
1

SPIS TREŚCI

WYDAWCA: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Jednostka organizacyjna Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, Wydział Badań Społecznych
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel. (22) 376 85 00
e-mail: mcps@mcps.com.pl, strona internetowa: https://mcps.com.pl

REDAKCJA:  Piotr Nowak-Skyrpan

OPRACOWANIE TEKSTÓW NA PODSTAWIE ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM ZA 2020 ROK: Tomasz Błacha, Ireneusz Lemański

SKŁAD KOMPUTEROWY I DRUK: Agencja Wydawnicza „Argi” sc
ul. Wodzisławska 16
52-017 Wrocław

Nakład 1 000 egzemplarzy

ISSN 2083-8883

I.  Wstęp  ................................................................................................................................................................................................................2

II.  Demografi a w gminach i powiatach województwa mazowieckiego ......................................................................4

III.  Zasoby pomocy społecznej i instytucji aktywnej integracji .........................................................................................10
 1. Infrastruktura społeczna w gminach ..................................................................................................................................10
 2. Dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej w gminach i powiatach 

  województwa mazowieckiego ..............................................................................................................................................11
 3. Zasiłki i świadczenia pomocy społecznej ........................................................................................................................15
 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń udzielane przez gminy i miasta na prawach powiatu ................17
 5. Wybrane usługi pomocy społecznej ..................................................................................................................................18
 6. Piecza zastępcza ..............................................................................................................................................................................19
 7. Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej .................................................................................................................21
 8. Kadra jednostek pomocy społecznej .................................................................................................................................22
 9. Środki fi nansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej 

  w gminach i powiatach województwa mazowieckiego .......................................................................................23
 10. Aktywność projektowo-konkursowa gmin i powiatów .........................................................................................25
 11. Zlecanie zadań przez gminy i powiaty organizacjom pozarządowym .........................................................26

IV.  Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego ......................................................................................27
 1. Wskaźnik pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego – informacje ogólne .......................................27
 2. Metodologia tworzenia jednolitego wskaźnika pomiaru ubóstwa w regionie .......................................27
 3. Tereny defaworyzowane na Mazowszu ............................................................................................................................28

V.  Działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie polityki społecznej 
w dobie pandemii...................................................................................................................................................................................32

VI.  Wnioski i rekomendacje ......................................................................................................................................................................34
 1. W zakresie demografi i .................................................................................................................................................................34
 2. W zakresie pomocy społecznej ..............................................................................................................................................36
 3. W zakresie wsparcia dziecka i rodziny ...............................................................................................................................39



2

Ocena zasobów pomocy społecznej jest usta-
wowym zadaniem własnym samorządu woje-

wództwa realizowanym na podstawie art. 21 pkt 8 
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). Artykuł ten 
mówi, że do zadań samorządu województwa nale-
ży sporządzanie oceny, o  której mowa w  art. 16a, 
na podstawie ocen sporządzonych przez gminy 
i powiaty z obszaru województwa, uwzględniającej 
kwestie i problemy społeczne wynikające z przyjętej 
strategii wraz z projektami, o których mowa w pkt. 
3 i  przekazanie ich właściwemu wojewodzie do 31 
lipca każdego roku.

Tryb, sposób i  obowiązujące terminy dotyczące 
oceny zasobów określa art. 16a ww. ustawy. Zgodnie 
z  tym artykułem organ wykonawczy jednostki sa-
morządu terytorialnego przedstawia co roku, do 30 
kwietnia, odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, 
a do 30 czerwca sejmikowi województwa, ocenę za-
sobów pomocy społecznej wraz z  rekomendacjami, 
która jest podstawą do planowania budżetu na rok 
następny. 

Ocenę zasobów pomocy społecznej w  oparciu 
o  sytuację społeczną i  demografi czną Województwa 
Mazowieckiego za 2020 rok (dalej: „Ocena zasobów 
pomocy społecznej”), opracowaną w  formie woje-
wódzkiego raportu zbiorczego wraz z  rekomenda-
cjami przygotowało Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej (dalej: „MCPS”). Dane do sporządzenia 
dokumentu zostały zebrane przy pomocy jednoli-
tego w  skali całego kraju formularza umieszczone-
go w  systemie informatycznym Centralnej Aplikacji 
Statystycznej (dalej: „CAS”) Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej (dalej: „MRPiPS”). 

