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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa Mazowieckiego już 
od siedmiu lat wypełniając wymóg zapisa-

ny w  ustawie o  pomocy społecznej przygoto-
wuje dokument pn. „Ocena zasobów pomocy 
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demografi cznej”. Również w bieżą-
cym roku na podstawie analizy zebranego przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ma-
teriału badawczego z gmin i powiatów, powstał 
raport wojewódzki opisujący mazowiecką po-
moc społeczną.

Ocena zasobów to nie tylko dane opisujące skalę występowania zjawisk i problemów społecz-
nych na Mazowszu ale także sformułowane wnioski i rekomendacje dla władz samorządu wojewódz-
twa w zakresie przygotowania i realizacji przyszłej polityki społecznej w regionie. Na jej podstawie 
samorządy lokalne mają możliwość ustalenia hierarchii potrzeb oraz kierunków dalszego rozwoju 
zasobów i  szeroko pojętych usług społecznych służących przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców Mazowsza.

Zachęcam Państwa do lektury Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej, który został 
w całości poświęcony prezentacji najważniejszych informacji z „Oceny zasobów pomocy społecznej 
w oparciu o sytuację społeczną i demografi czną województwa mazowieckiego za 2017 rok”.

Jednocześnie składam podziękowanie wszystkim gminom i powiatom, ośrodkom pomocy spo-
łecznej i powiatowym centrom pomocy społecznej, jak też pracownikom Obserwatorium Integracji 
Społecznej MCPS  za ich wieloletni wkład w przygotowywanie tego raportu.

Jestem przekonana, że Biuletyn dostarczy Państwu wiele rzetelnych informacji z obszaru pomocy 
i aktywnej integracji społecznej, które posłużą do planowania efektywnych działań, zgodnych z rze-
czywistymi potrzebami i oczekiwaniami odbiorców, prowadzących do pozytywnych zmian w naszym 
województwie.

Życzę przyjemnej lektury!
 
 Elżbieta Lanc

 Członek Zarządu 
 Województwa Mazowieckiego
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Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu drugi w  tym roku numer Biulety-
nu Informacyjnego Obserwatorium Integracji Społecznej, 

poświęcony w  całości „Ocenie zasobów pomocy społecznej 
w oparciu o sytuację społeczną i demografi czną województwa 
mazowieckiego za 2017 rok”.

Podobnie jak w latach poprzednich dane do sporządzenia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok 
dla województwa mazowieckiego zostały zebrane w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2018 roku przez Ma-
zowieckie Centrum Polityki Społecznej. W tym celu skorzystaliśmy z pomocy jednolitego w skali całego kraju 
formularza umieszczonego w systemie informatycznym Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Informacje zebrane w przesłanych formularzach posłużyły do przygotowania niniejszego Biuletynu, który 
jest formą streszczenia tego opracowania. Zawiera ono dane liczbowe dotyczące:

 infrastruktury społecznej w gminach,
 osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminach i powiatach,
 wybranych usług pomocy społecznej,
 pieczy zastępczej,
 zasobów instytucjonalnych pomocy społecznej,
 kadry jednostek pomocy społecznej,
 środków fi nansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w gmi-

nach i powiatach województwa mazowieckiego,
 aktywności projektowo-konkursowej gmin i powiatów,
 zlecania zadań przez gminy i powiaty organizacjom pozarządowym.

Gromadzone w ramach Oceny zasobów pomocy społecznej dane są wykorzystywane w procesie monitorin-
gu oraz aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego jako źródło informacji do plano-
wania alokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przeznaczonych na 
realizację projektów społecznych w gminach i powiatach regionu. Również jednostki samorządu terytorialnego 
oraz organizacje pozarządowe wykorzystują zebrane w Ocenie zasobów informacje w procesie opracowywania 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, jak i przygotowywania programów pomocowych.

Na końcu Biuletynu zostały umieszczone „Karty Województwa”, czyli dane sumaryczne prezentujące kom-
plementarny obraz funkcjonowania pomocy społecznej na Mazowszu. Dane gromadzone w ramach Oceny za-
sobów 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. Całościowy raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w opar-
ciu o sytuację społeczną i demografi czną województwa mazowieckiego za 2017 rok” jest dostępna na stronie 
www.mcps.com.pl w zakładce „Opracowania”.

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 dostar-
czą Państwu wielu cennych informacji o naszym województwie i ułatwią podejmowanie decyzji związanych 
z działaniami pomocowymi w kolejnych latach. 

      Artur Pozorek
 p.o. Dyrektora

                                      Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

WPROWADZENIE
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I.  DEMOGRAFIA W GMINACH I POWIATACH 
 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO1

W  województwie mazowieckim według stanu 
w dniu1 31 grudnia 2017 r. zamieszkiwało ok. 

5  385 tys. osób2, co stanowiło 14,0% ogółu ludno-
ści Polski; mieszkańcy miast stanowili 15,0% ludno-
ści miejskiej kraju, a  mieszkańcy wsi – 12,5% ogółu 
ludności wiejskiej. W porównaniu z 2016 rokiem licz-
ba ludności województwa zwiększyła się o  0,35%, 
a w porównaniu z 2010 r. – o 2,23%.

Warszawa – największe miasto regionu – na ko-
niec roku 2017 liczyła ok. 1 765 tys. ludności, stanowiąc 
32,8% ogółu ludności województwa. W  latach 2010-
2017 roczne tempo przyrostu ludności stolicy zawierało 
się w przedziale od 0,41% w 2012 r. do 0,64% w 2014 r.; 
średnioroczna stopa przyrostu wyniosła 0,53%.

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 2017 r. wskaźnik zaludnienia wyniósł 
151 osób na 1 km2 i  był bardzo zróżnicowany prze-
strzennie. Z analizy rozkładu tego wskaźnika na pozio-
mie powiatów wynika, że  najmniejsza gęstość zalud-
nienia występuje w powiecie łosickim (41 osób/km2), 
a największa – w m.st. Warszawie (3 412 osób/km2).

W województwie mazowieckim struktura ludno-
ści według płci charakteryzuje się liczebną przewa-
gą kobiet – podobnie jak w latach wcześniejszych na 
koniec 2017 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 odpo-
wiednio 53,3% wobec 50,1%, a wskaźnik feminizacji 
114 wobec 101.

W województwie mazowieckim w 2017 r. zareje-
strowano 61 850 urodzeń żywych. W  stosunku do 
poprzedniego roku było to o 2 264 więcej, a w porów-
naniu z  2010 r. – o  1 094 więcej. Współczynnik uro-

1 „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ma-
zowieckiego w 2017 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2018 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 bilansowanym okresie.

dzeń żywych wyniósł 11,51‰ wobec 11,12‰ przed 
rokiem i 11,56‰ przed sześcioma laty.

W 2017 r. zmarło 57 237 osób, tj. o 2 370 więcej niż 
w 2016 r. Współczynnik natężenia zgonów ukształ-
tował się na poziomie 10,65‰ wobec 10,24‰. Liczba 
zarejestrowanych zgonów niemowląt wyniosła 212 
i  była większa o  17 niż przed rokiem. Współczynnik 
natężenia liczony na 1000 urodzeń żywych wyniósł 
3,43 i w skali roku był większy o 0,16 pkt.

W  województwie mazowieckim w  latach 2010-
2017 obserwowany jest dodatni przyrost naturalny, 
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 2017 r. przyrost naturalny osiągnął nieco niższy po-
ziom – w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców przybyło 
niespełna 9 osób. Większe natężenie przyrostu natural-
nego obserwowane jest w miastach niż na wsi. W 2017 r. 
współczynnik przyrostu naturalnego w  miastach wy-
niósł 1,15‰, a na wsi 0,33‰ (przed rokiem odpowied-
nio 1,34‰ i  0,06‰). W Warszawie współczynnik ten 
przyjął wartość 1,25‰, wobec 1,41‰ przed rokiem.

Na koniec 2017 r. dodatni przyrost naturalny wy-
stąpił w 22 powiatach, przy czym w ujęciu względnym 
w 15 z nich był wyższy niż przeciętnie w województwie; 
najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w  powie-
cie wołomińskim (4,23‰). Ujemny przyrost naturalny 
wystąpił w 20 powiatach, w tym w dwóch miastach na 
prawach powiatu – Płocku i Radomiu; najniższe natę-
żenie omawianego współczynnika odnotowano w po-
wiecie lipskim (minus 4,87‰). Z analizy przestrzenne-
go rozkładu omawianego zjawiska wynika, że powiaty 
z  dodatnim przyrostem naturalnym koncentrują się 
głównie w centralnej części województwa oraz w bez-
pośrednim otoczeniu trzech miast na prawach powia-
tu – Ostrołęki, Radomia i Siedlec.

Rok 2017 był czwartym z  kolei, w  którym odno-
towano wzrost liczby nowo zawartych małżeństw. 
W  województwie mazowieckim związek małżeński 
zawarły 27 142 pary, tj. o  446 więcej niż rok temu. 
Współczynnik małżeństw wyniósł 5,05‰, wobec 
4,98‰ w  2016 r. Odnosząc dane wojewódzkie do 
danych ogólnopolskich można powiedzieć, że w  la-
tach 2010-2017 częstość zawierania małżeństw była 
wyższa niż średnio w kraju jedynie w ostatnim roku 
rozpatrywanego okresu.

