
znaczają na politykę społeczną coraz więcej środków 
finansowych. W porównaniu do 2012 roku wielkość 
tych nakładów wzrosła o kwotę 382 771 637 zł. Nadal 
największe kwoty są wydatkowane na świadczenia 
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego. W 2014 roku na ten cel 
przeznaczono 1 092 358 582 zł (40,55% ogółu 
środków). 

Do innych dużych pozycji budżetowych w wydatkach 
na pomoc społeczną w gminach należą:

�� środki przeznaczone na utrzymanie żłobków to 
kwota 449 948 035 zł (16,7%),
�� środki przeznaczone na prowadzenie i utrzy-

manie ośrodków pomocy społecznej to kwota 
311 438 485 zł (11,56%),
�� środki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 

154 805 663 zł (5,76%),
�� środki na zasiłki stałe w kwocie 121 126 071 zł 

(4,5%).
Powyższe kategorie wydatków budżetowych na pomoc 

społeczną wraz ze świadczeniami rodzinnymi obejmują 
prawie 79% (2 129 676 836 zł) całego budżetu na politykę 
społeczną w gminach.

W 2014 roku najmniej środków gminy przeznaczyły na 
następujące pozycje budżetowe:

�� Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych w kwocie 1 366 711 zł,  
co stanowi 0,05% ogółu środków,

3.9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej 

Z analizy danych zawartych w Ocenie zasobów wynika, że w 
woj. mazowieckim w latach 2012-2014 funkcjonowała następu-
jąca liczba zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej:

�� w 2012 roku - 78 zespołów w 39 gminach (z czego 
w Warszawie 23 zespoły w 7 dzielnicach), w któ-
rych pracowały 544 osoby,

�� w 2013 roku - 82 zespoły z 41 gmin (z czego w War-
szawie 24 zespoły w 7dzielnicach), w których pra-
cowały 573 osoby,
�� w 2014 roku - 85 zespołów w 41 gminach (z czego 

w Warszawie 27 zespołów w 7 dzielnicach), w któ-
rych pracowało 570 osób.

Wykres 12. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w gminach i miastach na prawach powiatu 
województwa mazowieckiego w latach 2012-2014.
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Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
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Wykres 13. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w powiatach województwa mazowieckiego  
w latach 2011-2014.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 
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�� Wydatki na Pomoc dla cudzoziemców w kwocie  
300 322 zł, co stanowi 0,01% ogółu środków,
�� Wydatki na Kluby Dziecięce w kwocie 296 728 zł, 

co stanowi 0,01% ogółu środków,
�� Wydatki na Centra Integracji Społecznej w kwocie  

50 570 zł. co stanowi 0,002% ogółu środków,

3.9.2. Środki finansowe na wydatki  
w pomocy społecznej i innych 
obszarach polityki społecznej 
w powiatach

Środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną  
i inne obszary polityki społecznej, wydatkowane przez 
powiaty wyniosły ogółem w województwie mazowieckim  
w 2014 r. 620 171 974 zł. Z analizy wielkości tych wydatków 
w latach 2012-2014 wynika, że powiaty podobnie jak gminy 
województwa przeznaczają na politykę społeczną coraz 
więcej środków finansowych. W porównaniu do 2012 roku 
wielkość tych nakładów wzrosła o kwotę 67 150 641 zł.