Dane zebrane w  formularzach Oceny zasobów 
pomocy społecznej posłużyły do  sporządzenia ra-
portu, który zawiera dane liczbowe opisujące: de-
mografi ę, rynek pracy, osoby korzystające z pomocy 
społecznej, wybrane usługi świadczone w  ramach 
aktywnej integracji i  systemu wsparcia rodziny, 
instytucje pomocy społecznej, koszty prowadze-
nia i  utrzymania zasobów pomocy społecznej oraz 
aktywność projektowo-konkursową jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu. 
Podobnie jak w  roku ubiegłym, dokument opisują-
cy mazowiecką pomoc społeczną za 2020 rok został 
przedstawiony z  podziałem na dwie odrębne jed-

I. WSTĘP
nostki statystyczne – region mazowiecki regionalny 
i  region warszawski stołeczny. Materiał badawczy 
w  Ocenie zasobów pomocy społecznej został uzu-
pełniony o  informację o zainteresowaniu gmin wo-
jewództwa mazowieckiego utworzeniem centrum 
usług społecznych.

Ocena zasobów pomocy społecznej jest dla 
samorządów terytorialnych nie tylko materiałem 
ułatwiającym planowanie budżetu w  zakresie po-
lityki społecznej na kolejny rok, ale  także ważnym 
źródłem wiedzy na temat zasobów i deficytów spo-
łeczności lokalnych w zakresie spraw społecznych. 
Jest także dokumentem ułatwiającym gminom 
i powiatom przygotowanie i wytyczanie kierunków 
dalszego rozwoju działań pomocowych, aktywizu-
jących oraz usług społecznych. Zebrane dane w ra-
mach Oceny zasobów pomocy społecznej wykorzy-
stywane są:

 w  procesie opracowywania Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Mazowieckiego na  lata 
2021–2030;

 przez gminy, powiaty i  organizacje pozarządowe 
w  procesie opracowywania strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych, jak i przygotowywa-
nia programów pomocowych;

 jako źródło danych do przygotowania pro-
jektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027 
(dalej: „RPO WM 2021–2027”);

 do diagnozy potrzeb w  zakresie usług społecz-
nych, niezbędnej do sformułowania koncepcji 
utworzenia centrum usług społecznych na terenie 
gminy.

W  trakcie procesu zbierania danych do Oceny 
zasobów pomocy społecznej za 2019 rok nastąpiło 
wydarzenie, którego nikt się nie spodziewał. W mar-
cu 2020 r. przed całym społeczeństwem, w tym sys-
temem pomocy społecznej na Mazowszu, stanęło 
nowe wyzwanie polegające na przeciwdziałaniu 
skutkom wystąpienia koronawirusa SARS-CoV-2 
i wywołaną przez niego chorobą o nazwie COVID-19. 
Dlatego też autorom niniejszego opracowania trud-
no było nie odnieść się do tych wydarzeń. Pandemia 
wymusiła na nas zmianę codziennego funkcjono-
wania, organizację pracy i nauki, opieki nad dzieć-
mi. Nie wiemy, kiedy wrócimy do „normalności” i czy 
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ta, znana nam sprzed pandemii, w  ogóle powróci. 
Nie jesteśmy w  stanie przewidzieć, jak będzie roz-
wijać się sytuacja społeczno-gospodarcza, jak będą 
nasilały się skutki pandemii w  zakresie wzrostu 
bezrobocia, załamania się dochodów gospodarstw 
domowych, a w konsekwencji poszerzenie się sfery 
ubóstwa. 

Dane w  raporcie ukazują stan mazowieckiej 
pomocy społecznej na koniec grudnia 2020 r. i  nie 
uwzględniają sytuacji społecznej z okresu pandemii. 
Jednakże w  rekomendowanych do  podjęcia przez 
samorządy Mazowsza działaniach w zakresie pomo-
cy społecznej uwzględniliśmy wystąpienie pandemii 
i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom.
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II.  DEMOGRAFIA W GMINACH I POWIATACH 
 WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO1

Mazowieckie jest województwem o  największej 
liczbie ludności. W  końcu 2020 r. mieszkało tu 

5425,0 tys. osób, co stanowiło 14,2% ogółu ludności 
Polski. W porównaniu z 2019 r. liczba ludności woje-
wództwa zwiększyła się o 1,9 tys. (o 0,03%), a w po-
równaniu z 2010 r. – o 158,0 tys. (o 3,0%). Według sta-
nu na 31 grudnia 2020 r. region warszawski stołecz-
ny zamieszkiwało 3 099,8 tys. osób, natomiast region 
mazowiecki regionalny – 2 325,2 tys. osób.1

W 89 miastach województwa mieszkało 3 495,2 
tys. osób, tj. 15,3% miejskiej ludności kraju, a na wsi 
1 929,8 tys. – 12,6% ogółu ludności wiejskiej. W po-
równaniu z 2019 r. liczba mieszkańców miast zmniej-
szyła się o  0,5 tys. (o  0,01%), a  mieszkańców wsi 
zwiększyła się o 2,4 tys. (o 0,12%). Mazowieckie zur-
banizowane jest w  stopniu wyższym od przecięt-
nego w kraju – udział mieszkańców miast w ogólnej 
liczbie ludności województwa stanowił 64,4% (o 0,1 
p. proc. mniej niż przed rokiem), natomiast w kraju – 
59,9% (o 0,1 p. proc. mniej).