W  województwie mazowieckim saldo migracji 
wewnętrznych i  zagranicznych ludności na pobyt 
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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 2017 r. różnica między na-
pływem migracyjnym a  odpływem wyniosła 13 513 
osób; na każde 10 tys. ludności przybyło przeciętnie 
25 osób.

W  16 powiatach województwa saldo migracji we-
wnętrznych i  zagranicznych na pobyt stały było do-
datnie, w tym w 10 było relatywnie wyższe niż średnio 
w województwie; najwyższą wartość wskaźnika odno-
towano w powiecie warszawskim zachodnim (12,04‰). 
Ujemna wartość współczynnika ogólnego salda migra-

cji stałej wystąpiła w 26 powiatach, przy czym najniższa 
w żuromińskim (minus 5,53‰). Rozpatrując przestrzen-
ny rozkład omawianego zjawiska należy stwierdzić, że 
powiaty zaludniające się w wyniku dodatniego salda mi-
gracji na pobyt stały koncentrują się w centralnej części 
województwa, co jest zapewne związane z napływem 
ludności do Warszawy i okolicznych powiatów, głównie 
w poszukiwaniu pracy. Dodatnie saldo migracji odnoto-
wano również w powiatach okalających dwa duże mia-
sta na prawach powiatu – Płock i Radom, przy czym sal-
do migracji w tych miastach (a także w Ostrołęce) było 
ujemne. W Warszawie i Siedlcach współczynnik ogólne-
go salda migracji stałej był dodatni.

Mapa 1. Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w powiatach woj. Mazowieckiego w 2017 r.

Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2017 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2018 r.
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Zgodnie z  zapisami Konstytucji RP (art. 164) pod-
stawową jednostką samorządu terytorialnego 

jest gmina. Zakres działania i  zadania gminy określa 
ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gmin-
nym3. Do zakresu działania gminy należą wszystkie 
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów 
sprawy publiczne o  znaczeniu lokalnym. Zadaniem 
własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty w drodze świadczenia powszechnie 
dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa 
się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gmi-
ny 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 
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.

3 Tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1875, z późn. zm.

II.  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W GMINACH

Wzorem lat ubiegłych również w ocenie zasobów 
pomocy społecznej za 2017 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 2015-2017 wynika, że 
liczba gminnych lokali komunalnych utrzymuje się 
na zbliżonym poziomie (ich liczba w 2017 r. zmniej-
szyła się w  stosunku do 2015 r. o  1  197 lokali – ok. 
1%). Wzrosła, w stosunku do 2015 roku, liczba lokali 
socjalnych o 1 719 (12,28%). Spadła liczba wniosków 
składanych na mieszkania komunalne, mieszkania 
socjalne oraz wyroków eksmisyjnych bez wskazania 
lokalu socjalnego.

W  zakresie infrastruktury zapewniającej instytu-
cjonalną opiekę dla dzieci do lat 6 gminy wykazały 
funkcjonowanie w  2017 roku w  województwie ma-
zowieckim 361 żłobków (z  oddziałami żłobkowymi 
w przedszkolach) z 14 771 miejscami oraz 2 964 przed-
szkola (z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) ze 
192 489 miejscami. Wzrost liczby placówek odpowied-
nio o 15,34% i 3,85% w stosunku do roku poprzednie-

Tabela 1. Infrastruktura społeczna w województwie mazowieckim w latach 2015-2017.

Wyszczególnienie 2015 2016 2017
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 125 936 124 748 124 739
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 16 465 15 793 13 564
Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 14 002 14 829 15 721
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 7 990 7 387 7 656
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 2 113 1 837 1 381
Liczba żłobków 269 313 361
Liczba opiekunów dziennych do dzieci 113 153 220
Liczba miejsc w żłobkach 11 584 12 670 14 771
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku 11 211 13 277 14 766
Liczba przedszkoli 2 602 2 854 2 964
Liczba miejsc w przedszkolach 163 334 180 972 192 489
Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg. złożonych 
wniosków 4 996 5 475 746

Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży 565 534 537
Przyszkolne 93 92 102
Pozaszkolne 472 442 435
Liczba świetlic i klubów dla seniorów 466 466 510
Liczba hospicjów 26 26 28
Liczba ośrodków dla cudzoziemców, ubiegających się o status uchodźcy 2 2 2

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
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go. Pomimo rosnącej liczby żłobków nadal dla sporej 
liczby dzieci nie ma miejsc w tych placówkach. Wartość 
ta stale rośnie i  w  2017 roku wyniosła 14  766 dzieci, 
o 3 555 więcej (31,71%) niż w 2015 roku. Odwrotnie sy-
tuacja przedstawia się w przypadku przedszkoli gdzie 

liczba takich dzieci, w stosunku do roku 2016, zmniej-
szyła się ponad siedmiokrotnie – do poziomu 756.

Liczba świetlic i  klubów dla dzieci i  młodzieży 
spadła w stosunku do roku 2015 o 28 i wyniosła 537 
palcówek.

Pomoc i  wsparcie w  ośrodkach pomocy społecz-
nej, miejskich ośrodkach pomocy społecznej lub 

powiatowych centrach pomocy rodzinie w 2017 roku 
w gminach i powiatach województwa mazowieckie-
go uzyskało 311 349 osoby, co stanowiło 5,78% 
wszystkich mieszkańców województwa. W tej gru-
pie ujmuje się osoby, które w danym okresie sprawoz-
dawczym uzyskały:

 pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej bez względu na rodzaj, formę, liczbę świad-
czeń i  źródło fi nansowania – uwzględniając za-
równo pomoc, która udzielona jest w formie de-
cyzji administracyjnej, bez decyzji oraz pomoc, 
która jest udzielana bez konieczności przeprowa-
dzania wywiadu środowiskowego, także osoby 
objęte wyłącznie pracą socjalną, poradnictwem, 
osoby skierowane do domu pomocy społecznej 
(bez względu na to, czy gmina ponosi odpłatność 
za pobyt tej osoby w domu pomocy społecznej), 
osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, 
w  przypadku gdy gmina jest organem wydają-
cym decyzję,

 wsparcie jednostki organizacyjnej pomocy spo-
łecznej w postaci skierowań do zajęć w centrach 
i klubach integracji społecznej, skierowań do prac 
społecznie użytecznych itp.,

 pomoc udzielaną na podstawie innych ustaw, np. 
pomoc w  formie dodatku mieszkaniowego lub 
dodatku energetycznego, ale wyłącznie w  tym 
przypadku, gdy pomocy tej udziela się bezpo-

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

1. LICZBA OSÓB I RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ

średnio w ośrodku pomocy społecznej lub miej-
skim ośrodku pomocy społecznej,

 pomoc w ramach środków EFS.
Świadczenia z pomocy społecznej zostało przy-

znane 172 427 osobom i  122 358 rodzinom (w  któ-
rych zamieszkiwało 278 515 osób).

W  roku oceny, w  stosunku do 2016 roku, łącz-
na liczba osób korzystających z  pomocy i  wsparcia 
zmniejszyła się o  17 882 osoby (5,43%).W  2016 r. 
w  stosunku do 2015 r. odnotowano spadek o  7 836 
osób (2,32%). Natomiast liczba rodzin, którym przy-
znano świadczenie z  pomocy społecznej zmniej-
szyła się w stosunku do roku poprzedniego o 9 065 
(9,4%). W 2016 r. w stosunku do 2015 r. odnotowano 
spadek o 6 367 rodziny (8,34%).

W przypadku długotrwale korzystających z po-
mocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 99 239 
osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku ubie-
głego o 10 095 osób – 9,2% (rok wcześniej tendencja 
ta była podobna, zanotowano spadek o  6 351 osób 
– 5,5%).

Świadczenia pieniężne przyznano 104  222 
osobom (w  stosunku do 2016 r. spadek o  9,12%) 
i 96 323 rodzinom, w których wspólnie gospodarowa-
ło 203 157 osób. Świadczenia niepieniężne zostały 
udzielone 103  556 osobom (zmniejszenie o  13,53% 
w  relacji do roku poprzedniego), 65  714 rodzinom 
i 202 692 osobom w tych rodzinach. Pracą socjalną 
objęto 118 248 rodzin (spadek o 4,21% w stosunku do 
2016 r.), w których przebywało 254 813 osób.
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Mapa 2. Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców województwa mazowieckiego w 2017 roku.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Mapa 3. Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców województwa mazowieckiego w 2017 roku w ujęciu powia-

towym.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
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powodu pomocą społeczną objęto w  2017 roku 
57 800 rodzin. W stosunku do 2016 roku odnotowa-
no spadek o  12,18%, tj. o  8 019 rodzin, natomiast 
w stosunku do 2015 roku redukcję o 17,31%, tj. o 12 
100 rodzin. Liczba osób w rodzinach, którym udzielo-
no pomocy i  wsparcia z  powodu ubóstwa wyniosła 
w  2017 roku 137 220 (spadek w  stosunku do 2016 
roku o 17,02%, tj. o 28 137 osób a w stosunku do 2015 
roku o 25,81%, tj. o 47 737 osób). W wielu przypad-
kach 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 mazowieckie-
go była długotrwała lub ciężka choroba. W  2017 
roku wsparcie w tym zakresie zmniejszyło się w sto-
sunku do roku 2016 o  1 987 rodzin, co daje spadek 
o 3,97% i ostatecznie wyniosło 48 097 rodzin (liczba 

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 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Wykres 2. Osoby, które uzyskały pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło fi nansowania w powiatach województwa 

mazowieckiego w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
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1.1. POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ W GMINACH

W województwie mazowieckim najczęściej występu-
jącymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 
i  rodzin a  jednocześnie powodami ubiegania się 
o  pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki po-
mocy społecznej w 2017 roku było kolejno: ubóstwo, 
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnospraw-
ność oraz bezrobocie. Pozostałe powody udzielania 
pomocy społecznej wykazane w  ankietach to: bez-
radność w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i  prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba 
ochrony macierzyństwa (w  tym wielodzietności), al-
koholizm, 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 ochro-
na ofi ar handlu ludźmi.