Najwięcej środków finansowych powiaty przeznaczyły na:
�� prowadzenie i utrzymanie Domów Pomocy Społecznej  

w kwocie318 317 702 zł, co stanowi 51,33% ogółu środków,
�� prowadzenie i utrzymanie placówek opiekuńczo

-wychowawczych w kwocie 111 476 241 zł, co sta-
nowi 17,98% ogółu środków,
�� rodziny zastępcze w kwocie 77 335 495 zł, co sta-

nowi 12,47% ogółu środków.
Najmniej środków finansowych powiaty przeznaczyły 

między innymi na:
�� pomoc materialna dla uczniów 193 436 zł, co sta-

nowi 0,03% ogółu środków,
�� wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny  

i rodziny wspierające) 534 054 zł, co stanowi 0,09% 
ogółu środków,
�� wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 

kwocie 1 101 540 zł, co stanowi 0,18% ogółu środków.
Wydatki na utrzymanie i prowadzenie powiatowych 

centrów pomocy rodzinie wyniosły w 2014 r. 34 490 810 zł, 
tj. 6,55% (2 120 106 zł) więcej niż w 2013 roku, w którym 
utrzymanie wyniosło 32 370 704 zł. 

Rekomendacje odnoszą się do trzech głównych 
obszarów opisanych w Ocenie zasobów tj. danych licz-
bowych opisujących sytuację społeczną i demogra-
ficzną województwa, Mazowieckiego Barometru Ubó-

stwa i Wykluczenia Społecznego oraz analizy 
zapotrzebowania na usługi społeczne i instytucje 
aktywnej integracji i zostały sformułowane w następu-
jący sposób:

4. Rekomendowane działania do podjęcia 
przez samorządy

4.1. W zakresie pomocy społecznej:

4.1.1. Świadczenia pomocy społecz-
nej:

1. Dokonanie stopniowych zmian w sposobie orga-
nizacji pomocy społecznej i odchodzenie od tzw. 
działań interwencyjnych na rzecz prowadzenia 
działań profilaktycznych.

2. Wprowadzenie nowych form pomocy, w tym 
działań prewencyjnych w celu wyeliminowania 
zjawiska „dziedziczenia biedy”.

3. Utrzymanie i wzmocnienie działań aktywizująco
-wspierających, kierowanych do osób i rodzin 
korzystających z usług pomocy społecznej, szcze-
gólnie przez rozwój pracy socjalnej, usług  
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4.2.1. Usługi Pieczy zastępczej:
1. Kontynuacja procesu przekształcania placówek 

opiekuńczo- wychowawczych w rodzinne formy 
pieczy zastępczej, rozwijanie idei deinstytucjona-
lizacji rozumianej jako rozwój usług środowisko-
wych wspieranych przez placówki opieki 
całodobowej.

2. Rozwój usług wspierających rodzinę, w tym: asy-
stentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo spe-
cjalistyczne, wsparcie i tworzenie rodzin wspiera-
jących i pomocowych.

3. Wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji  
w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
poprzez tworzenia rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych typu rodzinnego.

4. Rozwój infrastruktury dla organizacji usług wspie-
rających rodzinę także o charakterze profilaktycz-
nym; w postaci pomocy w opiece i wychowaniu 
dzieci w placówkach wsparcia dziennego (świetlic 
środowiskowych, klubów, ognisk wychowaw-
czych i placówek specjalistycznych, itp.).

5. Rozwijanie i tworzenie placówek wsparcia dzien-
nego dla dzieci i młodzieży (świetlice środowi-
skowe, kluby, ogniska wychowawcze, placówki 
specjalistyczne).

6. Opracowywanie i wdrażanie gminnych i powiato-
wych programów wspierania rodziny, ze szczegól-
nym uwzględnieniem działań prewencyjnych, 
wzmacniających rodzinę w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych.

7. Zapewnienie środków finansowych na wkład wła-
sny niezbędny przy ubieganiu się o środki 

zewnętrzne, w tym z unii europejskiej, na realiza-
cje programów na rzecz wsparcia rodziny.

8. Promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspie-
rania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 
wspieranie w regionie samorządów gmin i powia-
tów w opracowywaniu i realizacji programów pro-
filaktycznych, organizowanie szkoleń, promocja 
„dobrych praktyk”.

4.2.2. Kadra Pieczy zastępczej:
1. Wprowadzenie nowych metod diagnozowania  

i tworzenia planów pomocy z uwzględnieniem 
wspólnych działań gminy i powiatu.