Największym miastem regionu, a zarazem stolicą 
kraju i ośrodkiem metropolitalnym rangi europejskiej 
jest Warszawa, gdzie zamieszkuje co drugi mieszka-
niec mazowieckich miast. Na koniec 2020 r. Warszawa 
liczyła 1 794,2 tys. ludności, co stanowiło 33,1% ogó-
łu ludności województwa. W  latach 2010–2020 licz-
ba ludności stolicy zwiększyła się o 94,1 tys. (co roku 
przybywało średnio niecałe 10 tys. ludności). Roczne 
tempo przyrostu zawierało się w przedziale od 0,20% 
w 2020 r. (przyrost o 3,5 tys. osób) do 0,76% w 2018 r. 
(przyrost o 13,4 tys. osób).

Gęstość zaludnienia w 2020 r. wynosiła 153 oso-
by na 1 km2 (w kraju średnio 122 osoby); wyższa była 
w miastach (1 592 osób) niż na wsi (58 osób). Z analizy 
rozkładu tego wskaźnika na poziomie powiatów wy-
nika, że najmniejsza gęstość zaludnienia występuje 
w  powiecie łosickim (40  osób/km2), a  największa – 
w m.st. Warszawie (3 469 osoby/km2).

W  latach 2010–2020 mazowieckie było jednym 
z  dwóch województw (obok pomorskiego), w  któ-
rym w każdym roku analizowanego okresu notowa-
no przyrost ludności. Przybywało zarówno miesz-
kańców miast (z wyjątkiem 2020 r.), jak i wsi (w kraju 
notowano przyrost ludności wiejskiej i  ubytek lud-
ności miejskiej). Było to wynikiem korzystnych ten-
dencji zarówno w zakresie ruchu migracyjnego, jak 
i naturalnego. Wówczas w każdym roku obserwacji 

1 „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ma-
zowieckiego 2020”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2020 r.

rejestrowano więcej zameldowań na pobyt stały 
niż wymeldowań, a  liczba urodzeń przewyższała 
liczbę zgonów (wyjątek stanowił rok 2020, gdzie 
liczba urodzeń była mniejsza od liczny zgonów – 
wynikających między innymi z  trwającej pandemii 
COVID-19). Przybyło mieszkańców w  obszarze me-
tropolitalnym Warszawy i  strefach podmiejskich 
dużych miast, a ubyło w miastach subregionalnych 
i powiatach usytuowanych na krańcach wojewódz-
twa. Niepokojącym zjawiskiem jest powiększanie się 
obszarów wyludniających się.

Relatywnie największy przyrost ludności w  po-
równaniu z 2010 r. wystąpił w powiatach: piaseczyń-
skim (o  16,9%), wołomińskim (o  15,3%), grodziskim 
(o 14,2%), legionowskim (o 12,5%), warszawskim za-
chodnim (o  12,4%) i  pruszkowskim (o  8,3%). Z  kolei 
największy ubytek miał miejsce w powiatach: lipskim 
(o  7,9%), łosickim (o  6,7%), sokołowskim (o  6,5%), 
przysuskim (o  6,1%), makowskim (6,0%) i  żuromiń-
skim (o  5,9%). Rozpiętość między powiatem o  naj-
większym przyroście i  powiatem o  największym 
ubytku wyniosła 24,8 p. proc. W  skali gmin dyspro-
porcje były dużo większe – rozpiętość osiągnęła 59,8 
p. proc.; największy przyrost ludności wynosił 45,1% 
(gmina wiejska Lesznowola, powiat piaseczyński), 
a największy ubytek – 14,7% (gmina wiejska Nur, po-
wiat ostrowski).