W  województwie mazowieckim, nadal najdo-
tkliwszym problemem pozostaje ubóstwo. Z  tego 
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osób w rodzinach sięgnęła odpowiednio 86 550 osób 
i w stosunku do roku poprzedniego spadła o 7,76%).

Bezrobocie to kolejna ważna przyczyna ubiega-
nia się o  świadczenia z  pomocy społecznej. W  2017 
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 2015 roku nastąpiła redukcja o 19,9%, 
tj. o 10 635 rodzin i odpowiednio o 22,44%, tj. o 35 267 
osób w tych rodzinach.

W  2017 r. w  stosunku do roku 2016 odnoto-
wano wzrost liczby rodzin objętych wsparciem 
z  powodu: bezdomności (1%), klęsk żywiołowych 
i  ekologicznych (60,6%) oraz ochrony ofi ar handlu 

 
Ź
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ludźmi (92,9%). Spadła liczba rodzin otrzymująca 
pomoc z powodu: niepełnosprawności (4,6%), bez-
radność w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i  prowadzeniu gospodarstwa domowego (12,8%), 
potrzeby ochrony macierzyństwa i  wielodzietności 
(14,1%), alkoholizmu (4,6%), przemocy w  rodzinie 
(6,8%), trudności w przystosowaniu się do życia po 
zwolnieniu z  zakładu karnego (13,5%), zdarzeń lo-
sowych (5,6%), narkomanii (1,8%) i sieroctwa (18%). 
Szacunkową liczbę rodzin i osób, objętych w latach 
2015-2017 pomocą społeczną wg. powodów w gmi-
nach województwa mazowieckiego (ogółem pomo-
cą z różnych przyczyn objęto 220 810 osób) obrazu-
je poniższy wykres.

Wykres 3. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w gminach województwa mazowieckiego 

w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
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Wzorem lat ubiegłych, w  Ocenie zasobów za 2017 
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 sy-
tuacji życiowej osób i  rodzin, a  jednocześnie powo-
dami ubiegania się o  pomoc społeczną w  miastach 
na prawach powiatu były nadal kolejno: ubóstwo, 
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz 
niepełnosprawność.

W 2017 r. w stosunku do roku 2016 odnotowano 
wzrost liczby rodzin i osób w tych rodzinach objętych 

1.2. POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
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wsparciem z powodu: długotrwałej lub ciężkiej cho-
roby (1,4%), niepełnosprawności (0,34%), wielodziet-
ności (3,4%) oraz przemocy w rodzinie (13,9%). Spadła 
liczba rodzin otrzymująca pomoc z powodu: ubóstwa 
(8%), bezrobocia (14,1%), bezradności w  sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzeniu go-
spodarstwa domowego (9,3%), alkoholizmu (7,8%), 
potrzeby ochrony macierzyństwa (11,6%), bezdom-
ności (4,7%), trudności w  przystosowaniu się do 
życia po zwolnieniu z  zakładu karnego (24%), nar-
komanii (1%), zdarzeń losowych (34,4%) oraz sieroc-
twa (27,6%). Nie przyznano pomocy w  2017 roku 
z powodu klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz 
ochrony ofi ar handlu ludźmi.

Szacunkową liczbę rodzin i  osób, objętych w  la-
tach 2015-2017 pomocą społeczną wg. powodów 
w  miastach na prawach powiatu województwa ma-
zowieckiego (ogółem pomocą z  różnych przyczyn 
objęto 28 852 osoby – spadek o  7% w  stosunku do 
2016 r.) obrazuje poniższy wykres.

Wykres 4. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w miastach na prawach powiatu w województwie mazo-

wieckim w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
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Wydatkowanie środków na realizację świadczeń 
pieniężnych według wydanych decyzji w  2016 roku 
przedstawiało się następująco:
1. Zasiłki stałe przyznano 27 731 osobom (liczba 

świadczeń – 279 990), na łączną kwotę świadczeń 
141 863 072 zł, w tym: 
 zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarują-

cych przyznano 23 499 osobom (liczba świad-
czeń – 240 182) na łączną kwotę 128 974 306 zł,

 zasiłki stałe dla osoby w  rodzinie przyzna-
no 4 393 osoby (liczba świadczeń – 39 808) 
na łączną kwotę 12 888 766 zł.

2. Zasiłki okresowe przyznano 25 422 osobom (licz-
ba świadczeń – 126 505) na łączną kwotę świad-
czeń 43 101 681 zł w tym:
 zasiłki okresowe z  tytułu bezrobocia dla 

16 608 osób (liczba świadczeń – 84 683) 
na łączną kwotę 30 048 978 zł,

 zasiłki okresowe z  tytułu długotrwałej cho-
roby dla 4 545 osobom (liczba świadczeń
– 15 365) na łączną kwotę 4 939 419 zł,

2. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

2.1. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

 zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności 
dla 3 300 osób (liczba świadczeń – 14 771) na 
łączną kwotę 3 542 907 zł,

 zasiłki okresowe z tytułu możliwości otrzyma-
nia lub nabycia uprawnień do świadczeń z in-
nych systemów zabezpieczenia społecznego 
dla 225 osób (liczba świadczeń – 450) na łącz-
ną kwotę 152 330 zł,

 Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie 
od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b 
nie został przyznany przez żadną gminę.

3. Zasiłki celowe otrzymało 79 190 osób na łączną 
kwotę 80 928 873 zł, w tym:
 zasiłki celowe przyznane w  ramach progra-

mu wieloletniego „Pomoc Państwa w  za-
kresie dożywiania” dla 34 696 osób (licz-
ba świadczeń – 130 321) na łączną kwotę 
25 591 254 zł,

 zasiłki celowe przyznane niezależnie od do-
chodu na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 otrzy-
mało 94 osoby na łączną kwotę 44 148 zł.

 
Ź

Wykres 5. Wartość przyznanych zasiłków i świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
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W przypadku zasiłków stałych w 2017 roku w sto-
sunku do roku poprzedniego nieznacznie zmniej-
szyła się zarówno liczba osób, którym przyznano to 
świadczenie o 1,67%, tj. o 471 osób (liczba świadczeń 
spadła o 6 428 – 2,24%), jak również kwota świadczeń 
o 2,85% tj. o 4 156 021 złotych.

Spadła również, w stosunku do 2016 roku, liczba 
osób, którym przyznano zasiłki okresowe o 10,22%, tj. 
o  2 893, co niewątpliwie wpłynęło na spadek liczby 
świadczeń o 10,35%, tj. o 14 612. Wielkość świadczeń 

pieniężnych pobieranych z  tego tytułu zmniejszyła 
się o 14,3%, tj. o kwotę 7 191 507 zł.

W  stosunku do 2016 roku zmalała także liczba 
osób, którym przyznano zasiłki celowe (o  7,89%). 
Wysokość zasiłków celowych zmalała o  3,13%, tj. 
o kwotę 2 614 699 zł.

Łącznie w  2017 roku w  województwie mazo-
wieckim przyznano 406 495 świadczeń pienięż-
nych dla 132 343 osób na kwotę 265 893 626 zł. 

Wydatkowanie środków na realizację świadczeń nie-
pieniężnych z pomocy społecznej w 2016 roku przed-
stawiało się następująco:
 posiłkiem zostało objętych 71 605 osób (licz-

ba świadczeń – 9 800 682), w tym 62 379 dzieci (licz-
ba świadczeń – 7 923 599). Łączna kwota, którą prze-
znaczono na posiłki wyniosła 48 361 911 zł, w  tym 
32 381 416 zł dla dzieci. Ważnym elementem składo-
wym powyższych danych jest znaczny udział środków 
pozyskanych w  ramach programu „Pomoc Państwa 
w  zakresie dożywiania”, którym w  2017 roku objęto 
67 398 osób (liczba świadczeń – 8 838 970) na kwotę 
41 401 796 zł,

 schronieniem zostało objętych 2 001 osób (liczba 
świadczeń – 178 559), na łączną kwotę 3 864 997 zł,

 ubranie przyznano 378 osobom (liczba świad-
czeń – 522), na łączną kwotę 101 277 zł,

2.2. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 sprawowanie pogrzebu objęło 972 osób na łącz-
ną kwotę 2 727 761 zł,

 gminy opłaciły pobyt w Domach Pomocy Społecznej 
za 3 717 osób na łączną kwotę 91 474 062 zł.

W  stosunku do roku 2016 spadła o  16,1% licz-
ba osób, które skorzystały ze świadczeń w  formie 
posiłków (w  relacji do roku 2015 redukcja wyniosła 
23,63%). Kolejną formą pomocy, która w  roku oce-
ny zanotowała spadek było wsparcie przy sprawia-
niu pogrzebu, którego wartość była niższa o  12,8%. 
W grupie świadczeń, w których w roku 2017 zaobser-
wowano wzrost były. schronienie (z  którego skorzy-
stało o 1080 więcej osób niż w roku poprzednim, co 
daje przyrost o 117,3%), ubranie (12,8%) oraz odpłat-
ność gminy za pobyt w DPS (8,6%). 

