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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

Jednym z  zadań Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego określonym w  Ustawie o  pomocy spo-
łecznej jest diagnozowanie i monitorowanie wybra-
nych problemów społecznych w  regionie. Analiza 
skali ich występowania pomaga w  strategicznym 
planowaniu i odpowiedzialnej realizacji regionalnej 
polityki społecznej. Umożliwia także ocenę efek-
tywności i  jakości działań służących poprawie wa-
runków życia mieszkańców Mazowsza.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat przywiązuje szczególną wagę do groma-
dzenia zintegrowanych danych nt. pomocy społecznej, jak również aktywnej integracji. Rzetelna 
ocena zasobów pomocy społecznej, na podstawie przygotowywanego co roku raportu przedsta-
wiającego mazowiecką pomoc społeczną, pozwala na podniesienie jakości i efektywności funkcjo-
nowania instytucji pomocy społecznej, administracji publicznej, integracji społecznej i organizacji 
pozarządowych. Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości życia społecznego 
oraz poziomu spójności społecznej jest naczelnym celem polityki społecznej.

Zachęcam Państwa do lektury Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej, który został 
w całości poświęcony prezentacji najważniejszych informacji z „Oceny zasobów pomocy społecz-
nej w  oparciu o  sytuację społeczną i  demografi czną województwa mazowieckiego za 2016 rok”, 
a w szczególności z jej wnioskami i rekomendacjami, które pozwolą lepiej zrozumieć i zdiagnozo-
wać problemy społeczne występujące w naszym regionie.

Jednocześnie składam podziękowanie wszystkim gminom i  powiatom, a  w  szczególności, 
ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy społecznej za ich wkład w przygoto-
wanie tego raportu, który zawiera nie tylko dane statystyczne, ale jednocześnie przedstawia obraz 
rzeczywistego zaangażowanie pracowników instytucji pomocy i aktywnej integracji w konkretne 
działania pomocowe.

Jestem przekonana, że prace nad „Oceną zasobów pomocy społecznej w naszym wojewódz-
twie”, traktujecie Państwo nie tylko jako obowiązek ustawowy, ale przede wszystkim jako stałą in-
spirację do podejmowania nowych, lokalnych inicjatyw społecznych oraz pozyskiwania środków 
fi nansowych na ich realizację.

Życzę przyjemnej lektury!
 
 Elżbieta Lanc

 Członek Zarządu 
 Województwa Mazowieckiego
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Przekazujemy Państwu pierwszy w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji 
Społecznej, poświęcony w całości „Ocenie zasobów pomocy społecznej, w oparciu o sytuację społeczną i de-
mografi czną województwa mazowieckiego za rok 2016”.

Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego została przeprowadzona 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w okresie od 10 marca do 30 kwietnia 2017 roku. Przy dokony-
waniu Oceny korzystano z jednolitego w skali całego kraju formularza umieszczonego w systemie informatycz-
nym Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje zebrane w  formularzach Oceny zasobów posłużyły do przygotowania niniejszego Biuletynu, 
który jest formą streszczenia tego opracowania. W części pierwszej publikacji zaprezentowano dane demogra-
fi czne ilustrujące zmiany zachodzące w obszarze struktury ludności, przyrostu naturalnego oraz migracji w re-
gionie. Druga część Biuletynu poświęcona jest informacjom o osobach i rodzinach korzystających z pomocy 
społecznej w gminach i powiatach województwa mazowieckiego oraz przyczynom, na skutek których są one 
zmuszone ubiegać się o pomoc społeczną. Trzecia część opisuje zasoby instytucjonalne pomocy i aktywnej 
integracji, czwarta zaś - prezentuje wnioski i rekomendacje z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia dziecka 
i rodziny. Ostatnia część publikacji to - uaktualnione dane zebrane w ramach Mazowieckiego Barometru Ubó-
stwa i Wykluczenia Społecznego dla gmin województwa mazowieckiego w 2016 roku (pierwszy taki ranking 
został przeprowadzony w 2014 roku).

Zebrane w ramach Oceny zasobów dane są wykorzystywane:
 w procesie monitoringu oraz aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego;
 jako źródło informacji do planowania alokacji środków w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego na lata 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektów społecznych w gminach i powia-
tach regionu;

 przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe w procesie opracowywania strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych, jak i przygotowywania programów pomocowych.

Na końcu Biuletynu została umieszczona „Karta Województwa” czyli dane sumaryczne prezentujące kom-
plementarny obraz funkcjonowania pomocy społecznej na Mazowszu. Dane gromadzone w ramach Oceny 
zasobów pozwalają również na opracowanie Kart Gmin. W celu uzyskania informacji o tym - jak otrzymać taką 
kartę, prosimy skontaktować się z Wydziałem ds. Badań Społecznych - Obserwatorium Integracji Społecznej 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

W  imieniu Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim oso-
bom w gminach, powiatach, ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie za-
angażowanym w proces przygotowywania Oceny zasobów. Mamy nadzieję, że prezentowane dane dostarczą 
Państwu wielu cennych informacji o województwie mazowieckim i ułatwią podejmowanie decyzji związanych 
z planowaniem budżetu na pomoc społeczną w kolejnych latach.

 

                                    Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
                                    Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

WPROWADZENIE
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Liczba mieszkańców województwa mazowiec-
kiego systematycznie zwiększa się, przy czym roz-
wój demografi czny województwa jest zróżnicowany 
przestrzennie. Wykorzystując dwie składowe przy-
rostu rzeczywistego ludności, tj. przyrost naturalny 
i ogólne saldo migracji na pobyt stały, można powie-
dzieć, że w  2016 r. spośród 42 powiatów 19 zalud-
niało się, z  czego w  12 wzrost zaludnienia nastąpił 
w wyniku zarówno dodatniego przyrostu naturalne-
go, jak i  dodatniego salda migracji. W  pozostałych 
23 powiatach zmiany miały charakter regresywny, 
przy czym w  21 z  nich przyrost naturalny i  saldo 
migracji były ujemne. Największy przyrost ludności 
występował w powiatach koncentrujących się wokół 
Warszawy, a największy ubytek w powiatach usytu-
owanych na krańcach województwa (powiaty: go-
styniński, kozienicki, lipski, łosicki, przysuski, płoński, 
sierpecki).

W  województwie mazowieckim według stanu 
w dniu 31 grudnia 2016 r. zamieszkiwało ok. 5 366 
tys. osób2, co stanowiło 14,0% ogółu ludności Polski; 
mieszkańcy miast stanowili 14,9% ludności miejskiej 
kraju, a mieszkańcy wsi – 12,5% ogółu ludności wiej-
skiej. W porównaniu z 2015 roku liczba ludności wo-
jewództwa zwiększyła się o  0,31%, odnosząc się do 
2010 r. odnotowano spadek – o 1,88%.

Województwo mazowieckie zurbanizowane jest 
w stopniu wyższym od przeciętnego w kraju – udział 
mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności woje-
wództwa stanowi ponad 64%, natomiast w  kraju – 
nieco ponad 60%.

W  końcu 2016 r. wskaźnik zaludnienia wyniósł 
151 osób na 1 km2 i był bardzo zróżnicowany prze-
strzennie. Z analizy rozkładu tego wskaźnika na po-
ziomie powiatów wynika, że najmniejsza gęstość za-
ludnienia występuje w powiecie łosickim (41 osób/
km2), a największa– w m.st. Warszawie (3 391 osób/
km2).

1 „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
mazowieckiego w 2016 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 
2017 r.
2 Szacunki liczby i struktury ludności dla lat międzyspisowych 
sporządza się metodą bilansową, przyjmując wyniki ostatniego 
spisu powszechnego jako bazę wyjściową do obliczenia danych 
dla danej gminy z uwzględnieniem liczby urodzeń, zgonów, salda 
migracji wewnętrznych i zagranicznych (wyjątek stanowi 2015 r., 
w przypadku którego dla migracji zagranicznych przyjęto dane za 
2014 r.) oraz zmian administracyjnych, jakie miały miejsce w bilan-
sowanym okresie.

W województwie mazowieckim struktura ludno-
ści według płci charakteryzuje się liczebną przewa-
gą kobiet – podobnie jak w latach wcześniejszych na 
koniec 2016 r. stanowiły one 52,2% populacji (w kraju 
51,6%). Wskaźnik feminizacji, tj. liczba kobiet w prze-
liczeniu na 100 mężczyzn, wyniósł 109 (w kraju 107). 
Bardziej sfeminizowana jest ludność miast niż wsi– 
w omawianym roku udział kobiet wyniósł odpowied-
nio 53,3% wobec 50,1%, a  wskaźnik feminizacji 114 
wobec 101.

W  województwie mazowieckim w  2016 r. 
zarejestrowano 59 586 urodzeń żywych. W stosunku 
do poprzedniego roku było to o 2 130 więcej, a w po-
równaniu z 2010 r. – o 1 170 mniej. Współczynnik uro-
dzeń żywych wyniósł 11,12‰ wobec 10,76‰ przed 
rokiem i 11,56‰ przed sześcioma laty.

W 2016 r. zmarło 54 867 osób, tj. o 163 mniej niż 
w 2015 r. Współczynnik natężenia zgonów ukształto-
wał się na poziomie 10,24‰ wobec 10,30‰.

Liczba zarejestrowanych w  2016 r. zgonów nie-
mowląt wyniosła 195 i była mniejsza o 26 niż przed 
rokiem i  o  79 niż w  2010 r. Współczynnik natężenia 
liczony na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,27 i w ska-
li roku był mniejszy o  0,58 pkt, a  w  skali sześciu lat 
– o 1,24 pkt.

W  województwie mazowieckim dodatni przy-
rost naturalny obserwowany jest od 2006 r., przy 
czym najwyższe jego natężenie wystąpiło w 2010 r. – 
wówczas, w  wyniku bilansu urodzeń i  zgonów, na 
każde 10 tys. ludności przybyło przeciętnie 14 osób. 
W 2016 r. przyrost naturalny osiągnął nieco niższy po-
ziom – w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców przyby-
ło 9 osób.