W województwie mazowieckim struktura ludno-
ści według płci charakteryzuje się liczebną przewagą 
kobiet. W końcu 2020 r. populacja ta liczyła 2 829,4 tys. 
kobiet i  była o  233,7 tys. większa od populacji męż-
czyzn. Podobnie jak w  latach wcześniejszych kobiety 
stanowiły ponad 52% ogółu ludności województwa, 
a  współczynnik feminizacji określający liczbę kobiet 
przypadającą na 100 mężczyzn kształtował się nadal na 
poziomie 109 (w miastach 114; na wsi 101). Wskaźnik 
ten jest zróżnicowany pod względem wieku. W 2020 r. 
we wszystkich rocznikach poniżej 28. roku życia wy-
stępowała liczebna przewaga mężczyzn (przeciętnie 
na 100 przypadało 95 kobiet). W rocznikach starszych 
(z  wyjątkiem ludności w  wieku 29 lat) miała miejsce 
nadwyżka liczby kobiet nad mężczyznami, przy czym 
w  kolejnych, coraz to starszych grupach wieku prze-
waga liczebna kobiet zwiększała się. W  grupie wieku 
85 lat i więcej współczynnik feminizacji osiągnął war-
tość 242. Na wsi nadwyżka liczby mężczyzn utrzymy-
wała się we wszystkich rocznikach poniżej 65. roku 
życia (z wyjątkiem ludności w wieku 62 lat), natomiast 
w miastach – poniżej 26. roku.
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Z  każdym rokiem ludność województwa ma-
zowieckiego (także kraju) nieznacznie się starzeje. 
Nieprzerwanie obserwowany jest wzrost liczby osób 
w wieku poprodukcyjnym, co jest rezultatem m.in. za-
silania w kolejnych latach tej grupy wieku przez rocz-
niki osób urodzonych w wyżu demografi cznym lat 50. 
XX wieku. W  latach 2010–2020 w strukturze ludności 
według ekonomicznych grup wieku udział tej popu-
lacji zwiększył się z 17,7% do 22,1%. W końcu 2020 r. 
liczba ludności w  wieku poprodukcyjnym wynosiła 
1 197,4,1 tys. i była o 264,7 tys. (o 28,4%) większa niż 
w 2010 r. Co roku ubywało natomiast ludności w wieku 
produkcyjnym – jej odsetek zmniejszył się z 63,5% do 
58,6%, a liczebność z 3 347,0 tys. do 3 177,4 tys. Liczba 
dzieci i  młodzieży w  wieku 0–17 lat (w  wieku przed-
produkcyjnym) do 2012 r. zmniejszała się, a od 2013 r. 
stopniowo wzrastała, jednak udział tej grupy w ogól-
nej liczbie ludności zaczął wzrastać dopiero od 2015 r. 
(z 18,6% do 19,4%; w 2010 r. wynosił 18,7%). W 2020 r. 
było 1  050,3 tys. osób w  wieku przedprodukcyjnym, 
tj. o 62,9 tys. (o 6,4%) więcej niż w 2010 r. Na poziomie 
kraju omawiane zmiany przebiegały podobnie, przy 
czym nieznaczny wzrost liczby i odsetka dzieci i mło-
dzieży obserwowano od 2017 r.

Jednym z mierników stopnia zaawansowania pro-
cesu starzenia się ludności jest wskaźnik starości de-
mografi cznej. Zgodnie z rekomendacjami ONZ społe-
czeństwo, w którym udział osób w wieku 65 lat i więcej 
w populacji ogółem przekracza 6% można nazwać sta-
rym. W województwie mazowieckim już w 1970 r. za-
notowano wyższy odsetek (9,5%). W 2010 r. wskaźnik 
starości wynosił 14,4% i w ciągu dziesięciu lat zwiększył 
się do 18,5%, a  liczebność tej grupy ludności wzrosła 
o 32,4% (do 1 006,3 tys. osób). Pogorszyły się propor-
cje między najmłodszymi a najstarszymi generacjami. 
Świadczy o tym wzrost wartości indeksu starości, który 
ilustruje liczbowe relacje między pokoleniem dziad-
ków i wnuków. O ile w 2010 r. na 100 dzieci w wieku 
0–14 lat przypadały 94 osoby w wieku 65 lat i więcej, 
to w 2020 r. było to już 112 osób. Odnosząc omówione 
miary do przeciętnych wartości dla kraju, można po-
wiedzieć, że w analizowanym okresie proces starzenia 
się ludności województwa mazowieckiego charaktery-
zował się mniejszą dynamiką. W Polsce w latach 2010–
2020 udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności 
zwiększył się z 13,5% do 18,6%, a liczebność tej popu-
lacji wzrosła o 37,2%, ponadto indeks starości wzrósł 
z 89 do 121.

Ważną miarą procesu starzenia się ludności, 
zwłaszcza z  punktu widzenia potrzeb w  zakresie 
usług pielęgnacyjnych i zdrowotnych, jest wskaźnik 
starzenia podwójnego. Określa on udział osób sę-
dziwych (powyżej 84 lat) w populacji osób starszych 
(w wieku 65 lat i więcej). W latach 2010–2016 wartość 
tego wskaźnika sukcesywnie zwiększała się z  11,0% 
do 13,4%, a  od  2017 r. stopniowo malała do 12,8% 

w 2020 r. W kraju wskaźnik ten był niższy – zawierał 
się w przedziale 10,0–11,8%.

Istotne znaczenie w  analizie sytuacji osób star-
szych ma współczynnik wsparcia międzypokolenio-
wego, określający relację pomiędzy osobami najstar-
szymi a ich potencjalnymi dziećmi. Współczynnik ten 
(nazywany również współczynnikiem wsparcia rodzi-
ców) wskazuje ile osób w wieku 85 lat i więcej przypa-
da na 100 osób w wieku 50–64 lata.