Łącznie w  2016 roku w  województwie mazo-
wieckim przyznano 10 018 376 świadczeń niepie-
niężnych dla 78 673 osób na kwotę 146 530 008 zł.

 

Wykres 6. Wartość przyznanych zasiłków i świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
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Jednostki pomocy społecznej zgodnie z ustawą o po-
mocy społecznej, w zależności od potrzeb danej oso-
by lub rodziny i posiadanych zasobów materialnych 
i fi nansowych w 2017 roku realizowały różne rodzaje 
pomocy i świadczeń, w tym między innymi:
1. Świadczenie wychowawcze (500+) udzielone dla 

399 648 rodzin na kwotę4 3 362 mln zł.
2. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

udzielone dla 163 203 rodzin na łączną kwotę 
564 602 575 zł.

3. Świadczenia pielęgnacyjne (188 818 świadczeń), 
na kwotę 264 467 878 zł.

4. Zasiłki pielęgnacyjne (1 165 988 świadczeń), na 
kwotę 179 237 870 zł, w tym:
 dla niepełnosprawnego dziecka udzielo-

no 334 547 świadczeń na łączną kwotę 
51 227 460 zł,

 dla osoby niepełnosprawnej w wieku powy-
żej 16 roku życia o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności udzielono 428 046 świadcze-
nia na łączną kwotę 66 200 705 zł,

 dla osoby niepełnosprawnej w  wieku powy-
żej 16 roku życia o  umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, która powstała przed 
ukończeniem 21 roku życia udzielono 372 231 
świadczeń na łączną kwotę 57 041 613 zł,

 dla osoby, która ukończyła 75 lat udzie-
lono 31 164 świadczenia na łączną kwotę 
4 768 092 zł.

5. Jednorazowy dodatek z  tytułu urodzenia się 
dziecka (ujmowany w  pozycji „zasiłki rodzinne 
i  dodatki do zasiłków rodzinnych”) udzielony 
w  postaci 18 037 świadczeń na łączną kwotę 
15 249 500 zł.

6. Jednorazowa zapomoga z  tytułu urodzenia się 
dziecka udzielona w postaci 53 378 świadczeń na 
łączną kwotę 39 500 833 zł.

7. Świadczenie z  funduszu alimentacyjnego 
udzielone dla 20 858 rodzin na łączną kwotę 
158 967 780 zł.

4  Dane wykazane przez gminy mogą się niewiele różnić od 
danych fi nansowych z wykonania budżetu zbieranych w innych 
systemach.

3. INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ UDZIELANE 
PRZEZ GMINY I MIASTA NA PRAWACH POWIATU

8. Dodatki mieszkaniowe udzielone dla 48 450 
rodzin, którym przyznano świadczenia na łączną 
kwotę 79 989 700 zł. 

9. Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotne-
go przyznane 34 884 osobom na łączną kwotę 
20 986 848 zł.

10. Opłacenie składki ubezpieczenia społecznego 
przyznane 32 206 osobom, którym przyznano 
świadczenia na łączną kwotę 65 518 476 zł.

11. Świadczenie integracyjne (w  Centrum Integracji 
Społecznej) udzielone 168 osobom, którym przy-
znano świadczenia na łączną kwotę 1 065 850 zł.

12. Świadczenia pieniężne z prac społecznie użytecz-
nych udzielone 2 752 osobom, którym przyzna-
no świadczenia na łączną kwotę 5 515 904 zł.

13. Stypendia socjalne dla uczniów i  zasiłki szkolne 
udzielone 65 291 osobom, którym przyznano 
świadczenia na łączną kwotę 38 763 567 zł.

W  grupie świadczeń, które zanotowały wzrost 
w  stosunku do roku 2016 były: świadczenie wycho-
wawcze (3%), zasiłki rodzinne i  dodatki do zasiłków 
rodzinnych (6,6%), jednorazowych dodatek z  tytułu 
urodzenia się dziecka (0,5%), jednorazowa zapomoga 
z  tytułu urodzenia się dziecka (35,4%), świadczenie 
pielęgnacyjne (5,3%), zasiłek pielęgnacyjny (0,8%), 
specjalny zasiłek opiekuńczy (13,1%), opłacenie 
składki ubezpieczenia zdrowotnego i  społecznego 
(odpowiednio 2%  i  1,5%) oraz świadczenie integra-
cyjne (5,6%).

Świadczenia, w  których zaobserwowano spadek 
w  stosunku do roku poprzedniego były: zasiłek dla 
opiekuna (19,5%), świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego (4,9%), dodatki mieszkaniowe i  energetycz-
ne (odpowiednio 9,3% i  6%) świadczenia pieniężne 
z prac społecznie użytecznych (10,3%) oraz stypendia 
socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne (15,6%).

Łącznie w  2017 roku w  województwie mazo-
wieckim przyznano 2 294 680 innych rodzajów 
pomocy i świadczeń na kwotę 4 840 804 369 zł.
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Usługi pomocy społecznej w gminach i miastach na 
prawach powiatu w  województwie mazowieckim, 
według formularzy oceny, w  2017 roku były świad-
czone w postaci:

 poradnictwa specjalistycznego dla 21 612 
rodzin (wzrost w stosunku do 2016 r. o 4,1%), 
liczba osób w tych rodzinach wyniosła 47 350,

 pracy socjalnej dla 118 248 rodzin (spadek 
o 4,2%), liczba osób w tych rodzinach wynio-
sła 254 813,

 interwencji kryzysowej dla 3 214 rodzin 
(zmniejszenie o 10,7%), liczba osób w rodzi-
nach wyniosła 7 563.

Zawarto 5 541 kontraktów socjalnych (wzrost 
o 9,1%), którymi objęto 6 592 osoby, w tym 278 osób 
zostało objętych kontraktem zawartym w  Klubie 
Integracji Społecznej.

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

w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Indywidualnym programem wychodzenia z bez-
domności objęto 409 osób (zwiększenie o  55,5%), 
natomiast indywidualny program zatrudnienia so-
cjalnego w  ramach Centrów Integracji Społecznej 
zastosowano w  stosunku do 176 osób (spadek 
o 1,1%). 

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 13 685 osób 
(zmniejszenie o  2,3%) na  łączną kwotę 68 064 404 zł 
(liczba świadczeń – 4 039 826) – w tym:

 usługi specjalistyczne były świadczone dla 
753 osób (spadek o 33,8%), na łączną kwotę 
2 339 315 zł (liczba świadczeń – 111 384),

 specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi były świadczone dla 1 751 osób 
(zmniejszenie o 3,9%), na kwotę 8 370 384 zł 
(liczba świadczeń – 310 368).
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IV. WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ

1.  WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH 
WRAZ Z MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU
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2. WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ 
POWIATY I MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE REHABILITACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych powiatowe centra pomocy rodzi-
nie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie realizowa-
ły w 2017 roku następujące formy pomocy:

 dofi nansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki świadczono dla 188 osób (spadek 
w stosunku do 2016 r. o 6,9%) na łączną kwo-
tę 837 715 zł (liczba imprez – 9 783),

 pomoc na likwidację barier architektonicz-
nych, technicznych i  w  komunikowaniu się 
świadczono dla 1 761 osób (zmniejszenie 
o 0,8%) na łączną kwotę 7 043 169 zł,

 turnusy rehabilitacyjne świadczono dla 6 606 
osób (wzrost o 5%) na łączną kwotę 6 752 595 
złotych,

 zaopatrzenie w  przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze i  sprzęt rehabilitacyjny 

świadczono dla 12 720 osób (zwiększenie 
o 2,6%) na łączną kwotę 13 549 067 zł.

Ogólna kwota dofi nansowania rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełnosprawnych (PFRON, 
środki własne powiatu) – 75 487 771 zł, co daje wzrost 
o 4,4% w relacji do roku poprzedniego).

Na uwagę zasługują działania podejmowane 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie i  miejskie 
ośrodki pomocy społecznej na rzecz rehabilitacji spo-
łecznej i  zawodowej w  ramach programu „Aktywny 
samorząd”. W  2017 roku udzielono 3 585 świadczeń 
(zwiększenie o 1,3%) o łącznej wartości 11 027 141 zł. 

Łączna kwota dofi nansowania udzielona przez 
powiaty województwa mazowieckiego w  2017 
roku na wybrane usługi pomocy społecznej wy-
niosła 114 700 075 zł.

W ramach wpierania rodziny i systemu pieczy zastęp-
czej powiaty województwa mazowieckiego wykazały 
funkcjonowanie 4 498 rodzin zastępczych (spadek 
o 1,7% w stosunku do roku 2016), w których przeby-
wało 6 554 dzieci; rodzinom tym udzielono świadcze-
nia na kwotę 62 351 097 zł.

Według ocen zasobów pomocy społecznej przy-
gotowanych przez powiatowe centra pomocy rodzi-
nie w  województwie mazowieckim funkcjonowało: 
2 911 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (zmniejsze-
nie o 3%), w których przebywało 3 774 dzieci, 1 343 
rodzin zastępczych niezawodowych (redukcja o 1%), 
w których przebywało 1 730 dzieci, 185 rodzin zastęp-
czych zawodowych (wzrost o 8,8%), w których prze-
bywało 700 dzieci, w tym:

 18 rodzin zastępczych specjalistycznych, 
w których przebywało 43 dzieci,

 38 rodziny pełniących funkcję pogotowia ro-
dzinnego, w których przebywało 207 dzieci.