2. Zwiększenie liczby asystentów rodziny, wspierają-
cych dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, przy 
pomocy środków zewnętrznych, w tym z fundu-
szy Unii Europejskiej w nowym okresie programo-
wania (2014-2020), w celu uzupełnienia środków 
własnych na rozwój i modernizację usług asy-
stenta rodziny.

3. Rozwijanie systemu asystentury osoby niepeł-
nosprawnej wspomagającej w reintegracji 
społecznej i zawodowej osób niepełnospraw-
nych (w chwili obecnej jest ich na Mazowszu 
jedynie 19).

4. Podnoszenie kompetencji asystentów rodzin, 
koordynatorów pieczy zastępczej, i innych 
pracowników systemu pieczy zastępczej, 
poprzez szerszy dostęp do różnego rodzaju 
szkoleń, kursów i warsztatów, które pozwolą 
pracownikom skutecznie pomagać dzieciom 
i rodzinom.

5. Wsparcie szkoleniowe dla kadr powiatowych  
i gminnych przez MCPS.

4.2. W zakresie wsparcia dziecka i rodziny:

społecznych i działań profilaktycznych zapobiega-
jącym występowaniu problemów społecznych.

4. Stosowanie nowych metod diagnozowania w pracy 
socjalnej w celu określenia stopnia nasilenia proble-
mów społecznych i poziomu niesamodzielności 
osób wspieranych i zaplanowania ścieżki reintegra-
cji dla wyłączenia społecznego.

5. Zabezpieczenie odpowiednich środków finanso-
wych w budżetach gmin na pomoc społeczną, w 
tym na programy aktywizująco-wspierające oraz 
zwiększenie aktywności jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej w pozyskiwaniu dodat-
kowych środków finansowych dla osób wspiera-
nych, szczególnie z nowej perspektywy finansowej 
środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz 
innych funduszy krajowych i zagranicznych.

6. Kontynuowanie na poziomie regionu analiz, 
badań w obszarze pomocy społecznej i monitoro-
wanie skali ubóstwa i innych problemów społecz-
nych w regionie.

7. Zapewnienie przepływu informacji, upowszech-
nianie „dobrych praktyk” i umożliwienie wymiany 
doświadczeń pomiędzy instytucjami i podmio-
tami działającymi w obszarze pomocy społecznej 
i aktywnej integracji w regionie. 

4.1.2. Kadra pomocy społecznej:
1. Wzmocnienie działań na rzecz poprawy warunków 

lokalowych i liczby zatrudnionych pracowników 
socjalnych zgonie ze wskaźnikami określonymi  
w ustawie o pomocy społecznej,

2. Aktywne uczestnictwo kadry pomocy w realizacji pro-
jektów, w tym współfinansowanych ze środków EFS.

3. Dalsze rozwijanie idei wolontariatu, poprzez 
współpracę z organizacjami pozarządowymi  
i centrami wolontariatu w powiatach.

4. Organizowanie szkoleń i doradztwa specjalistycz-
nego dla pracowników pomocy społecznej na 
Mazowszu, w tym doradztwo MCPS bezpośrednio 
w gminach i powiatach.
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1. Inicjowanie i opracowywanie wspólnie z samorzą-
dami gminnymi i powiatowymi nowych form 
pomocy oraz programów aktywizujących i wspie-
rających osoby niesamodzielne, dostosowanych 
do potrzeb lokalnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem potrzeb subregionów, w tym terenów 
wiejskich i małych gmin znajdujących się na tere-
nach defaworyzowanych.

2. Przeprowadzenie przez jednostki samorządu 
szczegółowej diagnozy sytuacji problemowej, 
zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb  
i ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym dla ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym 
z RPO WM na lata 2014-2020.