W  miastach województwa dodatni przyrost na-
turalny utrzymuje się od 2005 r., natomiast na wsi 
wystąpił w  latach 2008–2010, 2012, 2014 i  2016. 
W  ostatnim roku analizy współczynnik przyrostu 
naturalnego w  miastach wyniósł 1,34‰, a  na wsi 
0,06‰ (przed rokiem odpowiednio 0,83‰ i minus 
0,21‰). W  Warszawie dodatni przyrost naturalny 
utrzymuje się od 2008 r. (z wyjątkiem 2013 r.), przy 
czym najwyższą wartość wskaźnika odnotowano 
w 2016 r. (1,41‰).

Na koniec 2016 r. dodatni przyrost natural-
ny wystąpił w  18 powiatach, przy czym w  ujęciu 
względnym w  14 z  nich był wyższy niż przeciętnie 
w  województwie; najwyższą wartość wskaźnika 
odnotowano w  powiecie wołomińskim (5,19‰). 

DEMOGRAFIA W GMINACH I POWIATACH 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Ujemny przyrost naturalny wystąpił w  24 powia-
tach, w tym w dwóch miastach na prawach powiatu 
– Płocku i  Radomiu; najniższe natężenie omawiane-
go współczynnika odnotowano w  powiecie lipskim 
(minus 6,11‰). Z  analizy przestrzennego rozkładu 
omawianego zjawiska wynika, że powiaty z  dodat-
nim przyrostem naturalnym koncentrują się głównie 
w centralnej części województwa oraz w bezpośred-
nim otoczeniu trzech miast na prawach powiatu – 
Ostrołęki, Radomia i Siedlec.

Mapa 1. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w powiatach woj. Mazowieckiego w 2016 r.

Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2015 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2016 r.

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 wy-
meldowały się. W  ciągu 2016 r. różnica między na-
pływem migracyjnym a  odpływem wyniosła 12  950 
osób; na każde 10 tys. ludności przybyły przeciętnie 
24 osoby.
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Pomoc i  wsparcie w  ośrodkach pomocy spo-
łecznej, miejskich ośrodkach pomocy społecznej lub 
powiatowych centrach pomocy rodzinie w 2016 roku 
w gminach i powiatach województwa mazowieckie-
go uzyskało 331  672 osoby, co stanowiło 6,22% 
wszystkich mieszkańców województwa.

DANE O OSOBACH I RODZINACH 
KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GMINACH I POWIATACH
1.  Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej

Świadczenia z  pomocy społecznej zostało przy-
znane 190  316 osobom (z  czego 106  282 kobietom 
i 84 034 mężczyznom) i 131 423 rodzinom (w których 
zamieszkiwało 317 115 osób).

W  roku oceny, w  stosunku do 2015 roku, łącz-
na liczba osób korzystających z  pomocy i  wsparcia 

7

Mapa 2. Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców województwa mazowieckiego w 2016 roku.

Źródło:  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.



8

zmniejszyła się o 7 882 osoby (w 2015 r. w stosunku do 
2014 r. odnotowano spadek o 8 151 osób). Natomiast 
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z po-
mocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 
poprzedniego o 6 367 (w 2015 r. w stosunku do 2014 r. 
odnotowano spadek o 7 455 rodziny). W przypadku 

długotrwale korzystających z pomocy społecznej 
ich liczba osiągnęła poziom 109  334 osób (w  tym 
61 051 kobiet i 48 283 mężczyzn), co oznaczało spa-
dek w stosunku do roku ubiegłego o 6 351 osób (rok 
wcześniej tendencja ta była podobna, zanotowano 
spadek o 2 261 osób).
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Wykres 1. Osoby, które uzyskały pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło fi nansowania w gminach województwa 
  mazowieckiego w latach 2014-2016.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Mapa 3. Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców województwa mazowieckiego w 2016 roku w ujęciu powiatowym.

Źródło:  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.



9

Wykres 2. Osoby, które uzyskały pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło finansowania w powiatach województwa   
  mazowieckiego w latach 2014-2016.
 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

2.  Powody ubiegania się o pomoc społeczną w gminach
W  województwie mazowieckim najczęściej wy-

stępującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 
osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się 
o  pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki po-
mocy społecznej w 2016 roku było kolejno: ubóstwo, 
długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie oraz 
niepełnosprawność. Pozostałe powody udzielania 
pomocy społecznej wykazane w  ankietach to: bez-
radność w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i  prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrze-
ba ochrony macierzyństwa (w  tym wielodzietności), 
alkoholizm, bezdomność, przemoc w  rodzinie, trud-
ności w  przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 
z  zakładu karnego, zdarzenia losowe, narkomania, 
sieroctwo, klęski żywiołowe i ekologiczne oraz ofi ary 
handlu ludźmi.

W  województwie mazowieckim, nadal najdo-
tkliwszym problemem pozostaje ubóstwo. Z  tego 
powodu pomocą społeczną objęto w  2016 roku 
65  799 rodzin. W  stosunku do 2015 roku odno-
towano spadek o  5,84%, tj. o  4  080 rodzin, nato-
miast w  stosunku do 2014 roku redukcję o  9,32%, 
tj. o 6 763 rodziny. Liczba osób w rodzinach, którym 
udzielono pomocy i  wsparcia z  powodu ubóstwa 
wyniosła w 2016 roku 165 302 (spadek w stosunku 
do 2015 roku o 10,6%, tj. o 19 600 osób a w stosunku 
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Świadczenia pieniężne przyznano 104  222 oso-
bom i 96 323 rodzinom, w których wspólnie gospo-
darowało 203  157 osób. Świadczenia niepieniężne 
zostały udzielone 103 556 osobom, 65 714 rodzinom 

i 202 692 osobom w tych rodzinach. Pracą socjalną 
objęto 123 447 rodzin, w których przebywało 276 411 
osób.

do 2014 roku o 15,6%, tj. o 30 532 osoby). W wielu 
przypadkach przyczyną niekorzystnych zjawisk dla 
rodzin są nadal niskie dochody.

Drugim najczęściej wykazywanym w  ankie-
tach oceny zasobów powodem udzielania pomocy 
i wsparcia w gminach województwa mazowieckiego 
była długotrwała lub ciężka choroba. W 2016 roku 
wsparcie w tym zakresie wzrosło w stosunku do roku 
2015 o 1 498 rodzin, co daje przyrost o 3,08% i osta-
tecznie wyniosło 50 084 rodziny (liczba osób w rodzi-
nach sięgnęła odpowiednio 93 836 osób a jej stosu-
nek do roku poprzedniego równał się 3,02%).

Bezrobocie to kolejna ważna przyczyna ubiega-
nia się o  świadczenia z  pomocy społecznej. W  2016 
roku było to 42  835 rodzin i  121  884 osoby w  tych 
rodzinach, (spadek rok do roku o  12,6%, tj. o  6  175 
rodzin i o 14,5%, tj. o 20 648 osób w tych rodzinach). 
W stosunku do 2014 roku nastąpiła redukcja o 19,9%, 
tj. o 10 635 rodzin i odpowiednio o 22,44%, tj. o 35 267 
osób w tych rodzinach.

Szacunkową liczbę rodzin i  osób, objętych w  la-
tach 2014-2016 pomocą społeczną wg. powodów 
w  gminach województwa mazowieckiego (ogółem 
pomocą z  różnych przyczyn objęto 235  194 osoby) 
obrazuje poniższy wykres.
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Wykres 3. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w gminach województwa mazowieckiego w latach 2014-2016.
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Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
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3.  Powody ubiegania się o pomoc społeczną w miastach 
 na prawach powiatu

Wzorem lat ubiegłych, w Ocenie zasobów za 2016 
rok, prezentacja danych dotyczących powodów ubie-
gania się o  pomoc społeczną została podzielona na 
dwie części: pierwsza opisuje sytuację w  gminach, 
druga w  miastach na prawach powiatu wojewódz-
twa mazowieckiego (z pominięciem m. st. Warszawa). 
Powodem takiego wyróżnienia jest to, że powiaty 
grodzkie realizują zarówno zadania pomocy społecz-
nej gminy, jak i powiatu, zapisane w ustawie o pomo-
cy społecznej i  innych aktach prawnych. Zasadnym 
zatem stało się przedstawienie danych w tym zakresie 
w oddzieleniu od informacji z gmin.

Podobnie jak w  przypadku danych gminnych, 
najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytu-
acji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami 
ubiegania się o pomoc społeczną w miastach na pra-
wach powiatu były nadal kolejno: ubóstwo, bezro-
bocie oraz długotrwała lub ciężka choroba.

Nie przyznano pomocy w 2016 roku z powodu 
klęsk żywiołowych i  ekologicznych oraz ochrony 
ofi ar handlu ludźmi.

Poniższy wykres obrazuje szacunkową liczbę ro-
dzin lub osób, objętych w latach 2014-2016 pomocą 
społeczną w miastach na prawach powiatu.

Wykres 4. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w miastach na prawach powiatu w województwie mazowieckim w la-
tach 2014-2016.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
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ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY 
SPOŁECZNEJ

Zgodnie z zapisami Konstytucji RP (art. 164) podsta-
wową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 
Zakres działania i zadania gminy określa ustawa z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3. Do zakresu 
działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone usta-
wami na rzecz innych podmiotów sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym. Zadaniem własnym gminy jest 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w drodze 
świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypeł-
nianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepi-
sów prawa i uchwał rady gminy oraz innych przepisów 
wewnętrznych jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji tej ustawowej zasady do kom-
petencji gminy należy m. in. zarządzanie infrastrukturą 
(drogi, wodociągi, kanalizacja, transport itp.), w  tym 
infrastrukturą społeczną (ochrona zdrowia, pomoc 

3 Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 446, z późn. zm.

1.  Infrastruktura społeczna w gminach

społeczna, oświata, kultura i  rekreacja). Infrastruktura 
społeczna jest zatem defi niowana, jako zespół insty-
tucji i usług zaspakajających w zorganizowany sposób 
ludzkie potrzeby w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, 
kształcenia, oświaty, kultury, pomocy społecznej, służ-
by zdrowia i budownictwa mieszkaniowego.