W  48 rodzinnych domach dziecka przebywało 
350 dzieci.

Ważnym elementem skutecznej pomocy dla 
rodzin przeżywających trudności w  wychowaniu 

dzieci jest współpraca wszystkich osób, instytucji 
i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. 
Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wy-
pełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest 
realizowane przez zespół działań mających na celu 
przywrócenie rodzinom zdolności do wypełniania 
tych funkcji. W przypadku niemożności zapewnienia 
dziecku opieki i wychowania przez rodziców biolo-
gicznych uruchamiane zostają działania zmierzające 
do ustanowienia pieczy zastępczej, która jest reali-
zowana w  ramach rodzinnej lub instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. Instytucjonalna piecza zastępcza 
jest sprawowana między innymi w  formie placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, w  których praca 
z dzieckiem jest prowadzona zgodnie z planem po-
mocy dziecku, sporządzanym i  realizowanym przez 
wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny5. 
Według informacji uzyskanych z powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie w  2017 roku sporządzono 
4 643 planów pomocy dziecku, tj. o 362 (8,5%) wię-
cej w stosunku do 2016 roku – 4 281 planów. W 2015 

5  art. 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i  systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r., 
poz.998).

V. PIECZA ZASTĘPCZA
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roku odnotowano sporządzenie 4 715 planów po-
mocy dziecku.

Poszczególne elementy instytucjonalnej pomo-
cy dziecku i  rodzinie są systematycznie oceniane. 
Dokonuje się oceny zarówno sytuacji dziecka umiesz-
czonego w  pieczy zastępczej, jak  też samych rodzin 
zastępczych i rodzinnych domów dziecka. 

Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowa-
dzana w  miarę potrzeb, jednak w  przypadku dzieci 
w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, 
a  w  przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 
6 miesięcy6. W 2017 roku odnotowano sporządzenie 
5 874 ocen sytuacji dziecka w  rodzinie zastępczej 
i było to o 177 (3,1%) więcej niż w 2016 roku (5 697 
ocen). W  2015 roku takich ocen sporządzono 5 679 
dla 9 200 dzieci. 

Dokonywano również oceny sytuacji dziecka 
w  rodzinnych domach dziecka. W  2017 roku zreali-
zowano 314 takich ocen, tj. o  10 (3,3%) więcej niż 
w 2016 roku (304 oceny). W 2015 roku zrealizowano 
256 takich ocen dla 435 dzieci.

Oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego ro-
dzinny dom dziecka organizator rodzinnej pieczy 
zastępczej dokonuje w  konsultacji w  szczególności 
z  koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz 
asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka7.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej doko-
nuje pierwszej oceny rodziny zastępczej albo prowa-
dzącego rodzinny dom dziecka nie później niż przed 
upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka 
w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. 
Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od 
dokonania pierwszej oceny, a  następne nie rzadziej 
niż co 3  lata8. W  2017 roku odnotowano realizację 
4 020 ocen rodzin zastępczych i  jest to o  95 (2,3%) 
mniej niż w  2016 roku. Dla porównania w  2015 ta-
kich ocen wykonano 3 770. Wzrosła również ocena 
rodzinnych domów dziecka, w 2017 – 43, w 2016 – 42 
i w 2015 roku 30. 

Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodzi-
ny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej nieza-
wodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziec-
ka, posiadającego świadectwo ukończenia stosow-
nego szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastęp-
czej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
kandydata wydaje zaświadczenie kwalifi kacyjne za-
wierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, 
spełniania odpowiednich warunków oraz posiadania 
predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy za-
stępczej9.

6  art. 13, ibid.
7  art. 133 ibid.
8  art. 134 ibid.
9  art. 45 ibid.

Według informacji uzyskanych z  powiatowych 
centrów pomocy rodzinie w  województwie mazo-
wieckim do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnych domów dziecka w  2017 
roku przygotowanych było 327 kandydatów, tj. o 21 
(6%) mniej niż w 2016 roku. W 2015 roku Ocenę w za-
kresie kwalifi kacji kandydatów na rodziny zastępcze 
i rodzinne domy dziecka posiadały 288 osób.

W ramach procesu usamodzielniania indywidual-
ne programy realizowało 1 676 osób, a w obszarach 
prowadzonych działań pełnoletnim osobom opusz-
czającym pieczę zastępczą przyznano:

 Osoby pełnoletnie opuszczające rodziny za-
stępcze − świadczenia dla 1 448 osób na łącz-
ną kwotę 7 510 172 zł, w tym:
• pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 

230 osób, którym przyznano świadczenia 
na kwotę 1 030 781 zł,

• pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 
dla 1 307 osób, którym przyznano świad-
czenia na kwotę 5 857 778 zł,

• pomoc pieniężną na zagospodarowanie 
dla 218 osób, którym przyznano świadcze-
nia na kwotę 610 002 zł.

 Osoby pełnoletnie opuszczające placówki 
opiekuńczo-wychowawcze − świadczenia dla 
794 osób, na kwotę 4 126 985 zł, w tym:

• pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 
161 osób, którym przyznano świadczenia 
na kwotę 900 941 zł,

• pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 
dla 679 osób, którym przyznano świadczenia 
na kwotę 2 770 240 zł,

• pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 
142 osób, którym przyznano świadczenia 
na kwotę 445 048 zł.

 Osoby pełnoletnie opuszczające instytucje 
o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy o po-
mocy społecznej − świadczenia dla 215 osób, 
na kwotę 1 031 395 zł, w tym:
• pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 

37 osób, którym przyznano świadczenia, 
na kwotę 141 172 zł,

• pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 
dla 183 dzieci, którym przyznano świad-
czenia, na kwotę 696 959 zł,

• pomoc pieniężną na zagospodarowanie 
dla 54 dzieci, którym przyznano świadcze-
nia, na kwotę 193 254 zł.
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Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 
państwa. Obowiązek jej kreowania, standaryzacji 
i  realizacji zadań spoczywa na organach administra-
cji rządowej oraz jednostkach samorządu teryto-
rialnego. Kreatorem polityki społecznej na szczeblu 
krajowym jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej. Za standard usług oraz realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej odpowiedzialny jest 
Wojewoda (wydziały polityki społecznej).

Realizatorem na szczeblu regionalnym, za po-
mocą regionalnego ośrodka polityki społecznej, jest 
Marszałek Województwa (realizacja zadań samorzą-
du województwa). Za organizację instytucji pomo-
cy społecznej na szczeblu powiatowym odpowie-
dzialne są powiatowe centra pomocy rodzinie, zaś 
za organizację podstawowych usług społecznych 
na szczeblu gminnym – ośrodki pomocy społecznej. 

W województwie mazowieckim zadania pomocy 
społecznej realizują:

 w imieniu Wojewody – Wydział Polityki Społecz-
nej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

 w  imieniu samorządu województwa – 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 
posiadające status regionalnego ośrodka po-
lityki społecznej, które jest wojewódzką samo-
rządową jednostką organizacyjną, powołaną 
do realizacji zadań samorządu województwa 
mazowieckiego z zakresu polityki społecznej,

 w powiecie – 37 powiatowych centrów pomo-
cy rodzinie, 2 miejskie ośrodki pomocy rodzi-
nie w Siedlcach i Ostrołęce, 2 miejskie ośrodki 
pomocy społecznej w Płocku i Radomiu oraz 
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,

 w gminie – 327 ośrodków pomocy społecznej 
(w tym 18 OPS w dzielnicach m. st. Warszawy).

Realizację powyższych zadań wspierają organiza-
cje pozarządowe (więcej danych na ten temat w roz-
dziale IV pkt 1).

VI. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY 
 SPOŁECZNEJ

Tabela 2. Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2015-2017.

Typ jednostki 2015 2016 2017

Domy Pomocy Społecznej 107 107 108

Środowiskowe Domy Samopomocy 65 65 65

Dzienne Domy Pomocy 41 44 48

Noclegownie, schroniska dla bezdomnych 57 57 52

Ogrzewalnie - - 4

Kluby samopomocy 12 10 11

Mieszkania chronione 49 55 55

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 16 14 14

Jednostki specjalistycznego poradnictwa 83 83 84

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 92 105 101

Dzienne placówki wsparcia dla dzieci 225 215 307

Placówki dla dzieci typu rodzinnego 36 46 43

Centra Integracji Społecznej 12 14 13

Kluby Integracji Społecznej 20 16 19

Warsztaty Terapii Zajęciowej 91 98 96

Zakłady Aktywności Zawodowej 8 8 8

RAZEM 857 880 1 028

Źródło:Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, Rejestry i Wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
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1. KADRA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z MIASTAMI 
NA PRAWACH POWIATU

Według stanu na 31 grudnia 2016 roku, kadra ośrod-
ków pomocy społecznej liczyła 7 291 osób w tym:

 kadra kierownicza – 395 osób,
 pracownicy socjalni – 2 394 osoby,
 pozostali pracownicy – 4 502 osoby.