W  latach 2010–2020 w  województwie mazo-
wieckim (a  także w  kraju) obserwowano systema-
tyczny wzrost tego współczynnika. O  ile w  2010 r. 
na 100 osób w  wieku 50–64 lata przypadało ponad 
7 osób sędziwych, to w 2020 r. było to ponad 13 osób 
(w  Polsce odpowiednio: ponad 6 i  ponad 11 osób). 
Wraz ze wzrostem tego współczynnika maleją szanse 
na zapewnienie opieki najstarszym osobom.

Kolejnym miernikiem stopnia zaawansowania 
procesu starzenia się ludności jest mediana wieku. 
Przyjęło się oznaczać społeczeństwa jako stare demo-
grafi cznie, gdy wartość mediany jest w przedziale 30–
34 lata. Można więc powiedzieć, że mieszkańcy wo-
jewództwa mazowieckiego (a także Polski) są społe-
czeństwem bardzo starym demografi cznie. W 2020 r. 
mediana wieku mieszkańców Mazowsza wyniosła 
41,2 lata, tj. o ponad 3 lata więcej niż w 2010 r. Wiek 
środkowy dla mężczyzn to 39,6 lat, a dla kobiet – 42,7 
lat (w 2010 r. odpowiednio: 36,4 i 40,1 lat). Ludność 
zamieszkała na wsi była przeciętnie o 2 lata młodsza 
od ludności miast, gdzie mediana wynosiła 41,8 lat. 
Przeciętne wartości mediany dla kraju są nieznacznie 
wyższe, z  wyjątkiem wartości wyznaczonej dla wsi, 
która tak samo jak w  województwie mazowieckim 
wyniosła 39,8 lat.

W  województwie mazowieckim w  latach 2010–
2020 największą liczbę nowo zawartych związków 
małżeńskich odnotowano w pierwszym roku analizy 
(30,5 tys.). Do roku 2013 obserwowany był coroczny 
ubytek małżeństw (do 24,1 tys.), a następnie do roku 
2018 – powolny ich wzrost (do 27,2 tys.). W 2020 r. zwią-
zek małżeński zawarło 21,2 tys. par, tj. o 5091 mniej niż 
rok wcześniej (wynika to między innymi z  trwającej 
pandemii COVID-19). Współczynnik małżeństw wy-
niósł 3,90‰ (wobec 4,85‰ w  2019 r.). W  miastach 
zarejestrowano 13,6 tys. małżeństw, tj. o 20,6% mniej 
niż przed rokiem, a na wsi – 7,6 tys., tj. o 17,1% mniej. 
Częstość zawierania małżeństw w miastach jest niższa 
niż na wsi, w 2020 r.– wskaźnik natężenia małżeństw 
wyniósł odpowiednio 3,88‰ i 3,95‰. Odnosząc dane 
wojewódzkie do danych ogólnopolskich można po-
wiedzieć, że w latach 2010–2020 częstość zawierania 
małżeństw do 2016 r. była niższa niż średnio w kraju, 
a w kolejnych latach wyższa.

W  2020 r. małżeństwa wyznaniowe (tj. zawarte 
w  kościołach lub związkach wyznaniowych i  jedno-
cześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego) 
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stanowiły 55,5% zawieranych prawnie związków (na 
wsi było to 66,5%). Wśród nowo zawartych związków 
77,7% to małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalera-
mi (na wsi – 82,7%). Sukcesywnie podwyższa się wiek 
nowożeńców. Obecnie mężczyźni najczęściej żenią 
się będąc w  wieku 30 lat (w  2020 r. mediana wieku 
wyniosła 30,8 lat), a kobiety „przed trzydziestką” (wiek 
środkowy – 28,7 lat).

W  latach 2010–2020 liczba rozwodów w  woje-
wództwie mazowieckim corocznie przekraczała 8 tys. 
Zdecydowana większość rozwodów dotyczyła mał-
żeństw zamieszkujących w miastach (76–81% ogółu), 
przy czym zauważalny był wzrost odsetka rozwodów 
orzekanych wobec par mieszkających na wsi – od 
2012 r. przekracza on 20%. W 2020 r. sądy orzekły roz-
wód wobec 8,1 tys. par małżeńskich, tj. o 1094 mniej 

niż rok wcześniej. Współczynnik rozwodów obniżył 
się o  0,21 pkt do 1,49‰. W  miastach częstość roz-
wodów była większa niż na wsi – współczynnik wy-
niósł 1,82‰ wobec 0,89‰. Wśród rozwiedzionych 
małżeństw 56,5% wychowywało 6,8 tys. nieletnich 
dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Najczęściej sąd orzeka 
o wspólnym wychowywaniu dzieci przez rozwiedzio-
nych małżonków (w 2020 r. 80% przypadków). Tylko 
w  nielicznych przypadkach dziecko powierzano ro-
dzinie zastępczej lub placówce wychowawczej (0,8%).