3. Wzmocnienie współpracy jednostek organizacyj-
nych pomocy społecznej i instytucji rynku pracy, 
budowanie partnerskich relacji pracowników 

socjalnych i doradców klienta w celu podejmo-
wania działań na rzecz tworzenia nowych miejsc 
pracy, w tym w podmiotach ekonomii 
społecznej.

4. Zapewnienie przepływu informacji, rozwijanie  
i upowszechnianie baz wiedzy z zakresu aktywiza-
cji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania 
ubóstwu.

5. Zapewnienie możliwości uczestnictwa w szkole-
niach i warsztatów zapoznających przedstawicieli 
gmin i powiatów z celami i działaniami określo-
nymi w RPO WM na lata 2014-2020, tym w celu 
Tematycznym 9 – Wspieranie włączenia społecz-
nego i walka z ubóstwem.

6. Prowadzenie corocznego monitoringu wskaźni-
ków określających poziom ubóstwa i przebieg 
procesu włączenia społecznego dla wsparcia RPO 
WM na lata 2014-2020.

4.3. W zakresie mierników ubóstwa

4.4. W zakresie rozwoju usług środowiskowych:
1. Rozwijanie środowiskowych usług opiekuńczych 

dla osób starszych, chorych, niepełno-sprawnych, 
a także przy wsparciu z budżetu państwa specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi.

2. Wsparcie samopomocy i samoorganizację  
społeczności lokalnej, wykorzystanie nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, 
systemów przywoławczych,

3. Zapewnienie większych środków na usług i dla 
rodzin opiekujących się osobami starszymi celem 
ich wsparcia w sprawowaniu bezpośredniej, oso-
bistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym 
członkiem rodziny, lub wspólnie niezamieszku-
jącą matką, ojcem lub rodzeństwem.

4. Tworzenie i rozwój dziennych domów pomocy, 
klubów samopomocy. Samorządy przy tworzeniu 
np. dziennych domów mogą wykorzystać pomiesz-
czenia, które zostały zaadaptowane lub wyremon-
towane w ramach inwestycji finansowanych  
np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

5. Tworzenie mieszkań wspomaganych (treningowych, 
wspieranych) przygotowujących do prowadzenia 

samodzielnego życia lub zapewniające pomoc  
np. przez podmioty ekonomii społecznej.

6. Rozwój usług asystenckich na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami lub rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnościami. 

7. Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii spo-
łecznej w szczególności przedsiębiorstw spo-
łecznych oraz podmiotów reintegracji typu KIS, 
CIS, WTZ, ZAZ w celu stworzenia zwiększenia 
liczby miejsc pracy dla osób wykluczonych 
społecznie.

8. Kontynuowanie i rozwijanie współpracy  
z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu 
instytucjonalnych i środowiskowych form 
wsparcia dla osób i rodzin wymagających 
pomocy, wzmocnienie działań profilaktycz-
nych i aktywizujących.

9. Wspieranie samorządów lokalnych i organizacji 
pozarządowych 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 i rozbudowę 
infrastruktury instytucjonalnej.
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Karty powiatu wzorem lat ubiegłych zostały zamiesz-
czone w raporcie Oceny zasobów pomocy społecznej. 
Karty powiatu zawierają dane, które mogą być wykorzy-
stane w procesie planowania rocznych i wieloletnich 
budżetów społecznych na potrzeby opracowywania  
i monitorowania programów i strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych, w tym szczególnie programów 
pomocowych finansowanych ze środków m.in. MP i PS oraz 
środków europejskich. Karta może być wykorzystana  
w trakcie sporządzania sprawozdań i konstruowania 
dowolnych wskaźników ukazujących efekty pracy jed-
nostki pomocowej prowadzonej w danej gminie. Dane 
uzyskane z Katy mogą również posłużyć do przygotowy-
wania pogłębionej diagnozy lokalnych problemów. 

Poniżej zamieszczamy przykładową Kartę powiatu jako 
zestawienie danych liczbowych obrazujących zasoby woje-
wództwa z wyszczególnieniem zasobów m. st. Warszawy. 