W województwie mazowieckim obserwujemy zwięk-
szenie zatrudnienia w  ośrodkach pomocy społecznej. 
W 2017 roku wzrost ten wyniósł 2,6% w stosunku do roku 
2016 oraz 8,7% w stosunku do roku 2015. Wśród kadry 
kierowniczej zatrudnienie w  2017 roku w  stosunku do 
2016 spadło o 0,5%, natomiast w stosunku do 2015 roku 
wzrost wyniósł 3,7%. Z  analizy materiału badawczego 
wynika, że w 2017 roku zatrudnienie kadry kierowniczej 
w ośrodkach pomocy społecznej spadło w stosunku do 
roku 2016 o 2 osoby a do 2015 roku wzrosło o 14 osób.

W  mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej, 
na przestrzeni lat 2015-2017, liczba pracowników 
socjalnych utrzymywała się na podobnym pozio-
mie. Na koniec grudnia 2017 roku zatrudnionych było 
2 394 osoby, co stanowi tą samą wartość w stosunku 
do roku 2016 a spadek o 0,5% w relacji do roku 2015.

Występuje zauważalna tendencja wzrostowa 
w  kategorii zatrudnienia „pozostali pracownicy”, 
do których zaliczamy między innymi: asystentów ro-
dziny, prawników, psychologów, obsługę administra-
cyjną, informatyczną i  księgową ośrodków pomocy 
społecznej. W 2017 roku zatrudnienie na tych stano-

VII. KADRA JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ

wiskach wzrosło o 4,4% tj. o 190 osób w porównaniu 
do roku 2016.

Spośród zatrudnionych w  ośrodkach pomocy 
społecznej pracowników socjalnych 1  759 posiada 
wykształcenie wyższe, prawie trzykrotnie mniej (609 
osób) – wykształcenie średnie. Specjalizację I stopnia 
w zawodzie pracownika socjalnego posiada 29% pra-
cowników socjalnych (696 osób). Specjalizację II stop-
nia w  zawodzie pracownika socjalnego posiada 171 
osób (7,1%). Wśród pracowników socjalnych 9,3%, 
tj. 224 osób posiada specjalizację z organizacji pomo-
cy społecznej.

Na 395 osoby zatrudnione na stanowiskach kie-
rowniczych, 337 (85,32%) legitymuje się wykształce-
niem wyższym. Prawie 94,7%, tj. 374 osób spośród tej 
kategorii zatrudnienia posiada ukończoną specjaliza-
cję z organizacji pomocy społecznej.

W grupie pozostałych pracowników zatrudnio-
nych w  ośrodkach pomocy społecznej 2  976osób 
posiada wykształcenie wyższe, zaś 1  018 osoby wy-
kształcenie średnie. Pozostali pracownicy (508 osób), 
posiadają inny poziom wykształcenia.

Z analizy materiału wynika, że coraz więcej osób 
zatrudnionych w  ośrodkach pomocy społecznej po-
siada wykształcenie wyższe, co bardzo dobrze pro-
gnozuje dla jakości świadczonych przez nich usług na 
rzecz klientów pomocy społecznej. 

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie fi nanso-
we osób i  rodzin potrzebujących pomocy, ale  także 
pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki 
pomocy społecznej. W  województwie mazowieckim 
prowadzą działalność instytucje pomocy społecznej 
o zasięgu lokalnym, fi nansowane z budżetu gmin oraz 
instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponadgmin-
nym, fi nansowane z  budżetów powiatów na pomoc 
społeczną. Do takich instytucji zaliczamy:

 Domy Pomocy Społecznej,
 Środowiskowe Domy Samopomocy,
 Dzienne Domy Pomocy,
 Noclegownie, schroniska dla bezdomnych,
 Ogrzewalnie,
 Kluby samopomocy,

 Mieszkania chronione,
 Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 Dzienne placówki wsparcia,
 Placówki typu rodzinnego,
 Centra Integracji Społecznej,
 Kluby Integracji Społecznej,
 Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 Zakłady Aktywności Zawodowej.

Dane dotyczące ilości tych placówek w  woje-
wództwie mazowieckim w latach 2015-2017 obrazuje 
tabela 2.
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Wykres 8. Kadra ośrodków pomocy społecznej województwa mazowieckiego w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Mapa 4. Kadra ośrodków pomocy społecznej województwa mazowieckiego w latach 2015-2017.10

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

10  Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik 
socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodaru-
jących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin 
i osób samotnie gospodarujących, art. 110 p.11 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.)
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Jak wynika z analizy formularzy Oceny, coraz częściej 
współpracę z  ośrodkami pomocy społecznej podej-
mują wolontariusze. W  2017 roku tą formę współ-
pracy z ośrodkami pomocy społecznej podjęło 2 561 
osób. Ich liczba od dwóch lat sukcesywnie wzrasta. 
W 2016 roku ze służbami pomocy społecznej w gmi-
nach województwa mazowieckiego współpracowało 
2 413 wolontariuszy, a w 2015 roku – 2 372 osoby.

Dodatkową formą wsparcia kadr ośrodków po-
mocy społecznej jest zatrudnienie subsydiowane. 
Jego główną ideą i zaletą jest możliwość posiadania 
pracownika, którego koszty utrzymania nie są po-
noszone przez pracodawcę. Z tej formy zatrudnienia 
mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne, jak i ab-

Wykres 9. Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa mazowieckiego w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

 

solwenci, którzy w  ten sposób zdobywają pierwsze 
doświadczanie zawodowe. W  ten sposób w  ośrod-
kach pomocy społecznej Mazowsza zatrudniono 
w 2015 roku 675 osób, w 2016 roku – 521 osób, zaś 
w 2017 roku 373 osoby.

Innym rodzajem zatrudnienia pomocniczego jest 
staż, który odbywa się na podstawie umowy zawartej 
między pracodawcą a  powiatowym urzędem pracy. 
Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umie-
jętności praktycznych do wykonywania pracy przez 
wykonywanie zadań w  miejscu pracy bez nawiązy-
wania stosunku pracy. Staż w ośrodkach pomocy spo-
łecznej odbyło w 2015 roku – 243 osoby, w kolejnym, 
2016 roku – 264 osoby i w roku 2017 – 223 osoby.

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku, w powia-
towych centrach pomocy rodzinie w województwie 
mazowieckim zatrudnionych było 858 osób. W 2017 
roku w  porównaniu do 2016 roku stan zatrudnienia 
zwiększył się o 5,8%. 

Powiatowe centra pomocy rodzinie wykazały za-
trudnienie w następującym podziale:

 kadra kierownicza – 49 osób,
 pracownicy socjalni – 141 osób,
 pozostali pracownicy – 668 osób.

Wszystkie 50 osób spośród kadry kierowniczej 
miało wykształcenie wyższe. Posiadanie specjalizacji 
z organizacji pomocy społecznej zadeklarowało 46 osób. 

Powiatowe centra pomocy rodzinie w  2017 roku 
w formularzach oceny wykazały zatrudnienie 141 pra-
cowników socjalnych. W grupie pracowników socjal-
nych w 2017 roku 130 osób legitymuje się wykształce-
niem wyższym, 11 osób wykształceniem średnim, spe-
cjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 
ukończyło 13 osób, zaś 9 osób specjalizację II stopnia. 
Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej 
posiadało 29 pracowników socjalnych.

W kategorii „pozostali pracownicy”, do których 
zaliczamy między innymi: prawników, psychologów, 
obsługę administracyjną, informatyczną i  księgową 
powiatowych centrów pomocy rodzinie wykazano 
zatrudnienie w 2017 roku 668 osób.

3. ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ

2. KADRA POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE 
WRAZ Z M. ST. WARSZAWA
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Powiatowe centra pomocy rodzinie również korzy-
stają z zatrudnienia pomocniczego, choć w znacznie 
mniejszym zakresie niż ośrodki pomocy społecznej. 
W ramach wolontariatu w 2016 roku współpracowa-

ło w powiatach 15 osób, z zatrudnienia subsydiowa-
nego skorzystały 23 osoby, natomiast staż odbyły 54 
osoby.

4. ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W POWIATOWYCH CENTRACH POMOCY
RODZINIE

 

Wykres 10. Zatrudnienie pomocnicze w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie województwa mazowieckiego 

w latach 2015-2017.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

Od początku maja 2011 roku, zgodnie z  art. 110 
a  ustawy o  pomocy społecznej, w  ramach struktury 
organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej istnie-
je możliwość wyodrębnienia zespołu realizującego 
zadania ośrodka w  zakresie pracy socjalnej i  inte-
gracji społecznej. W  skład zespołu powinno wcho-
dzić co najmniej trzech pracowników socjalnych. 
Dodatkowo, jego członkami mogą być inni specjaliści 
realizujący zadania z  zakresu integracji społecznej. 
Zmiana ta pozwala na zatrudnianie specjalistów ta-
kich, jak terapeuci, psycholodzy czy pedagodzy, któ-
rzy mogą w ten sposób wspomagać pracowników so-
cjalnych w ich pracy na rzecz poprawy sytuacji rodzin 
korzystających z pomocy społecznej. 

Z  analizy danych zawartych w  Ocenie zasobów 
wynika, że w woj. mazowieckim w latach 2015-2017 
funkcjonowała następująca liczba zespołów pracy so-
cjalnej i integracji społecznej:

 w 2015 roku – 80 zespołów w 38 gminach (z cze-
go w Warszawie 28 zespołów w 7 dzielnicach),

 w  2016 roku – 93 zespoły z  37 gmin (z  czego 
w Warszawie 29 zespołów w 8 dzielnicach),

 w 2017 roku – 91 zespołów w 41 gminach (z cze-
go w Warszawie 29 zespołów w 8 dzielnicach).