W  województwie mazowieckim (podobnie jak 
w kraju) obserwuje się spadek liczby separacji orzeka-
nych przez sądy. W latach 2010–2020 ich liczba zmniej-
szyła się z 366 w 2011 r. do 88 w 2020 r. W ostatnim 
roku analizy separacje orzeczone wobec małżonków 
mieszkających w miastach stanowiły 86,4% ogółu.

 
 

Mapa 1. Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców w powiatach woj. mazowieckiego w 2020 r.

Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2021”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2021 r.
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W  województwie mazowieckim w  latach 2010–
2019 obserwowano dodatni przyrost naturalny 
(w  kraju od 2013 r. przyrost był ujemny). Najwyższe 
jego natężenie wystąpiło w 2010 r. – wówczas, w wy-
niku bilansu urodzeń i  zgonów, na każde 10 tys. 
ludności przybyło przeciętnie 14  osób. W  2020 r. 
przyrost naturalny był ujemny – w  przeliczeniu na 
10 tys. mieszkańców ubyło prawie 20 osób. Przyrost 
naturalny ludności Mazowsza zapewniany był przede 
wszystkim przez ludność zamieszkującą w miastach, 
gdzie co roku z  tego tytułu przybywało od 4 do 18 
osób na 10  tys. ludności (w  2020 r. ubyło ponad 16 
osób). Na obszarach wiejskich współczynnik przyro-
stu naturalnego raz był dodatni, a raz ujemny – naj-
większy przyrost odnotowano w 2010 r. (7 osób na 10 
tys. ludności), a największy ubytek w 2020 r. (ponad 
26 osób).

Na koniec 2020 r. ujemny przyrost naturalny wy-
stąpił w  40 powiatach. Najniższą wartość wskaźnika 
odnotowano w  powiecie gostynińskim (-7,46‰). 
Dodatni przyrost naturalny wystąpiłw  2 powiatach 
(wołomińskim – 2,77‰ i piaseczyńskim – 0,74‰).

Duże różnice współczynnika przyrostu/ubytku 
naturalnego występują w ujęciu gminnym – w 2020 r. 
od przyrostu w wysokości 9,77‰ w gminie wiejskiej 
Lesznowola (powiat piaseczyński) do ubytku natu-
ralnego wynoszącego -22,25‰ w  gminie wiejskiej 
Pacyna (powiat gostyniński). Przyrost naturalny lud-
ności wystąpił tylko w 42 gminach województwa.

W  województwie mazowieckim w  latach 2010–
2020 wzrost liczby urodzeń żywych w  skali roku 
wystąpił w latach 2012 oraz 2014–2017. A zatem rok 
2020 był kolejnym, w  którym odnotowano spadek 
liczby urodzeń. O  ile w  2019 r. zarejestrowano 59,6 
tys. urodzeń żywych, to w 2020 r. – 56,7 tys. (o 2858 
mniej). Współczynnik urodzeń żywych obniżył się 
o 0,56 pkt do 10,45‰; w miastach wyniósł 10,73‰, 
a na wsi 9,94‰. Mniejsze natężenie urodzeń na wsi 
niż w miastach nieprzerwanie obserwuje się od 2014 r.  
W każdym roku analizowanego okresu notowana na 
Mazowszu liczba urodzeń żywych na 1000 ludności 
była większa od średniej w kraju.

W  województwie mazowieckim (podobnie jak 
w  kraju) niska liczba urodzeń nie zapewnia prostej 
zastępowalności pokoleń. W  2020 r. współczynnik 
dzietności wyniósł 1,53 (w kraju 1,38), co oznacza, że 
na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) przy-
padało 153 urodzonych dzieci (w miastach – 156, a na 
wsi – 146). Optymalna wielkość tego współczynnika, 
określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju de-
mografi cznego, to 2,10–2,15, tj. gdy w  danym roku 
na 100 kobiet w wieku 15–49 lat przypada średnio co 
najmniej 210–215 urodzonych dzieci.

Sukcesywnie podwyższa się wiek matek i ojców 
nowo narodzonych dzieci. W 2020 r. w województwie 
mazowieckim odsetek kobiet i  mężczyzn (o  ustalo-

nym wieku), którzy zostali rodzicami po ukończeniu 
30 lat dotyczył 59% kobiet i 74% mężczyzn, podczas 
gdy w 2010 r. odpowiednio – 45% i 62%. Mediana wie-
ku matek rodzących dziecko wzrosła z 29 do ponad 
31 lat. Systematycznie rośnie odsetek urodzeń poza-
małżeńskich. O  ile w  2010 r. z  takich związków uro-
dziło się 16,6% dzieci, to w 2020 r. – 23,5%. Odsetek 
dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich jest 
wyższy w miastach niż na wsi (w 2020 r. wyniósł od-
powiednio 25,5% i 19,6%).