Wzorem lat ubiegłych również w ocenie zasobów 
pomocy społecznej za 2016 rok zostały przedstawione 
wybrane instytucje i zagadnienia związane z funkcjo-
nowaniem infrastruktury społecznej na terenie gmin 
województwa mazowieckiego. Dane zebrane z formu-
larzy zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Z  analizy danych za lata 2014-2016 wynika, że 
liczba gminnych lokali komunalnych utrzymuje się na 
zbliżonym poziomie (ich liczba w  2015 r. zwiększyła 
się w stosunku do 2014 r. o 559 lokali aby następnie 

Tabela 1. Infrastruktura społeczna w województwie mazowieckim w latach 2014-2016.

Wyszczególnienie 2014 2015 2016

Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 125 378 125 937 124 743

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 17 873 16 386 15 843

Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 12 799 14 003 14 830

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 7 833 7 990 7 303

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 2 174 2 111 1 843

Liczba żłobków 221 269 313

Liczba opiekunów dziennych do dzieci 64 113 153

Liczba miejsc w żłobkach 10 289 11 613 12 690

Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku 8 623 11 211 13 287

Liczba przedszkoli 2 596 2 587 2 834

Liczba miejsc w przedszkolach 167 603 162 899 180 524

Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych wniosków 6 034 4 996 5 475

Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 555 579 555

Przyszkolne 114 121 132

Pozaszkolne 441 458 423

Liczba świetlic i klubów dla seniorów 400 457 465

Liczba hospicjów 28 26 26

Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 2 2 2

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
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zmniejszyć się w 2016 r. o 1 194 ). Wzrosła, w stosunku 
do 2014 roku, liczba lokali socjalnych o 2 031. Zmniej-
szyła się liczba wniosków składanych na mieszkania 
komunalne, mieszkania socjalne oraz wyroków eks-
misyjnych bez wskazania lokalu socjalnego.

W  zakresie infrastruktury zapewniającej instytu-
cjonalną opiekę dla dzieci do lat 6 gminy wykazały 
funkcjonowanie w  2016 roku w  województwie ma-
zowieckim 313 żłobków (z  oddziałami żłobkowy-
mi w  przedszkolach) z  12  690 miejscami oraz 2 834 

przedszkola (z oddziałami przedszkolnymi przy szko-
łach) ze 180  524 miejscami. Pomimo rosnącej liczby 
żłobków i  przedszkoli nadal dla sporej liczby dzieci 
nie ma miejsc w  tych placówkach. Świadczy o  tym 
liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w  żłob-
kach (13 287 dzieci) i przedszkolach (5 475 dzieci).

Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży spa-
dła w stosunku do roku 2015 o 24 i wróciła do warto-
ści z 2014 r. wynoszącej 555.

2.  Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecz-
nej państwa. Obowiązek jej kreowania, standaryzacji 
i  realizacji zadań spoczywa na organach administracji 
rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego. 
Kreatorem polityki społecznej na szczeblu krajowym 
jest Ministerstwo Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej. 
Za standard usług oraz realizację zadań z  zakresu ad-
ministracji rządowej odpowiedzialny jest Wojewoda 
(wydziały polityki społecznej). Realizatorem na szczeblu 
regionalnym, za pomocą regionalnego ośrodka polityki 

społecznej, jest Marszałek Województwa (realizacja za-
dań samorządu województwa). Za organizację instytucji 
pomocy społecznej na szczeblu powiatowym odpowie-
dzialne są powiatowe centra pomocy rodzinie, zaś za 
organizację podstawowych usług społecznych na szcze-
blu gminnym – ośrodki pomocy społecznej. Realizację 
powyższych zdań wspierają organizacje pozarządowe.

Dane dotyczące ilości tych placówek w  woje-
wództwie mazowieckim w latach 2014-2016 obrazuje 
poniższa tabela.

Tabela 2. Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2014-2016.

Typ jednostki 2014 2015 2016

Domy Pomocy Społecznej 105 107 107

Środowiskowe Domy Samopomocy 62 65 65

Dzienne Domy Pomocy 32 41 44

Noclegownie, schroniska dla bezdomnych 80 80 79

Kluby samopomocy 10 12 10

Mieszkania chronione 67 49 55

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 13 16 14

Jednostki specjalistycznego poradnictwa 81 83 83

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 87 92 105

Dzienne placówki wsparcia dla dzieci 235 225 215

Placówki dla dzieci typu rodzinnego 37 36 46

Centra Integracji Społecznej 11 12 14

Kluby Integracji Społecznej 17 20 16

Warsztaty Terapii Zajęciowej 90 91 98

Zakłady Aktywności Zawodowej 6 8 8

RAZEM 933 937 959

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok, Rejestry i Wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
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Z  analizy formularzy oceny za 2016 rok wynika, 
że zrealizowano 24 projekty współfi nansowane z EFS 
w 24 gminach, a ogólna liczba osób objęta tymi pro-
jektami wyniosła 1 062 osób. Do realizacji projektów 
przystąpiły gminy w powiatach: ciechanowskim, gro-
dziskim, legionowskim (2), nowodworskim, ostrow-
skim (2), piaseczyńskim, m. Płock, m. Radom, siedlec-
kim, sochaczewskim, szydłowieckim, m. st. Warszawa 
(2 dzielnice), warszawskim zachodnim (2).

W  konkursach ogłaszanych przez MRPiPS wzięło 
udział 331 gmin, które podjęły się realizacji 331 projek-
tów. W żadnym powiecie nie wystąpiła sytuacja, w któ-
rej jakakolwiek gmina nie zadeklarowała by uczest-
nictwa. Najwięcej gmin wykazało udział w  konkursie 
„Asystent rodziny i  koordynator rodzinnej pieczy za-
stępczej” w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny.

3.  Aktywność projektowo-konkursowa gmin i powiatów

Udział w programach osłonowych wykazało 327 
gmin, które realizowały 641 programów, w  których 
wzięło udział 214 400 osób.

W przypadku powiatów, analiza formularzy oceny 
wskazuje, że zrealizowano 7 projektów współfi nanso-
wane z EFS na terenie 7 jednostek samorządu teryto-
rialnego, a ogólna liczba osób objęta tymi projektami 
wyniosła 403 osoby.

Udział w  konkursach ogłaszanych przez MRPiPS 
zadeklarowało 35 powiatów, które łącznie zrealizowało 
41 konkursów. Wzięło w nich udział 5 029 osób. Najwięcej 
powiatów wykazało udział w konkursie „Asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w zakresie za-
trudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Udziału w  programach osłonowych nie wykazał 
żaden powiat.

Z  danych przekazanych przez jednostki organi-
zacyjne pomocy społecznej wynika, że realizację za-
dań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje 
pozarządowe lub inne podmioty określone w usta-
wie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie4, na podstawie umowy 
o  współpracy i  zleceniu zadań, zadeklarowało 17 
powiatów i 71 gmin województwa mazowieckiego. 
Kwoty zadań zleconych (w trybie „działalności pożyt-
ku publicznego” i w trybie „zamówień publicznych”) 
wyniosły: 42  966  721 zł w  gminach i  11  524  350 zł 
w powiatach. 

W  powiatach białobrzeskim, gostynińskim, 
mławskim, sochaczewskim, sokołowskim, szydło-
wieckim, węgrowskim, zwoleńskim i  żuromińskim 
żadna z gmin nie wykazała zlecania zadań organiza-
cjom pozarządowym. Najwięcej organizacji pozarzą-
dowych realizuje zadania w  gminach z  powiatów: 
m. st. Warszawy (14 dzielnic), radomskiego (4 gminy), 
wyszkowskiego (4 gminy), garwolińskiego (3 gminy), 
legionowskiego (3 gminy), mińskiego (3 gminy), no-
wodworskiego (3  gminy), ostrowskiego (3 gminy), 
płońskiego (3 gminy) i sierpeckiego (3 gminy).

Zadania zlecone w  obszarze pomocy i  wsparcia 
odbywały się poprzez:

 zlecenia w  trybie „działalności pożytku pu-
blicznego”, uzyskało 582 organizacji pozarzą-

4 Tekst jednolity Dz.U. z  2016 r. poz. 1817, z późn. zm.

4.  Zlecanie zadań przez gminy i powiaty organizacjom 
 pozarządowym

dowych, z którymi zawarto 780 umów na łącz-
ną wartość 37 005 675 zł,

 zlecenia w  trybie „zamówień publicznych” 
uzyskało 39 organizacji pożytku publicznego 
na łączną kwotę 5 961 046 zł.

Gminy zlecały zadania w zakresie:
 usług opiekuńczych - 36 organizacjom na 

kwotę 10 071 688 zł,
 specjalistycznych usług opiekuńczych - 13 

organizacjom na kwotę 1 388 555 zł,
 prowadzenia placówki pomocy społecznej 

- 20 organizacjom na kwotę 5 699 372 zł.
W przypadku powiatowych centrów pomocy rodzi-

nie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakre-
sie zlecania im zadań z zakresu pomocy społecznej nie 
deklarowały powiaty: ciechanowski, gostyniński, grójec-
ki, kozienicki, lipski, łosicki, m. Ostrołęka, ostrowski, pia-
seczyński, m. Płock, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, 
m. Radom, m. Siedlce, sierpecki, sokołowski, szydłowiec-
ki, m. st. Warszawa, węgrowski, zwoleński, żuromiński.

Powiatowe centra pomocy rodzinie skoncentro-
wały się głównie na współpracy z 67 organizacjami po-
zarządowymi w zakresie zleceń w trybie „działalności 
pożytku publicznego”, i wykazały zawartych 81 umów, 
na łączną kwotę 10 884 350 zł i prowadzenia placówek 
pomocy społecznej w  liczbie 36 organizacji, którym 
zlecono zadania na łączną kwotę 20 598 142 zł.
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Z  informacji przekazanych przez jednostki orga-
nizacyjne pomocy społecznej województwa mazo-
wieckiego wynika, że nadal utrzymuje się, zapocząt-
kowany w 2013 r. trend zmniejszania się liczby osób 
i  rodzin korzystających z pomocy społecznej (w sto-
sunku do 2015 r. spadek o 2,3%), w tym także długo-
trwale korzystających z  pomocy społecznej (spadek 
liczby takich osób o  5% w  stosunku do 2015 roku). 
Zmniejszyła się liczba osób, którym przyznano świad-
czenie (decyzją administracyjną na podstawie usta-
wy o pomocy społecznej) w stosunku do 2015 roku 
(o 8,1%). Spadek odnotowano także w zakresie liczby 
i kwot przyznanych:

 świadczeń pieniężnych (zmniejszenie w  sto-
sunku do 2015 r. o 5,9%),

 świadczeń niepieniężnych, (zmniejszenie 
w stosunku do 2015 r. o 7,2%),

 zasiłków okresowych (zmniejszenie w stosun-
ku do 2015 r. o 11,8%),

 zasiłków celowych (zmniejszenie w stosunku 
do 2015 r. o 7,3%).