Liczba osób pracujących w tych zespołach w 2015 
roku to 599 osób, w 2016 roku to 566 osób, a w roku 
oceny to 582 osoby.

5. ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
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Środki fi nansowe przeznaczone na pomoc spo-
łeczną i  inne obszary polityki społecznej, wydat-
kowane przez gminy i  miasta na prawach powiatu 
wyniosły ogółem w  województwie mazowieckim 
w  2017 r. 6 307 964  468 zł. Z  uwagi na fakt wpro-
wadzenia w 2017 roku nowej klasyfi kacji budżetowej 
oraz zmian w  zakresie zadań realizowanych nie ma 
możliwości jednoznacznego porównania roku oceny 
do lat poprzednich. W zestawieniu w rokiem poprzed-
ni wartość środków zwiększyła się o 3 602 023 356 zł. 
Oprócz świadczenia wychowawczego, na które prze-
znaczono 3 352 050 386 zł (co stanowi 53,14% ogółu 
środków), nadal największe kwoty są wydatkowane 
na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ali-
mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2017 
roku na ten cel przeznaczono 1 460 528 765 zł (23,15% 
ogółu środków). Do innych dużych pozycji budżeto-
wych w wydatkach na pomoc społeczną należą:

1. BUDŻETY GMIN I MIAST NA PRAWACH POWIATU NA ZADANIA POMOCY 
SPOŁECZNEJ I INNE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

 środki przeznaczone na prowadzenie i  utrzy-
manie ośrodków pomocy społecznej11 to kwota 
376 219 317 zł, co stanowi 5,96% ogółu środków,

 środki przeznaczone na tworzenie i  funkcjo-
nowanie żłobków to kwota 252 424  023 zł, 
co stanowi 4% ogółu środków,

 środki na zasiłki stałe w kwocie 141 578 922 zł, 
co stanowi 2,24% ogółu środków,

 środki na zasiłki okresowe, celowe i  pomoc 
w  naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe w kwocie 121 284 166 
zł, co stanowi 1,92% ogółu środków.

Powyższe kategorie wydatków budżetowych na 
pomoc społeczną wraz ze świadczeniami wychowaw-
czymi i rodzinnymi obejmują 90,43% (5 704 085 579 zł) 
całego budżetu na politykę społeczną w gminach.

W  2017 roku najmniej środków gminy przezna-
czyły na następujące pozycje budżetowe:

11  W tym koszty zatrudnienia pracowników socjalnych i innych 
specjalistów.

p p j g

 

Wykres 11. Środki fi nansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w gminach i miastach na prawach powiatu 

województwa mazowieckiego w latach 2015-2017.

* nowe działy prezentowane w Ocenie za rok 2017, ** dane zasilone z formularza Oceny za 2016 rok wg. starej klasyfi kacji działów

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok oraz 2016 rok. 

VIII. ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI 
W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH 
OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ 
W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA 
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53,14% 
46,86% 

Świadczenie wychowawcze "500+" 

Reszta środków finansowych na wydatki w 
pomocy społecznej i innych obszarach 
polityki społecznej 

Wykres 12. Stosunek zasobów przeznaczonych na świadczenie wychowawcze do reszty środków fi nansowych na wydatki w pomocy społecznej 

i innych obszarach polityki społecznej.

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

 wydatki na rehabilitację zawodową i  spo-
łeczną osób niepełnosprawnych w  kwocie
1 398  717 zł, co stanowi 0,02% ogółu środ-
ków,

 wydatki na tworzenie i  funkcjonowanie 
klubów dziecięcych w  kwocie 1 384  995 zł, 
co stanowi 0,02% ogółu środków,

 wydatki na usuwanie skutków klęsk żywioło-

wych w kwocie 748 686 zł, co stanowi 0,01% 
ogółu środków,

 wydatki na pomoc dla cudzoziemców w kwo-
cie 629 892 zł, co stanowi 0,01% ogółu środ-
ków,

 wydatki na Centra Integracji Społecznej 
w kwocie 560 148 zł, co stanowi 0,01% ogółu 
środków.

2. ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I W INNYCH 
OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W POWIATACH

Środki fi nansowe przeznaczone na pomoc społecz-
ną i inne obszary polityki społecznej, wydatkowane 
przez powiaty wyniosły ogółem w  województwie 
mazowieckim w 2017 r. 756 482 010 zł. Podobnie jak 
to ma miejsce w przypadku gmin, zmiany klasyfi kacji 
budżetowej uniemożliwiają porównanie roku oceny 
do lat poprzednich, jednakże ostateczny wzrost wydat-
ków w omawianych obszarach nie był tak zauważalny 
w wypadku powiatów i wyniósł 55 935 124 zł.

Najwięcej środków fi nansowych powiaty prze-
znaczają na:

 wydatki na prowadzenie i utrzymanie Domów 
Pomocy Społecznej12 w kwocie 390 007 408 zło-
tych, co stanowi 51,56% ogółu środków,

 wydatki na działalność placówek opiekuń-
czo-wychowawczych w  kwocie 122 969  001 
zł, co stanowi 16,26% ogółu środków,

12  Wydatki na odpłatność gmin za pobyt osób kierowanych do 
DPS wyniosły 75 368 418 zł

 wydatki na rodziny zastępcze w  kwocie 
112 088 489 zł, co stanowi 14,82% ogółu środ-
ków,

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie 30 346 774 zł, 
co stanowi 4,01% ogółu środków.

Najmniej środków fi nansowych powiaty przezna-
czają na:

 pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 37 392 zł, co stanowi 0,005% ogółu 
środków,

 wydatki na wspieranie rodziny w  kwocie 
271 840 zł, co stanowi 0,04% ogółu środków,

 pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym w kwocie 326 945 zł, co sta-
nowi 0,04% ogółu środków,

 świadczenia wychowawcze w kwocie 415 014 
złotych, co stanowi 0,05% ogółu środków.
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Wykres 13. Środki fi nansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w powiatach województwa mazowieckiego 

w latach 2015-2017.

* nowe działy prezentowane w Ocenie za rok 2017, ** dane zasilone z formularza Oceny za 2016 rok wg. starej klasyfi kacji działów

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok oraz 2016 rok. 

Z  analizy formularzy oceny za 2017 rok wynika, że 
zrealizowano 74 projekty współfi nansowane z  EFS 
w 57 gminach, a ogólna liczba osób objęta tymi pro-
jektami wyniosła 2 467 osób. Do realizacji projektów 
przystąpiły gminy w  powiatach: ciechanowskim (3), 
grodziskim  (1), legionowskim (2), nowodworskim 
(3),m. Ostrołęka, ostrowskim (2), otwockim (1), pia-
seczyńskim (1), m.  Płock, płockim (2), płońskim (2), 
przysuskim (1), pułtuskim (6), m. Radom, radomskim 
(3), siedleckim (7), sierpeckim (7), szydłowieckim (2), 
m. st. Warszawa (8 dzielnic), wołomińskim (2) i żuro-
mińskim (1).

W  konkursach ogłaszanych przez MRPiPS wzięło 
udział 300 gmin, które podjęły się realizacji 327 pro-
jektów. Pomocą objęto 17 580 osób. Najwięcej gmin 
wykazało udział w konkursie „Asystent rodziny i koor-
dynator rodzinnej pieczy zastępczej” w  zakresie za-
trudnienia asystentów rodziny.

Udział w programach osłonowych wykazało 329 
gmin, które realizowały 670 programów, w  których 
wzięło udział 225 372 osoby.

W przypadku powiatów, analiza formularzy oceny 
wskazuje, że zrealizowano 27 projektów współfi nan-
sowanych z  EFS na terenie 25 jednostek samorządu 
terytorialnego, a ogólna liczba osób objęta tymi pro-
jektami wyniosła 1 326 osób.

Udział w  konkursach ogłaszanych przez MRPiPS 
zadeklarowało 37 powiatów, które łącznie zrealizo-
wało 42 konkursów. Wzięło w nich udział 5 042 oso-
by. Najwięcej powiatów wykazało udział w konkursie 
„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy za-
stępczej” w zakresie zatrudnienia koordynatorów ro-
dzinnej pieczy zastępczej.

Jeden powiat wykazał udział w programie osłono-
wym, w którym pomocą objęto 10 osób.

IX. AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA 
GMIN I POWIATÓW

Wydatki na utrzymanie i  prowadzenie powiato-
wych centrów pomocy rodzinie wyniosły w  2017 r. 

43 739 043 zł, tj. 1,9% (810 342 zł) więcej niż w 2016 
roku, w którym utrzymanie wyniosło 42 928 701zł. 
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Z danych przekazanych przez jednostki organizacyj-
ne pomocy społecznej wynika, że  realizację zadań 
z  zakresu pomocy społecznej przez organizacje po-
zarządowe lub inne podmioty określone w  ustawie 
z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku 
publicznego i  wolontariacie13, na podstawie umo-
wy o współpracy i zleceniu zadań, zadeklarowało 17 
powiatów i  78 gmin województwa mazowieckiego. 
Kwoty zadań zleconych (w trybie „działalności pożyt-
ku publicznego” i  w  trybie „zamówień publicznych”) 
wyniosły: 51 197  159 zł w  gminach i  12 701  451 zł 
w powiatach. 