Opracowano także Karty dla wszystkich gmin  
(ze względu na objętość tego materiału nie umieszczono 
ich w samym dokumencie Oceny zasobów). Karty gminy 
podobnie jak i Karty powiatu zawierają dane, które mogą 
być wykorzystane w procesie planowania rocznych i wielo-
letnich budżetów, oraz na potrzeby opracowywania  
i monitorowania programów i strategii rozwiązywania pro-

blemów społecznych, w tym szczególnie programów 
pomocowych finansowanych ze środków m.in. rządowych 
oraz środków europejskich. Karta może być wykorzystana 
w trakcie sporządzania sprawozdań i konstruowania 
dowolnych wskaźników ukazujących efekty pracy jed-
nostki pomocowej prowadzonej w danej gminie. Dane 
uzyskane z Katy mogą również posłużyć do przygotowy-
wania pogłębionej diagnozy lokalnych problemów gminy. 
W sprawie szczegółowych danych dotyczących kart 
powiatu/gminy zapraszamy do kontaktu z MCPS

Kontakt:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział ds. Badań Społecznych 
– Obserwatorium Integracji Społecznej

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

tel. 22 622 42 32
faks 22 622 47 32

e-mail: mcps@mcps.com.pl
www: mcps.com.pl, ois.mazowsze.pl

5. Karty Gminy i powiatu
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Karta powiatów województwa mazowiecKiego - warszawa

Lp. Treść
Mazowsze bez 

m. st. Warszawy
m. st. Warszawa

2014 2014

Da
ne

 og
óln

e 1 Liczba mieszkańców 3 599 069 1 735 442

2 Liczba mieszkańców - zmiana % w stosunku do roku poprzedniego +0,18% +0,64%

3 Liczba osób, które otrzymały pomoc i wsparcie 216 902 62 885

4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 6 183 2 611

Be
zro

bo
cie

5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale
205 291 / 122 

265
49 170 / 25 151

6 Liczba osób bezrobotnych - zmiana % w stosunku do roku poprzedniego -5,12% -0,12%

7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 56 401 9 042

8 Centrum Integracji Społecznej 9 2

9 Klub Integracji Społecznej 15 2

10 Zakład Aktywności Zawodowej 4 2

11 Spółdzielnia Socjalna 70 51

Ub
ós

tw
o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 70 203 15 815

13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 1 991 1 344

14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 52 28

Os
ob

y 
nie

pe
łn

os
pr

aw
ne

15 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 336 774 178 924

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 32 040 13 912

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 060 810

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 0 15

19 Warsztat Terapii Zajęciowej 0 18

Ro
dz

ina
 i p

iec
za

 za
stę

pc
za

20
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

20 280 7 352

21
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 
potrzeby ochrony macierzyństwa

11 611 2 069

22
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 
przemocy w rodzinie 

2 152 1 011

23
Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku 
(w tym dzieci)

83 295 (77 159) 14 616 (9 861)

24 Liczba asystentów rodziny 331 79

25 Liczba rodzin zastępczych 3 227 1 379

26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 80 839 38 509

27 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze 64 22

28 Mieszkanie chronione 46 21

29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego 56 25

Os
ob

y 
sta

rsz
e 30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 645 623 396 136

31 Dom Pomocy Społecznej 86 19

32 Dzienny Dom Pomocy 11 18

Za
so

by
 i w

yd
at

ki 
JS

T

33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR / OPS 108 / 1 721 41 / 639

34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 2 091 2 716

35
Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - powiat ˄ 
gminy ˅

418 864 205 
1 779 933 425

199 523 564 
913 646 543

36 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie PCPR ˄ OPS ˅ 26 757 090 
212 190 732

7 733 720 
99 247 753

37 Liczba projektów systemowych realizowanych w powiecie (gminy) 39 (267) 1 (29)
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