W  roku oceny, w  stosunku do lat poprzednich 
nieznacznie wzrosła liczba osób , którym przyznano 
zasiłki stałe (o 1,5% ). 

Jednocześnie rosną środki fi nansowe przeznacza-
ne przez gminy(o 11,7%) i powiaty (o 6,4%) na wydat-
ki w  pomocy społecznej i  innych obszarach polityki 
społecznej.

Nadal najczęściej występującymi przyczynami 
trudnej sytuacji życiowej osób i  rodzin, a  jedno-
cześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną 
w  województwie mazowieckim, wskazanymi przez 
ośrodki pomocy społecznej w 2016 roku było: ubó-
stwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba 
oraz niepełnosprawność.

Pomoc społeczna w Polsce jak i na Mazowszu stoi 
na progu nowych wyzwań. Zmiany gospodarcze i cy-
wilizacyjne, powodują, ujawnianie się nowych pro-
blemów społecznych na które służby pomocy i  ak-
tywnej integracji będą musiały skutecznie reagować. 
Postępujące starzenie się społeczeństwa, migracje 
wewnętrzne i  zewnętrzne, problemy wielokulturo-
wości, nowe choroby, uzależnienia, cywilizacyjne wy-
muszają zorganizowanie pomocy społecznej, opartej 
o rozwiniętą pracę socjalną, bezpośrednio skierowa-
ną dla osób niesamodzielnych wsparte usługami spo-
łecznymi na szczeblu lokalnym.

Z analiza danych przekazanych przez ośrodki po-
mocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzi-

5.  Wnioski w zakresie świadczeń pomocy społecznej

nie, w ramach Oceny zasobów za 2016 rok, wynika, 
że zmiany zachodzące w mazowieckiej pomocy spo-
łecznej zmierzają właśnie w  kierunku ograniczania 
działań pasywnych, opiekuńczych na rzecz działań 
aktywizujących i  integracji społecznej. Działania te, 
jak też odpowiednie wykorzystanie środków unij-
nych z  Europejskiego Funduszu Społecznego przy-
noszą coraz więcej pozytywnych efektów chociażby 
w  zakresie uniezależniania się od pomocy społecz-
nej, a w dalszej perspektywie do zniwelowania ubó-
stwa i  wykluczenia społecznego osób i    rodzin na 
Mazowszu.

Rekomendowane działania do podjęcia 
przez samorządy to:
1. Zwiększenie działań profi laktycznych i aktywizu-

jących, w  celu uzyskiwania samodzielności ży-
ciowej osób korzystających z pomocy społecznej 
poprzez rozwój nowych metod pracy socjalnej 
z osobą i rodziną będącymi w kryzysie.

2. Rozdzielenie przez ośrodki pomocy społecznej 
prowadzenia pracy socjalnej od świadczeń fi nan-
sowych pomocy społecznej, w celu wzmocnienia 
pozycji pracy socjalnej i umożliwienia stosowania 
kontraktu socjalnego.

3. Aktywizacja gmin i  powiatów w  pozyskiwaniu 
dodatkowych źródeł fi nansowania pomocy spo-
łecznej szczególnie w  ramach konkursów ogła-
szanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego i nowej perspektywy fi -
nansowej Unii Europejskiej.

4. Kierowanie dodatkowego wsparcia do insty-
tucji publicznych i  organizacji pozarządowych 
działających na terenach charakteryzujących się 
szczególnie niekorzystnymi wskaźnikami- demo-
grafi cznymi, a  także Mazowieckiego Barometru 
Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego.

5. Stałe monitorowanie skali występowania proble-
mów społecznych w  regionie, w  szczególności: 
ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej 
choroby oraz niepełnosprawności za pomocą ba-
dań i analiz, prowadzonych przez samorząd wo-
jewództwa.

6. Podnoszenie wiedzy i  inicjowanie nowych roz-
wiązań w  obszarze pomocy społecznej, w  tym 
poprzez organizowanie seminariów, szkoleń, 
konferencji i  kampanii informacyjno-edukacyj-
nych.
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W  województwie mazowieckim od kilku lat ob-
serwujemy zwiększenie zatrudnienia w  ośrodkach 
pomocy społecznej (w 2016 roku wzrost ten wyniósł 
4,7% w stosunku do roku 2015 oraz 6,8% w stosunku 
do roku 2014) i powiatowych centrach pomocy rodzi-
nie (w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku stan za-
trudnienia zwiększył się o 6,85%).

W  mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej, 
na przestrzeni lat 2014-2016, pomimo wzrostu ogól-
nego zatrudnienia, liczba pracowników socjalnych 
utrzymywała się na podobnym poziomie i wynosi-
ła średnio 2 387 osób. Na koniec grudnia 2016 roku 
zatrudnionych było 2 393 osoby, co stanowi spadek 
o 0,5% w stosunku do roku 2015 a wzrost o 1,4% w re-
lacji do roku 2014 roku. Powiatowe centra pomocy 
rodzinie w 2016 roku w formularzach oceny wykaza-
ły zatrudnienie 122 pracowników socjalnych (spadek 
w stosunku do 2014 roku o 18% i w stosunku do 2015 
roku o  1%). Poprawie ulega także spełnianie usta-
wowego warunku zatrudnienia odpowiedniej ilości 
pracowników socjalnych. Pod koniec roku oceny nie 
spełniało go jednak 85 gmin.

Zwiększyła się ogółem liczba pracowników po-
siadających wyższe wykształcenie, poza kategorią 
pracowników socjalnych Mazowsza, wśród których 
rośnie natomiast liczba osób posiadających   spe-
cjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjal-
nego.

Jak wynika z analizy formularzy Oceny, coraz czę-
ściej współpracę z ośrodkami pomocy społecznej po-
dejmują wolontariusze, których jest już na Mazowszu 
prawie 2400 (wzrost ich liczby w  stosunku do 2015 
roku o 1%). Odnotowano również udział wolontariu-

6.  Wnioski w zakresie kadry pomocy społecznej

szy w realizacji zadań przypisanych powiatowym jed-
nostkom organizacyjnym pomocy społecznej.
Rekomendowane działania do podjęcia przez 
samorządy:
1. Zwiększenie zatrudnienia pracowników socjal-

nych, w  szczególności w  tych gminach, które 
wciąż nie spełniają wskaźników określonych 
w ustawie o pomocy społecznej.

2. Umożliwienie pracownikom ośrodków pomocy 
społecznej i  powiatowych centrów pomocy ro-
dzinie uczestnictwa w  szkoleniach, seminariach 
i  konferencjach organizowanych przez MCPS, 
w celu prezentacji nowych rozwiązań i „dobrych 
praktyk” w  krajowej i  europejskiej polityce spo-
łecznej.

3. Współpraca z  organizacjami pozarządowymi 
w upowszechnianiu idei wolontariatu w admini-
stracji samorządowej, streetworkingu, coachingu 
z  wykorzystaniem nowych technologii teleinfor-
matycznych.

4. Organizowanie przez MCPS specjalistycznych 
szkoleń, doradztwa oraz superwizji pracy socjal-
nej dla pracowników służb pomocy i  aktywnej 
integracji z  gmin i  powiatów województwa ma-
zowieckiego, szczególnie w zakresie nowych me-
tod pracy socjalnej na rzecz włączenia społeczne-
go oraz rozwoju form podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych, tj.  studiów i  kursów zawodowych 
(specjalizacji).

5. Podjęcie działań przez samorządy zmierzające do 
podniesienia poczucia bezpieczeństwa funkcjo-
nowania pracowników służb społecznych w trak-
cie wykonywania czynności zawodowych.

7.  Wnioski w zakresie wsparcia dziecka i rodziny

Usługi pieczy zastępczej

W  przypadku wystąpienia w  rodzinie trudności 
w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu 
system pomocy społecznej oferuje szereg zaplano-
wanych działań, które mają pomóc przywrócić takim 
rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych. Rodziny zagrożone kryzysem są 
wspierane przez pracowników socjalnych, pedago-
gów szkolnych, asystentów rodziny i  inne instytucje, 
w tym także w razie potrzeby przez policję, kuratorów 
sądowych. W  przypadku, gdy działania te nie przy-

noszą rezultatów, a  rodzice mają nadal problemy 
w  wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, dziecko 
ze względu na jego dobro, jest umieszczane w pieczy 
zastępczej (sprawowanej w  formie rodzinnej lub in-
stytucjonalnej).

W  naszym regionie w  2016 roku funkcjonowało 
w ramach systemu wpierania rodziny i pieczy zastęp-
czej 4576 rodzin zastępczych, w  których przebywało 
6 623 dzieci. W roku oceny, w stosunku do 2015 roku 
wzrosła liczba rodzin zastępczych spokrewnionych 
z  dzieckiem, jak też liczba rodzin niezawodowych. 
Zmniejszyła się natomiast nieznacznie liczba dzieci 
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objętych tymi formami pieczy zastępczej. Zmniejszy-
ła się liczba rodzin zastępczych zawodowych i  liczba 
przebywających w  nich dzieci. Od dwóch lat na nie-
zmienionym poziomie utrzymuje się natomiast liczba 
rodzin zawodowych specjalistycznych. Coraz więcej 
dzieci umieszczanych jest rodzinnych domach dziecka, 
których liczba na Mazowszu wzrosła o 16% w stosunku 
do 2015 roku.