W  województwie mazowieckim w  latach 2010–
2020 liczba zgonów corocznie przekraczała 50,0 tys. 
(od 53,1 tys. w 2011 r. do 67,5 tys. w 2020 r.). Zgony 
rejestrowane w miastach stanowiły 64,1% ogółu, przy 
czym umieralność w  miastach była mniejsza niż na 
wsi. W 2020 r. zmarło o 9 846 więcej osób niż przed 
rokiem. Współczynnik umieralności wyniósł 12,44‰ 
(wobec 10,66‰ w 2019 roku); w miastach – 12,36‰, 
a na wsi – 12,58‰. Ponad 51% zmarłych osób stano-
wili mężczyźni. Mediana wieku osób zmarłych wynio-
sła 78 lat (w kraju 77 lat), dla mężczyzn było to 72 lata, 
natomiast dla kobiet 83 lata. Głównymi przyczynami 
zgonów (tak samo jak w  kraju) są choroby układu 
krążenia i  choroby nowotworowe, powodujące bli-
sko 60% wszystkich zgonów. W  latach 2010–2019 
odsetek zgonów w wyniku chorób nowotworowych 
utrzymywał się na zbliżonym poziomie, stanowiąc 
25–27% ogółu. Malał natomiast udział zgonów spo-
wodowanych chorobami układu krążenia: z  ponad 
47% w 2012 r. do ok. 33% w 2019 r. Zauważalny jest 
wzrost odsetka zgonów w wyniku chorób układu od-
dechowego (z 6,5% do 8,5%); w 2019 r. – 7,9%.

Na podstawie krajowej statystyki migracji można 
powiedzieć, że od kilkunastu lat roczny napływ ludno-
ści do województwa mazowieckiego na pobyt stały 
(z innych województw i z zagranicy) przekracza wiel-
kość odpływu (do innych województw i za granicę), co 
powoduje, że saldo migracji jest dodatnie. W latach 
2010–2020 różnica między napływem migracyjnym 
a odpływem w ruchu międzywojewódzkim wyniosła 
142,3 tys. osób, a  w  ruchu zagranicznym – 11,0 tys. 
Wśród ogółu województw przyrost ludności z tytułu 
dodatniego salda migracji występował jeszcze w dol-
nośląskim, małopolskim, pomorskim i wielkopolskim, 
przy czym w mazowieckim był relatywnie najwyższy. 
W 2020 r. na Mazowszu nadwyżka liczby osób, które 
zameldowały się na pobyt stały nad liczbą osób, które 
wymeldowały się wyniosła 12,2 tys. Na każde 10 tys. 
ludności przybyły przeciętnie 22 osoby; w  miastach 
13, a na wsi 39 osób (przed rokiem odpowiednio: 33, 
32 i 36 osób).

W 2020 r. w województwie mazowieckim odnoto-
wano 62,4 tys. zameldowań na pobyt stały oraz 52,0 
tys. wymeldowań (w ruchu wewnątrz- i międzywoje-
wódzkim). W miastach zarejestrowano 36,3 tys. zamel-
dowań, a na wsi – 26,1 tys. Odpływ migracyjny w mia-
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stach województwa dotyczył 33,0 tys. osób, z których 
17,8 tys. (53,9%) wyprowadziło się na wieś, natomiast 
wymeldowania zarejestrowane na wsi dotyczyły 
18,9 tys. osób, z których 11,6 tys. (61,4%) przeniosło się 
do miast. Saldo migracji w ruchu wewnętrznym wynio-
sło 10,4 tys. osób; średnio na 10 tys. ludności przybyło 
19 osób. Miasta zyskały 3,3 tys. mieszkańców, a wsie 
– 7,2 tys. W  przeliczeniu na 10 tys. ludności w  mia-
stach przybyło przeciętnie 9 osób, natomiast na wsi 
– 37 osób.

Zdecydowana większość przemieszczeń odby-
wała się w ruchu wewnątrzwojewódzkim, stanowiąc 
odpowiednio 69,3% ogółu napływu i  83,3% ogółu 
odpływu migracji wewnętrznych na pobyt stały. W ra-
mach migracji wewnątrz województwa przemieści-

 
 

Mapa 2. Saldo migracji na pobyt stały na 1 000 ludności w 2020 r.

Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2021”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2021 r.

ło się 43,3 tys. osób, przy czym odpływ stałych miesz-
kańców miast na wieś (15,7 tys. osób) przewyższył 
napływ stałych mieszkańców wsi do miast (10,0 tys. 
osób). Saldo migracji w miastach, które od dłuższego 
czasu jest ujemne, w 2020 r. wyniosło minus 5,6 tys. 
osób.