W  powiatach białobrzeskim, gostynińskim, ma-
kowskim, mławskim, sochaczewskim, sokołowskim, 
węgrowskim, zwoleńskim i  żuromińskim żadna 
z  gmin nie wykazała zlecania zadań organizacjom 
pozarządowym. Najwięcej organizacji pozarządo-
wych realizuje zadania w  gminach z  powiatów: 
m. st. Warszawy (12 dzielnic), garwolińskiego (3 gmi-
ny), legionowskiego (3 gminy), mińskiego (3 gminy), 
nowodworskiego (3 gminy), ostrołęckiego (3 gminy), 
ostrowskiego (3 gminy), płockiego (3 gminy), radom-
skiego (3 gminy), siedleckiego (3 gminy) i sierpeckie-
go (3 gminy).

Zadania zlecone w  obszarze pomocy i  wsparcia 
odbywały się poprzez:

 zlecenia w  trybie „działalności pożytku pu-
blicznego”, uzyskało 624 organizacje pozarzą-

13  Tekst jednolity Dz.U. z  2018 r. poz. 450, z późn. zm.

X. ZLECANIE ZADAŃ PRZEZ GMINY I POWIATY 
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM

dowe, z którymi zawarto 818 umów na łączną 
wartość 42 579 474 zł,

 zlecenia w  trybie „zamówień publicznych” 
uzyskało 32 organizacje pożytku publiczne-
go na łączną kwotę 8 617 685 zł.

Gminy zlecały zadania w zakresie:
 usług opiekuńczych – 32 organizacjom na 

kwotę 14 109 633 zł,
 specjalistycznych usług opiekuńczych – 14 

organizacjom na kwotę 1 426 330 zł,
 prowadzenia placówki pomocy społecznej – 

19 organizacjom na kwotę 5 232 159 zł.
W przypadku powiatowych centrów pomocy ro-

dzinie współpracy z  organizacjami pozarządowymi 
w zakresie zlecania im zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej nie deklarowały powiaty: ciechanowski, go-
styniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makow-
ski, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, 
sierpecki, sochaczewski, sokołowski, m. st. Warszawa, 
węgrowski, zwoleński i żuromiński.

Powiatowe centra pomocy rodzinie skoncentro-
wały się głównie na współpracy z  67 organizacjami 
pozarządowymi w  zakresie zleceń w  trybie „działal-
ności pożytku publicznego” i wykazały zawartych 81 
umów, na łączną kwotę 11 950 245 zł i prowadzenia 
placówek pomocy społecznej w liczbie 36 organizacji, 
którym zlecono zadania na łączną kwotę 43 701 475 
złotych.
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OBSZAR MAZOWSZE BEZ WARSZAWY

Powierzchnia 35 041 km2

Lp. Treść 2015 2016 2017

D
an

e 
og

ól
ne 1 Liczba mieszkańców 3 604 763 3 611 921 3 620 002

2 Liczba osób, które otrzymały pomoc 
i wsparcie socjalne 259 450 250 282 234 370

Be
zr

ob
oc

ie 3 Liczba osób bezrobotnych 187 870 160 202 131 695

4 Liczba osób bezrobotnych - zmiana % 
w stosunku do roku poprzedniego - -14,73% -17,79%

5 Liczba osób bezrobotnych 
długotrwale 111 880 95 559 74 698

Ek
on

om
ia

 
Sp

oł
ec

zn
a 6 Liczba CIS / KIS / ZAZ 9 / 18 / 6 10 / 15 / 6 9 / 16 / 5

7 Liczba spółdzielni socjalnych 74 74 85

8
Liczba NGO współpracujących 
z samorządami w obszarze 
społecznym

564 602 655

N
ie

pe
łn

o-
sp

ra
w

no
ść 9 Liczba osób niepełnosprawnych wg. 

NSP 2011 336 774

10
Liczba rodzin korzystających 
z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności 

31 363 31 043 30 519

Za
bu

rz
en

ia
 

ps
yc

hi
cz

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

1 033 1 065 1 060

12 Środowiskowe domy samopomocy 50 50 50

13 Domy pomocy społecznej dla osób 
psychicznie chorych 24 24 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

19 515 17 893 15 687

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

12 061 11 082 9 575

16 Liczba asystentów rodziny 380 388 378

17 Liczba rodzin zastępczych 3 114 3 162 3 091

18 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 70 83 80

19 Mieszkania chronione 41 41 44

Pr
ze

m
oc 20

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy 
w rodzinie 

2 294 1 981 1 978

21 Ośrodki Interwencji Kryzysowej 14 12 13
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Lp. Treść 2015 2016 2017
O

so
by

 s
ta

rs
ze

22 Osoby w wieku poprodukcyjnym 666 132 687 287 707 210

23 Liczba osób objętych usługami 
opiekuńczymi 6 215 6 635 7 203

24 Liczba klubów i innych miejsc spotkań 
dla seniorów 347 366 402

25 Domy pomocy społecznej dla osób 
w podeszłym wieku 28 28 28

26 Domy pomocy społecznej dla osób 
przewlekle somatycznie chorych 28 28 28

27 Dzienne domy pomocy 20 23 29

Za
so

by
 i 

w
yd

at
ki

 JS
T

28 Liczba pracowników socjalnych 1 836 1 809 1 815

29
Liczba mieszkańców przypadająca 
na 1 pracownika socjalnego 
zatrudnionego w OPS

1 923 1 953 1 950

30 Dochód powiatu ˄ gmin ˅ 2 942 665 477
13 619 211 113

3 038 571 874
15 812 661 178 bd.

31 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca - 
powiat ˄ gminy ˅

990 / 985
3 673 / 3 640

999 / 980
4 265 / 4 131 bd.

32
Wysokość środków (w zł) niezbędnych 
na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej - powiat ˄ gminy ˅

436 590 490
1 851 419 980

465 109 110
2 072 592 048

502 329 437
4 750 026 672

33 Wysokość środków (w zł) na 
prowadzenie i utrzymanie PCPR ˄ OPS ˅

28 188 642
229 098 328

29 873 726
235 616 730

31 775 739
250 887 307

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS.

OBSZAR MAZOWSZE

Powierzchnia 35 558 km2

Lp. Treść 2015 2016 2017

D
an

e 
og

ól
ne 1 Liczba mieszkańców 5 349 114 5 365 898 5 384 617

2 Liczba osób, które otrzymały pomoc 
i wsparcie socjalne 337 067 329 231 296 429

Be
zr

ob
oc

ie 3 Liczba osób bezrobotnych 228 132 193 792 157 888

4 Liczba osób bezrobotnych - zmiana % 
w stosunku do roku poprzedniego - -15,05% -18,53%

5 Liczba osób bezrobotnych długotrwale 130 263 113 706 87 807

Ek
on

om
ia

 
Sp

oł
ec

zn
a 6 Liczba CIS / KIS / ZAZ 12 / 19 / 8 14 / 16 / 8 13 / 19 / 8

7 Liczba spółdzielni socjalnych 130 131 139

8
Liczba NGO współpracujących 
z samorządami w obszarze 
społecznym

704 756 823

N
ie

pe
łn

o-
sp

ra
w

no
ść 9 Liczba osób niepełnosprawnych wg. 

NSP 2011 515 698

10
Liczba rodzin korzystających 
z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności 

44 918 45 426 43 589
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Lp. Treść 2015 2016 2017
Za

bu
rz

en
ia

 
ps

yc
hi

cz
ne 11

Liczba osób korzystających 
z usług specjalistycznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi

1 780 1 822 1 751

12 Środowiskowe domy samopomocy 65 65 65

13 Domy pomocy społecznej dla osób 
psychicznie chorych 25 25 26

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

26 241 24 496 21 442

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

14 074 13 018 11 216

16 Liczba asystentów rodziny 449 459 525

17 Liczba rodzin zastępczych 4 548 4 577 4 498

18 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 92 105 101

19 Mieszkania chronione 49 55 55

Pr
ze

m
oc 20

Liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy 
w rodzinie 

3 029 2 675 2 559

21 Ośrodki Interwencji Kryzysowej 16 14 14

O
so

by
 s

ta
rs

ze

22 Osoby w wieku poprodukcyjnym 1 072 014 1 102 848 1 131 446

23 Liczba osób objętych usługami 
opiekuńczymi 12 847 14 007 13 685

24 Liczba klubów i innych miejsc spotkań 
dla seniorów 457 465 510

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

26 Domy pomocy społecznej dla osób 
przewlekle somatycznie chorych 35 35 35

27 Dzienne domy pomocy 41 44 48

Za
so

by
 i 

w
yd

at
ki

 JS
T

28 Liczba pracowników socjalnych 2 530 2 515 2 535

29
Liczba mieszkańców przypadająca 
na 1 pracownika socjalnego 
zatrudnionego w OPS

1 937 1 965 1 962

30 Dochód powiatu ˄ gmin ˅ 2 942 665 477
27 932 895 376

3 038 571 874
30 534 891 147 bd.

31 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca - 
powiat ˄ gminy ˅

990 / 985
3 781 / 3 730

999 / 980
4 364 / 4 220 bd.

32
Wysokość środków (w zł) niezbędnych 
na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej - powiat ˄ gminy ˅

656 996 676
2 589 385 387

698 982 964
2 894 785 789

755 057 835
6 325 188 977

33 Wysokość środków (w zł) na 
prowadzenie i utrzymanie PCPR ˄ OPS ˅

37 824 090
336 753 477

42 928 701
351 644 308

43 739 043
376 219 317

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS
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