Według ocen zasobów pomocy społecznej 
przygotowanych przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie w  województwie mazowieckim funkcjo-
nowało: 3001 rodzin spokrewnionych z  dzieckiem 
(w których przebywało 3 885 dzieci), 1 356 rodzin 
zastępczych niezawodowych (w  których przeby-
wało 1 752 dzieci), 170 rodziny zastępcze zawodo-
we (w  których przebywało 651 dzieci), w  tym: 17 
rodzin zastępczych specjalistycznych (w  których 
przebywało 41 dzieci) i 44 rodziny pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego (w których przebywało 242 
dzieci). W  43 rodzinnych domach dziecka przeby-
wało 335 dzieci.

W roku 2016 na Mazowszu pod opieką zastępczą 
przebywało ponad 9,1 tys. dzieci. Spośród nich ponad 
72% podlegało rodzinnym formom pieczy. W placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 2485 
dzieci. Rok 2016 był kolejnym, w  którym w  rodzin-
nych domach dziecka znalazło się więcej wychowan-
ków niż w roku 2014 (o 42%). 

W  11 powiatach naszego województwa (na 42) 
nie ma w  ogóle placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych, wobec czego dzieci kierowane są do placówek 
w innych powiatach. Sytuacja ta jest szczególnie do-
tkliwa, gdy na terenie powiatu brakuje także rodzin-
nych form opieki zastępczej. Innym problemem jest 
również umieszczanie dzieci w  placówkach ponad 
limit miejsc, co wpływa na jakość sprawowanej nad 
nimi opieki.

Rekomendowane działania do podjęcia 
przez samorządy:
1. Tworzenie przez samorządy lokalne programów 

wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej 
zgodnych z  Programem Wojewódzkim i  Strategią 
Polityki Społecznej, które wskazują na potrzebę pro-
wadzenia przez gminy i powiaty zrównoważonych 
działań profi laktycznych, interwencyjnych i aktywi-
zujących w dziedzinie wsparcia rodzin, zmierzającej 
przede wszystkim do zachowania jej trwałości.

2. Rozwijanie idei deinstytucjonalizacji w pieczy za-
stępczej rozumianej, jako rozwój rodzinnych form 
pieczy zastępczej świadczonych lokalnie a wspie-
ranych przez placówki opieki całodobowej.

3. Zwiększenie zakresu wsparcia dla gmin w działaniach 
służących rozwojowi pracy socjalnej z rodziną, pracy 

środowiskowej, pracy podwórkowej oraz na rzecz 
instytucji wspierających rodzinę (placówki wsparcia 
dziennego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
kluby młodzieżowe, ogniska wychowawcze).

4. W szerszym zakresie powierzanie przez samorzą-
dy lokalne wyspecjalizowanym organizacjom po-
zarządowym, podmiotom ekonomii społecznej 
zadań z zakresu wspierania dziecka oraz systemu 
pieczy zastępczej.

5. Szkolenie kadr pomocy i  integracji społecznej, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych w za-
kresie form terapii rodzinnej, mediacji, interwencji 
kryzysowej i  innych form specjalistycznej pomo-
cy rodzinie. Upowszechnianie „dobrych praktyk” 
w zakresie rozwoju specjalistycznych form pomo-
cy i interwencji w rodzinie.

6. Kontynuowanie badań, diagnoz i analiz w obszarze 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym mo-
nitorowanie systemu wsparcia dla rodzin zastęp-
czych, procesu adopcji, procesu usamodzielniania 
wychowanków z różnych form opieki zastępczej.

Kadra pieczy zastępczej

Ustawa z  dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu 
rodziny i  systemie pieczy zastępczej wprowadziła 
nowe formy pomocy dziecku i  rodzinie, które roz-
szerzyły i  uzupełniły istniejący system realizowany 
na różnych poziomach samorządu terytorialnego. 
W  nowej strukturze opieki nad dzieckiem i  rodziną 
na szczeblu gminy funkcjonują: zespoły interdy-
scyplinarne, placówki wsparcia dziennego, rodziny 
wspierające oraz asystenci rodziny. Na poziomie po-
wiatu, realizowana jest piecza zastępcza wraz z  jej 
organizatorem i koordynatorem. W samorządzie wo-
jewództwa regionalne ośrodki polityki społecznej 
stały się odpowiedzialne za poszukiwanie nowych 
rodzin dla dzieci, które utraciły możliwość powrotu 
do swoich rodziców.

Z informacji przekazanych przez gminy w 2016 r. 
w  województwie mazowieckim z  pomocy 459 asy-
stentów rodziny korzystało 5 130 rodzin. Wzrosła 
zatem w  stosunku do roku poprzedniego zarówno 
liczba samych asystentów (o 2%), jak i  liczba rodzin, 
która uzyskała wsparcie z ich strony (o 9%). Już tylko 
15 gmin w  regionie nie spełniają ustawowego obo-
wiązku zatrudnienia minimum jednego asystenta ro-
dziny. Podobnie jak w  latach poprzednich wszystkie 
42 powiaty w województwie zatrudniają koordynato-
rów rodzinnej pieczy zastępczej (łącznie 193, wzrost 
w  stosunku do 2015 r. o  38,4%). Ich rolą jest m.in. 
udzielanie specjalistycznego wsparcia opiekunom 
oraz przygotowanie planu pomocy dla dzieci.
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Z roku na rok rośnie liczba asystentów rodziny i ko-
ordynatorów pieczy zastępczej, do czego niewątpliwie 
przyczynił się program POKL, jak i  rządowy „Program 
asystent rodziny i  koordynator rodzinnej pieczy za-
stępczej”. Dzięki niemu gminy i powiaty mogą uzyskać 
środki na dofi nansowanie ich zatrudnienia.

Według uzyskanych danych, od 2014 systema-
tycznie spada liczba adopcji krajowych a od 2015 roku 
także liczba adopcji zagranicznych. W województwie 
mazowieckim w 2016 roku 643 dzieci znalazło nowy 
dom w  512 rodzinach adopcyjnych (w  tym adopcji 
zagranicznych 308 dzieci w  217 rodzinach – przede 
wszystkim z niepełnosprawnością).

Rekomendowane działania do podjęcia 
przez samorządy: 
1. Upowszechnianie i  monitorowanie nowych 

metod tworzenia planów pomocy rodzinie 

z  uwzględnieniem interdyscyplinarnych działań 
gminy i powiatu.

2. Wsparcie dalszego rozwoju nowych zawodów: 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej asy-
stenta osoby niepełnosprawnej i asystenta rodzi-
ny, przy wykorzystaniu środków własnych, pro-
gramu rządowego i  funduszy Unii Europejskiej 
w nowym okresie programowania (2014-2020).

3. Podnoszenie kompetencji asystentów rodzin, 
koordynatorów pieczy zastępczej, i  innych pra-
cowników systemu pieczy zastępczej, poprzez 
szerszy dostęp do różnego rodzaju szkoleń, kur-
sów i  warsztatów, które pozwolą pracownikom 
skutecznie pomagać dzieciom i rodzinom.

4. Zwiększenie wsparcia dla podmiotów, które reali-
zują adopcję oraz położenie większego nacisku 
na promocję adopcji, jako idei rodzicielstwa, a nie 
tylko określonej usługi społecznej.
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Mazowiecki Barometr Ubóstwa i  Wykluczenia 
Społecznego został włączony w 2015 roku do „Oceny 
zasobów pomocy społecznej za 2014 rok” jako wskaź-
nik regularnego i  cyklicznego pomiaru zagrożenia 
ubóstwem i  wykluczeniem społecznym poszczegól-
nych gmin Mazowsza. Ponieważ wskaźnik służący 
określeniu zjawiska ubóstwa ma umożliwiać regu-
larną i cykliczną analizę obszarów zagrożonych ubó-
stwem w województwie mazowieckim, dane do jego 
pomiaru powinny być dostępne bez konieczności 
przeprowadzania dodatkowych badań dla ich wyge-
nerowania, zaś jednostką terytorialną zbioru danych 
powinna być gmina. 

Do analizy danych w  zakresie ubóstwa przyjęto, 
iż należy wyznaczyć próg ubóstwa dla danej gminy 
wyrażony w konkretnej wartości wskaźnika. Analizu-
jąc dostępne dane przyjęto, że zagrożone ubóstwem 
są wszystkie gminy, dla których wartości wskaźnika 
jest poniżej 60% średniej wartości danego wskaźnika 
w województwie mazowieckim.

Nadal na Mazowszu żadna gmina w  ramach Ba-
rometru nie znalazła się poniżej progu ubóstwa, co 
potwierdza że woj. mazowieckie jest już obecnie 
województwem, które jako jedyne w kraju osiągnęło 
wskaźniki określane dla europejskich regionów lepiej 
rozwiniętych także w  odniesieniu do ubóstwa i  wy-
kluczenia społecznego. Powyżej progu defaworyzacji 
znalazło się 168 gmin co stanowi wzrost w stosunku 
do badania z 2014 roku o 29 gmin. Poniżej progu de-
faworyzacji znalazły się 142 gminy co stanowi spadek 
w stosunku do badania z 2014 roku o 20 gmin, średnią 
80% uzyskały 4 gminy co stanowi spadek w stosun-
ku do badania z 2014 roku o 9 gmin. Najbliżej progu 
ubóstwa znalazła się gmina Wierzbica (pow. radom-
ski -0,75), zaś wśród gmin najbardziej oddalonych od 
progu ubóstwa należy wymienić gminę: Łomianki 
(pow. warszawski zachodni 1,86).

Ze względu na jego uniwersalny charakter Baro-
metr pozwala nie tylko na analizę danych, ale poka-
zuje także tendencje i  umożliwia określenie stopnia 
oddalenia poszczególnych lokalnych wspólnot samo-

MAZOWIECKI BAROMETR UBÓSTWA 
I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
1.  Wskaźnik pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego 
 – informacje ogólne

rządowych od osiągnięcia zakładanych celów okre-
ślonych w  przyjętej przez samorząd Wojewódzkiej 
Strategii Polityki Społecznej.

Ponieważ wskaźnik służący określeniu zjawiska 
ubóstwa ma umożliwiać regularną i cykliczną analizę 
obszarów zagrożonych ubóstwem w  województwie 
mazowieckim, dane do jego pomiaru powinny być 
dostępne bez konieczności przeprowadzania dodat-
kowych badań dla ich wygenerowania, zaś jednostką 
terytorialną zbioru danych powinna być gmina. Dane 
do wyznaczenia obecnego wskaźnika pochodzą z na-
stępujących źródeł:

 Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla woje-
wództwa mazowieckiego za 2015 rok,

 Banku Danych Lokalnych GUS za 2015 rok.
Ze względu na dostępność danych w Banku Da-

nych Lokalnych GUS Barometr jest opracowywany 
w cyklu dwuletnim. Dlatego też aktualizacja danych 
została dokonana pod koniec 2016 roku, a jej wyniki 
prezentujemy poniżej.

Przy prezentacji wyników zastosowaliśmy mecha-
nizmy umożliwiające wykorzystanie Mazowieckie-
go Barometru Ubóstwa i  Wykluczenia Społecznego 
dla monitorowania celów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, w  szczególności określonych dla Celu 
Tematycznego 9. Dla wyznaczenia koncentracji te-
rytorialnej w zakresie włączenia społecznego i walki 
z ubóstwem określono zbiorczy wskaźnik składający 
się z trzech podwskaźników:

 zagrożenie ubóstwem,
 deprywacji materialnej,
 intensywności pracy. 

Wymienione podwskaźniki są zgodne ze wskaź-
nikami Strategii Europa 2020 oraz Krajowym Progra-
mem Przeciwdziałania Ubóstwu 2020, co zapewnia 
precyzyjne określanie realizacji celu w  postaci obni-
żenia wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym.
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Mazowiecki Barometr Ubóstwa i  Wykluczenia 
Społecznego opiera się na trzech wymiarach ubóstwa 
w gminach :

1. Wymiar fi nansowy
 Wskaźnik 1: Dochód w  gminie przypadający 

na 1 mieszkańca,
 Wskaźnik 2: Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie (pieniężne/niepieniężne) przy-
padająca na każde 1000 mieszkańców gminy,

 Wskaźnik 3: Odsetek osób długotrwale korzy-
stających z  pomocy w  % liczbie wszystkich 
osób korzystających z pomocy.

2. Wymiar warunków życia 
 Wskaźnik 1: Odsetek mieszkań wyposażonych 

w instalacje w %,
 Wskaźnik 2: Powierzchnia użytkowa mieszka-

nia w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie,
 Wskaźnik 3: Odsetek mieszkań w  zasobach 

gminnych, w  których zaległość w  opłatach 
wynosi ponad 3 miesiące, w stosunku do ogó-
łu mieszkań gminnych, których mieszkańcy 
zalegają w opłatach.

5 Szczegółowy opis metodologii wyznaczania Mazowieckiego 
Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego zamieszczony 
jest w „Ocenie zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytu-
ację społeczną i demografi czną Województwa Mazowieckiego za 
2014 rok” dostępnej na stronie internetowej ois.mazowsze.pl.

2.  Metodologia tworzenia jednolitego wskaźnika pomiaru 
 ubóstwa w regionie5

3. Wymiar sytuacji na rynku pracy 
     (oparty na dwóch wskaźnikach)

 Wskaźnik 1: Wskaźnik bezrobocia,
 Wskaźnik 2: Odsetek osób długotrwale bezro-

botnych w liczbie wszystkich osób bezrobot-
nych.

W  ramach każdego ze wskazanych wymiarów 
konieczne było utworzenie jednego zbiorczego ran-
kingu gmin, opartego na pojedynczych wskaźnikach 
składowych. Dla przykładu, ranking gmin Mazowsza 
w obrębie wymiaru fi nansowego oraz warunków ży-
cia uwzględnia wszystkie 3 wskaźniki bazowe, a ran-
king w ramach sytuacji na rynku pracy opiera się na 
2  wskaźnikach. Procedura pozycjonowania wyma-
gała skonstruowania zbiorczego wskaźnika wymiaru 
ubóstwa opartego na wszystkich ośmiu wskaźnikach. 
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 jed-
nostek od przeciętnej wojewódzkiej dana gmina od-
biega In minus lub In plus w porównaniu do wszyst-
kich gmin uwzględnionych w analizie. 
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3.1.  Tereny defaworyzowane w oparciu o wskaźnik wymiaru 
 fi nansowego

3.  Tereny defaworyzowane na Mazowszu

Rozkład terenów defaworyzowanych w  opar-
ciu o wskaźnik wymiaru fi nansowego na Mazowszu, 
w badaniu przeprowadzonym w 2016 roku, wyglądał 
następująco:

 powyżej progu defaworyzacji znalazło się 187 
gmin, co stanowi wzrost w  stosunku do analizy 
z 2014 roku o 36 gmin (24%), na terenie których 
zamieszkiwało 4 466 376 osób co stanowi wzrost 
w stosunku do 2014 roku o 430 921 osób (11%),

Mapa 4. Tereny defaworyzowane w oparciu o wskaźniki wymiaru fi nansowego.

Źródło: Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego za 2016 rok

 poniżej progu defaworyzacji znalazło się 111 
gmin co stanowi spadek w  stosunku do analizy 
z 2014 roku o 24 gminy (22%), na terenie których 
zamieszkiwało 778 463 osoby, co stanowi spadek 
w stosunku do 2014 roku o 341 372 osoby (44%),

 średnią 80% uzyskało 16 gmin, co stanowi spa-
dek w stosunku do analizy z 2014 rokuo 10 gmin 

(63%), na terenie których zamieszkiwało 104 275 
osób, co stanowi spadek w  stosunku do 2014 
roku o 63 135 osób (61%),

 poniżej progu ubóstwa nie znalazła się żadna 
gmina (wzrost w  stosunku do analizy z  2014 
roku o 2 gminy na terenie których zamieszkiwało 
14 140 osób).
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W  przypadku rozkładu terenów defaworyzowa-
nych w oparciu o wskaźnik wymiaru warunków życia 
na Mazowszu, w badaniu przeprowadzonym w 2016 
roku, przedstawia się on następująco:
 powyżej progu defaworyzacji znalazło się 175 

gmin, co stanowi wzrost w  stosunku do badania 
z  2014 roku o  19 gmin (12%), na terenie których 
zamieszkiwało 4 269 392 osoby, co stanowi wzrost 
w stosunku do 2014 roku o 187 235 osób (4%),

 poniżej progu defaworyzacji znalazło się 132 
gminy co stanowi spadek w stosunku do bada-

3.2.  Tereny defaworyzowane w oparciu o wskaźnik wymiaru 
 warunków życia

nia z 2014 roku o 22 gminy (14%), na terenie któ-
rych zamieszkiwało 1 050 578 osób, co stanowi 
spadek w stosunku do 2014 roku o 164 960 osób 
(14%),

 średnią 80% uzyskało 7 gmin, co stanowi wzrost 
w  stosunku do badania z  2014 rokuo 3 gminy 
(75%), na terenie których zamieszkiwało 29  144 
osoby, co stanowi wzrost w  stosunku do 2014 
roku o 9 999 osób (52%),

 poniżej progu ubóstwa nie znalazła się żadna 
gmina (podobnie jak w badaniu z 2014 roku).

Mapa 5. Tereny defaworyzowane w oparciu o wskaźniki wymiaru warunków życia.

Źródło: Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego za 2016 rok
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Rozkład terenów defaworyzowanych w  oparciu 
o wskaźnik wymiaru sytuacji na rynku pracy na Ma-
zowszu, w badaniu przeprowadzonym w 2016 roku, 
wyglądał następująco:
 powyżej progu defaworyzacji znalazło się 168 

gmin, co stanowi wzrost w  stosunku do analizy 
z 2014 roku o 3 gminy (2%), na terenie których za-
mieszkiwało 3 793 272 osoby, co stanowi spadek 
w stosunku do 2014 roku o 21 670 osób (1%),

 poniżej progu defaworyzacji znalazły się 84 
gminy co stanowi wzrost w stosunku do analizy 
z 2014 roku o 16 gmin (24%), na terenie których 
zamieszkiwało 902 637 osób, co  stanowi wzrost 
w stosunku do 2014 roku o 249 744 osób (38%),

3.3.  Tereny defaworyzowane w oparciu o wskaźnik wymiaru sytuacji 
 na rynku pracy

 średnią 80% uzyskały 43 gminy, co stanowi spa-
dek w stosunku do analizy z 2014 roku o 5 gmin 
(10%), na terenie których zamieszkiwało 511 119 
osób, co stanowi spadek w  stosunku do 2014 
roku o 113 302 osoby (18%),

 poniżej progu ubóstwa6 znalazło się 19 gmin, co 
stanowi spadek w stosunku do analizy z 2014 roku 
o 14 gmin (42%), na terenie których zamieszkiwa-
ło 142 086 osób, co stanowi spadek w stosunku 
do 2014 roku o 82 498 osób (37%).
Nadal poniżej progu ubóstwa w oparciu o wskaź-

niki wymiaru sytuacji na rynku pracy znajdują się 
gminy.

Mapa 6. Tereny defaworyzowane w oparciu o wskaźniki wymiaru sytuacji na rynku pracy.

Źródło: Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego za 2016 rok

6 Według przyjętej metodologii, ustalono, że progiem ubóstwa są objęte wszystkie gminy dla których wartość wskaźnika zbiorcze-
go znajduje się poniżej 60% średniej wartości danego wskaźnika w województwie mazowieckim.
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Z  analizy zastawienia zbiorczego trzech wskaź-
ników wymiaru wynika, że na Mazowszu, w badaniu 
przeprowadzonym w 2016 roku, rozkład terenów de-
faworyzowanych przedstawia się następująco:
 powyżej progu defaworyzacji znalazło się 168 

gmin, co stanowi wzrost w  stosunku do bada-
nia z 2014 roku o 29 gmin (21%), na terenie któ-
rych zamieszkiwało 4 323 583 osoby, co stanowi 
wzrost w stosunku do 2014 roku o 486 947osób 
(11%),

 poniżej progu defaworyzacji znalazły się 142 
gminy co stanowi spadek w  stosunku do ba-
dania z 2014 roku o 20 gmin (12%), na terenie 
których zamieszkiwało 999 011osób, co stano-
wi spadek w stosunku do 2014 roku o 378 894 
osoby (27%),

3.4.  Tereny defaworyzowane na Mazowszu w oparciu 
 o trzy wskaźniki wymiaru

 średnią 80% uzyskały 4 gminy, co stanowi spa-
dek w stosunku do badania z 2014 roku o 9 gmin 
(69%), na terenie których zamieszkiwało 26 520 
osób, co stanowi spadek w  stosunku do 2014 
roku o 82 498 osób (37%),

 poniżej progu ubóstwa nie znalazła się żadna 
gmina (podobnie jak w rankingu z 2014 roku).
Spośród 314 gmin województwa mazowieckie-

go 248 nie zmieniło swojej pozycji w  poszczególnych 
progach w stosunku do badania z 2014 roku, 43 gmin 
przesuneło się z  pozycji „poniżej progu defaworyzacji” 
do grupy „powyżej progu defaworyzacji”, zaś 9 gmin 
przesunęło się z pozycji „80% średniej” do grupy poni-
żej progu defaworyzacji. Jedynie 14 gmin odnotowało 
spadek swojej pozycji z grupy „powyżej progu defa-
woryzacji” do grupy „poniżej progu defaworyzacji”.

Mapa 7. Tereny defaworyzowane na Mazowszu wg. zastosowanej metodologii.

Źródło: Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego za 2016 rok
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W przypadku rozkładu terytorialnego (w układzie 
subregionalnym) w 2016 roku na Mazowszu sytuacja 
gmin w poszczególnych grupach przedstawia się na-
stępująco:
 m. st. Warszawa (cały subregion znajduje się 

w grupie „powyżej progu defaworyzacji”),
 warszawski zachodni (na 48 gmin 45 spośród 

nich znajduje się w grupie „powyżej progu defa-
woryzacji”, natomiast tylko 3 w  grupie „poniżej 
progu defaworyzacji”),

 warszwski wschodni (na 58 gmin 45 znajdu-
je się w  grupie „powyżej progu defaworyzacji”, 
13 w grupie „poniżej progu defaworyzacji”),

 siedlecki (na 38 gmin 28 znajduje się w  grupie 
„powyżej progu defaworyzacji”, 10 w grupie „po-
niżej progu defaworyzacji”),

 ostrołęcki (na 46 gmin 19 znajduje się w grupie 
„powyżej progu defaworyzacji”, 27 w grupie „po-
niżej progu defaworyzacji”),

 ciechanowski (na 44 gminy 19 znajduje się w gru-
pie „powyżej progu defaworyzacji”, 25 w  grupie 
„poniżej progu defaworyzacji”),

 płocki (na 28 gmin 6 znajduje się w grupie „po-
wyżej progu defaworyzacji”, 21 w grupie „poniżej 
progu defaworyzacji” natomiast 1 gmina w  gru-
pie „80% średniej”),

 radomski (na 51 gmin 5 znajduje się w  grupie 
„powyżej progu defaworyzacji”, 43 w grupie „po-
niżej progu defaworyzacji” natomiast 3 gminy 
w grupie „80% średniej”).

Przedstawiona analiza danych skłania do po-
niższych wniosków:
 podobnie jak w badaniu z 2014 roku, na Mazowszu 

żadna gmina w ramach Barometru nie znalazła się 
poniżej progu ubóstwa, co potwierdza że woje-
wództwo mazowieckie jest województwem, które 
jako jedyne w  kraju osiągnęło wskaźniki określa-
ne dla europejskich regionów lepiej rozwiniętych7 
także w  odniesieniu do ubóstwa i  wykluczenia 
społecznego,

 spośród 314 gmin województwa mazowieckiego 
248 nie zmieniło swojej pozycji w poszczególnych 
progach w  stosunku do rankingu z  2014 roku, 
50 gmin odnotowało awans o jeden próg wyżej,

7 Głównym kryterium podziału środków fi nansowych Unii na po-
szczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego 
brutto (PKB) na mieszkańca. 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, któ-
rych 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.

 14 gmin Mazowsza odnotowało spadek swojej 
pozycji z grupy „powyżej progu defaworyzacji” do 
grupy „poniżej progu defaworyzacji” i są to gmi-
ny: Stromiec (powiat białobrzeski), gmina wiejska 
Ciechanów, Glinojeck ( obie powiat ciechanow-
ski), Borowie, Trojanów (obie powiat garwoliński), 
Chotcza (powiat lipski), Łosice (powiat łosicki), 
Sypniewo (powiat makowski), Cegłów (powiat 
miński), Troszyn (powiat ostrołęcki), Łąck (powiat 
płocki), Załuski (powiat płoński), Mordy (powiat 
siedlecki), Liw (powiat węgrowski),

 najbliżej progu ubóstwa znalazła się gmina 
Wierzbica (powiat radomski wartość wskaźnika 
wyniósł -0,75). Gminą najbardziej oddaloną od 
progu ubóstwa (najlepiej rozwiniętą) została 
gmina Łomianki (powiat warszawski zachodni 
wartość wskaźnika wyniósł 1,86). Pomimo, że 
żadna gmina nie znalazła się poniżej progu ubó-
stwa, wystąpiło duże zróżnicowanie pomiędzy 
najniższym a  najwyższym wskaźnikiem w  ra-
mach Barometru.

 pomimo zaobserwowanej od dwóch lat poprawy 
sytuacji na rynku pracy (wzrost w skali roku przecięt-
nego zatrudnienia, spadek liczby osób bezrobot-
nych zarejestrowanych w urzędach pracy, jak i sto-
py bezrobocia), poniżej porogu ubóstwa w oparciu 
o  wskaźnik wymiaru sytuacji na rynku pracy znaj-
duje się jeszcze 19 gmin województwa w  powia-
tach: przysuskim (Gielniów, Borkowice, Potworów, 
Przysucha, Rusinów, Wieniawa), szydłowieckim 
(Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońska, Szydłowiec), 
radomskim (Gózd, Iłża, gmina wiejska Pionki, Przy-
tyk, Wierzbica), makowskim (Krasnosielc, Płoniawy-
-Bramura) i żuromińskim (Siemiątkowo),
Wyznaczone tereny defaworyzowane potwier-

dzają duże zróżnicowanie terytorialne w tym obsza-
rze. Najwięcej gmin powyżej progu defaworyzacji 
znajduje się w  powiatach wokół m.  st.  Warszawy. 
Jednostki znajdujące się poniżej progu defaworyzacji 
lub blisko progu ubóstwa znajduje się na peryferiach 
Mazowsza. Fakt ten potwierdza słuszność nowego po-
działu statystycznego Województwa Mazowieckiego 
na dwie nowe jednostki NUTS-2 w obrębie jednego 
województwa. Dzięki akceptacji Komisji Europejskiej 
od stycznia 2018 roku województwo mazowieckie 
będzie formalnie makroregionem NUTS-1, składają-
cym się z dwóch regionów NUTS-2:
 Regionu warszawskiego stołecznego (Warszawa 

wraz z  powiatami: grodziskim, legionowskim, 
mińskim, nowodworskim, otwockim, piaseczyń-
skim, pruszkowskim, wołomińskim i  warszaw-
skim zachodnim),

 Regionu mazowieckiego regionalnego pozostałe 
powiaty województwa.
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Nowy podział umożliwia dostosowanie wysoko-
ści i rodzaju wsparcia z funduszy unijnych do parame-
trów poszczególnych części województwa. Rozwiąza-
ny zostanie także problem zawyżania gospodarczych 
i społecznych wskaźników wojewódzkich przez m. st. 
Warszawę. Tym samym w  przyszłej perspektywie fi -
nansowej środki unijne będą lepiej dostosowane do 
potrzeb i potencjału Mazowsza.

Rekomendowane działania do podjęcia 
przez samorządy:
1. Budowanie zintegrowanych lokalnych systemów 

wsparcia złożonych z  : instytucji pomocy i  inte-
gracji społecznej, instytucji realizujących usługi 
z  zakresu reintegracji społecznej i  zawodowej, 
instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców spo-
łecznych z wykorzystaniem, zasobów, potencjału, 
predyspozycji i potrzeb lokalnych w rozwiazywa-
niu problemów społecznych.

2. Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej i instytucji rynku pracy poprzez budo-
wanie relacji pracowników socjalnych i doradców 
klienta w  celu podejmowania działań na rzecz 
tworzenia nowych miejsc pracy, w  tym w  pod-
miotach ekonomii społecznej.

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

4. Inicjowanie i  opracowywanie wspólnie z  sa-
morządami gminnymi i  powiatowymi nowych 
form pomocy oraz programów aktywizujących 
i  wspierających osoby niesamodzielne, do-
stosowanych do potrzeb lokalnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem terenów wiejskich 
i małych gmin usytuowanych na obrzeżach woje-
wództwa.

5. Organizowanie przez samorząd województwa 
szkoleń i warsztatów zapoznających przedstawi-
cieli gmin i  powiatów o  możliwościach pozyski-
wania środków w ramach RPO WM na lata 2014-
2020.

6. Opracowanie przez Mazowieckie Centrum Polity-
ki Społecznej wskaźników określających poziom 
ubóstwa w  ramach Mazowieckiego Barometru 
w 2018 roku ze względu na nowy podział staty-
styczny Województwa Mazowieckiego, tj. jed-
nostki NUTS-1 i NUTS-2.

Ubóstwo jest znaczącym i  dynamicznym czyn-
nikiem warunkującym poziom życia. Powoduje ono 
zwiększenie dystansu pomiędzy poszczególnymi 
warstwami społecznymi, co powoduje niemożność 
zaspokojenia potrzeb, tym samym często prowadzi 

4.  Gminy, w których nastąpiła zmiana wskaźnika w 2016 roku
do frustracji. Poniżej prezentujemy zmiany pozycji 
gmin w rankingu, jakie zaobserwowaliśmy w ramach 
Mazowieckiego Barometru Ubóstwa Wykluczenia 
Społecznego pomiędzy 2014 i 2016 rokiem.

Tabela 3. Gminy, które obniżyły swoją pozycję w stosunku do roku 2014.

Gmina Wskaźnik 2014 Wskaźnik 2016

Borowie, gmina wiejska (pow. garwoliński) 0,51 -0,002

Cegłów, gmina wiejska (pow. miński) 0,14 -0,05

Chotcza, gmina wiejska (pow. lipski) 0,02 -0,56

Ciechanów, gmina wiejska (pow. ciechanowski) 0,08 -0,23

Glinojeck, gmina miejsko-wiejska (pow. ciechanowski) 0,31 -0,02

Liw, gmina wiejska (pow. węgrowski) 0,004 -0,07

Łąck, gmina wiejska (pow. płocki) 0,12 -0,16

Łosice, gmina miejsko-wiejska (pow. łosicki) 0,04 -0,13

Mordy, gmina miejsko-wiejska (pow. siedlecki) 0,11 -0,21

Stromiec, gmina wiejska (pow. białobrzeski) 0,02 -0,20

Sypniewo, gmina wiejska (pow. makowski) 0,11 -0,07

Trojanów, gmina wiejska (pow. garwoliński) 0,02 -0,28

Troszyn, gmina wiejska (pow. ostrołęcki) 0,47 -0,09

Załuski, gmina wiejska (pow. płoński) 0,03 -0,03
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Tabela 4. Gminy, które poprawiły swoją pozycję w Mazowieckim Barometrze Ubóstwa Wykluczenia Społecznego w stosunku do roku 2014.

Gmina Wskaźnik 2014 Wskaźnik 2016

Białobrzegi, gmina miejsko-wiejska (pow. białobrzeski) -0,02 0,17

Bielsk, gmina wiejska (pow. płocki) -0,38 0,12

Brańszczyk, gmina wiejska (pow. wyszkowski) -0,07 0,11

Brochów, gmina wiejska (pow. sochaczewski) -0,29 0,05

Chorzele, gmina miejsko-wiejska (pow. przasnyski) -0,81 -0,56

Czerwonka, gmina wiejska (pow. makowski) -0,88 -0,44

Długosiodło, gmina wiejska (pow. wyszkowski) -0,16 0,26

Domanice, gmina wiejska (pow. siedlecki) -0,08 0,18

Dzierzążnia, gmina wiejska (pow. płoński) -0,22 0,12

Górzno, gmina wiejska (pow. garwoliński) -0,05 0,04

Jednorożec, gmina wiejska (pow. przasnyski) -0,84 -0,57

Kałuszyn, gmina miejsko-wiejska (pow. miński) -0,02 0,03

Korczew, gmina wiejska (pow. siedlecki) -0,05 0,07

Korytnica, gmina wiejska (pow. węgrowski) -0,005 0,22

Kosów Lacki, gmina miejsko-wiejska (pow. sokołowski) -0,11 0,18

Kozienice, gmina miejsko-wiejska (pow. kozienicki) -0,08 0,27

Krasne, gmina wiejska (pow. przasnyski) -0,06 0,01

Lubowidz, gmina wiejska (pow. żuromiński) -0,39 0,03

Lutocin, gmina wiejska (pow. żuromiński) -0,10 0,18

Łyse, gmina wiejska (pow. ostrołęcki) -0,25 0,002

M. Radom, gmina miejska (pow. m. Radom) -0,02 0,05

Miedzna, gmina wiejska (pow. węgrowski) -0,12 0,35

Mochowo, gmina wiejska (pow. sierpecki) -0,80 -0,59

Mogielnica, gmina miejsko-wiejska (pow. grójecki) -0,02 0,14

Myszyniec, gmina miejsko-wiejska (pow. ostrołęcki) -0,25 0,07

Olszewo-Borki, gmina wiejska (pow. ostrołęcki) -0,06 0,29

Opinogóra Górna, gmina wiejska (pow. ciechanowski) -0,30 0,09

Pionki, gmina wiejska (pow. radomski) -0,93 -0,51

Płońsk, gmina miejska (pow. płoński) -0,08 0,30

Płońsk, gmina wiejska (pow. płoński) -0,01 0,09

Poświętne, gmina wiejska (pow. wołomiński) -0,20 0,01
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Gmina Wskaźnik 2014 Wskaźnik 2016

Promna, gmina wiejska (pow. białobrzeski) -0,48 0,23

Puszcza Mariańska, gmina wiejska (pow. żyrardowski) -0,03 0,15

Radzanów, gmina wiejska (pow. mławski) -0,26 0,12

Rusinów, gmina wiejska (pow. przysuski) -0,81 -0,42

Sabnie, gmina wiejska (pow. sokołowski) -0,04 0,17

Sadowne, gmina wiejska (pow. węgrowski) -0,15 0,09

Siennica, gmina wiejska (pow. miński) -0,18 0,31

Sobolew, gmina wiejska (pow. garwoliński) -0,23 0,10

Sochocin, gmina wiejska (pow. płoński) -0,03 0,11

Stara Kornica, gmina wiejska (pow. łosicki) -0,04 0,05

Staroźreby, gmina wiejska (pow. płocki) -0,23 0,07

Strzegowo, gmina wiejska (pow. mławski) -0,09 0,09

Szydłowiec, gmina miejsko-wiejska (pow. szydłowiecki) -0,92 -0,62

Szydłowo, gmina wiejska (pow. mławski) -0,08 0,08

Wąsewo, gmina wiejska (pow. ostrowski) -0,19 0,13

Wieniawa, gmina wiejska (pow. przysuski) -1,00 -0,68

Wierzbica, gmina wiejska (pow. radomski) -0,92 -0,75

Wierzbno, gmina wiejska (pow. węgrowski) -0,07 0,05

Wiśniew, gmina wiejska (pow. siedlecki) -0,03 0,02

Zbuczyn, gmina wiejska (pow. siedlecki) -0,10 0,11

Żuromin, gmina miejsko-wiejska (pow. żuromiński) -0,16 0,03
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Dane statystyczne gromadzone przez MCPS w ra-
mach Oceny zasobów pomocy społecznej pozwalają 
każdej gminie i powiatowi przygotować własną kar-
tę, która umożliwia dokonanie ocen zmian zacho-
dzących w  ramach systemu pomocy społecznej na 
swoim terenie, zarówno w okresie roku, jak i w dłuż-
szej perspektywie i która może być źródłem rożnego 
rodzaju pogłębionych analiz o  charakterze socjolo-
gicznym lub demografi cznym. Poniżej prezentujemy 
Kartę Województwa Mazowieckiego. Dane zawarte 
w tabeli, w zależności od szczebla samorządu, mogą 

Mazowsze – dane sumaryczne
Powierzchnia: 35 558 km2

Lp. Treść 2014 2015 2016

D
an

e 
og

ól
ne 1 Liczba mieszkańców 5 334 511 5 349 114 5 365 898

2 Liczba osób, które otrzymały pomoc i wsparcie socjalne 347 705 339 554 331 672

Be
zr

ob
oc

ie

3 Liczba osób bezrobotnych 254 919 223 974 190 523

4
Liczba osób bezrobotnych - zmiana % w stosunku do roku 
poprzedniego

- -12,14% -14,94%

5 Liczba osób bezrobotnych długotrwale 147 579 128 094 111 696

Ek
on

om
ia

 S
po

łe
cz

na 6 Liczba CIS / KIS / ZAZ 11 / 17 / 6 12 / 19 / 8 14 / 16 / 8

7 Liczba spółdzielni socjalnych 121 130 131

8
Liczba NGO współpracujących z samorządami w obszarze 
społecznym

636 695 749

N
ie

pe
łn

os
pr

aw
no

ść

9 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 515 698

10
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 
z powodu niepełnosprawności 

46 382 44 918 45 426

KARTA WOJEWÓDZTWA
być wykorzystane w  procesie planowania rocznych 
lub wieloletnich budżetów społecznych oraz pomoc-
ne przy opracowywaniu strategii mającej na celu 
monitorowanie, a  w  konsekwencji - rozwiązywanie 
tych problemów. Podobną kartę (Kartę Gminy, Kartę 
Powiatu) można otrzymać w Mazowieckim Centrum 
Polityki Społecznej po przesłaniu prośby na adres 
e-mail: mcps@mcps.com.pl. Pełny raport Oceny zaso-
bów można pobrać ze strony internetowej Obserwa-
torium Integracji Społecznej – ois.mazowsze.pl lub ze 
strony MCPS: www.mcps.com.pl.
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Lp. Treść 2014 2015 2016
Za

bu
rz

en
ia

 p
sy

ch
ic

zn
e

11
Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi

1 776 1 766 1 818

12 Środowiskowe domy samopomocy 62 65 65

13 Domy pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych - 25 25

Ro
dz

in
a 

i p
ie

cz
a 

za
st

ęp
cz

a

14
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu-
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

27 732 26 241 24 496

15
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu-
potrzeby ochrony macierzyństwa

13 823 14 074 13 018

16 Liczba asystentów rodziny 413 449 459

17 Liczba rodzin zastępczych 4 606 4 548 4 576

18 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 87 92 105

19 Mieszkania chronione 67 49 55

Pr
ze

m
oc 20

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

3 398 2 932 2 569

21 Ośrodki Interwencji Kryzysowej 16 16 14

O
so

by
 s

ta
rs

ze

22 Osoby w wieku poprodukcyjnym 1 041 759 1 072 014 1 102 848

23 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 12 487 12 830 13 935

24 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 400 457 465

25 Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku - 35 35

26
Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie 
chorych

- 35 35

27 Dzienne domy pomocy 32 41 44

Za
so

by
 i 

w
yd

at
ki

 JS
T

28 Liczba pracowników socjalnych 2 509 2 529 2 515

29
Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalne-
go zatrudnionego w OPS

1 944 1 939 1 966

30 Dochód powiatów ^ gmin v
2 951 337 525

26 788 402 165
2 942 665 477

27 932 895 376
bd.

31 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca - powiaty ^ gminy v
995 / 1 001

3 617 / 3 655
990 / 985

3 781 / 3 730
bd.

32
Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej - powiaty ^ gminy v

624 738 574
2 509 214 292

656 996 676
2 589 385 387

698 982 964
2 894 785 789

33
Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie 
PCPR ^ OPS v

34 490 810
311 522 384

37 824 090
336 753 477

42 928 701
351 604 829

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS.
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