W  przypadku migracji międzywojewódzkich 
zarejestrowano 19,1 tys. zameldowań na pobyt stały 
z  innych województw i  8,7 tys. wymeldowań do in-
nych województw. Najwięcej osób napływających 
do województwa mazowieckiego z innych regionów 
Polski przybyło z  województwa lubelskiego (4,3 tys. 
osób; 22,3%), a w następnej kolejności z województw: 
łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego 
i  świętokrzyskiego (łącznie 6,8 tys. osób). Osoby 
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opuszczające województwo mazowieckie najczęściej 
osiedlały się w województwie lubelskim, pomorskim, 
warmińsko-mazurskim i  łódzkim – łącznie 4,0 tys. 
osób. Na 10 tys. mieszkańców województwa mazo-
wieckiego przypadało średnio 35 osób, które osiedliły 
się tu na stałe oraz 16 osób, które wyjechały do innych 
województw i wymeldowały się z pobytu stałego

W ramach migracji zagranicznych do wojewódz-
twa mazowieckiego przybyło 2,2 tys. osób (najwięcej 
z  Ukrainy i  Białorusi – 39,5%), a  wyjechało za grani-
cę 0,4 tys. (najwięcej do Wielkiej Brytanii i  Niemiec 
– 46,0%). W  wyniku nadwyżki imigrantów nad emi-
grantami liczba mieszkańców województwa zwięk-
szyła się o  1,7 tys. osób; średnio na 10 tys. ludności 
przybyły 3 osoby. W  miastach odnotowano wzrost 
o 1,4 tys. osób, a na wsi – o 0,3 tys. W przeliczeniu na 
10 tys. mieszkańców miast i wsi przybyły odpowied-
nio 4 i 2 osoby.

W 2020 r. zarejestrowane w ruchu wewnętrznym 
zameldowania na pobyt stały, a także wymeldowania 
z  pobytu stałego częściej dotyczyły: kobiet (napływ 
53,4%, odpływ 53,5%), żonatych/zamężnych (od-
powiednio 51,2% i 51,3%), osób w wieku 25–34 lata 

(32,5% i 28,0%). W ruchu zagranicznym wśród ogółu 
imigrantów przeważali mężczyźni (51,8%), a emigran-
tów kobiety (50,4%). Zarówno osoby przyjeżdżające, 
jak i wyjeżdżające najczęściej były w wieku 30–34 lata 
(odpowiednio 14,9% i 23,4%).

Migracje ludności mają istotny wpływ na stan 
i  strukturę ludności w  poszczególnych jednostkach 
podziału terytorialnego. W  2020 r. w  17 powiatach 
województwa saldo migracji wewnętrznych i  za-
granicznych na pobyt stały było dodatnie, w  tym 
w 9 było relatywnie (w przeliczeniu na 1000 ludności) 
wyższe niż średnio w województwie; najwyższą war-
tość wskaźnika odnotowano w powiecie grodziskim 
(15,20‰). Ujemna wartość współczynnika wystąpiła 
w 25 powiatach, przy czym najniższa była w mieście 
Ostrołęce (-6,44‰). Wśród miast na prawach powia-
tu tylko w m.st. Warszawie ogólne saldo migracji było 
dodatnie; współczynnik wyniósł 2,49‰. W  ujęciu 
gminnym zróżnicowanie tego zjawiska było jeszcze 
większe – współczynnik zawierał się w przedziale od 
48,95‰ w gminie wiejskiej Wieliszew (powiat legio-
nowski) do -10,67‰ w gminie wiejskiej Grudusk (po-
wiat ciechanowski).
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Zgodnie z  zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej (art. 164) podstawową jednostką samo-

rządu terytorialnego jest gmina. Zakres działania 
i zadania gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym2. Do zakresu działania gminy 
należą wszystkie niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów sprawy publiczne o  znaczeniu 
lokalnym. Zadaniem własnym gminy jest zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb wspólnoty w drodze świad-
czenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie 
zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów 
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 infrastruktu-

2 Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713.

III.  ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI  
 AKTYWNEJ INTEGRACJI
1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W GMINACH

rą (drogi, wodociągi, kanalizacja, transport itp.), w tym 
infrastrukturą społeczną (ochrona zdrowia, pomoc 
społeczna, oświata, kultura i rekreacja). Infrastruktura 
społeczna jest określana jako zespół instytucji i usług 
zaspokajających w  zorganizowany sposób ludzkie 
potrzeby w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa, kształ-
cenia, oświaty, kultury, pomocy społecznej, służby 
zdrowia i budownictwa mieszkaniowego.

Wzorem lat ubiegłych również w Ocenie  zasobów 
pomocy społecznej za 2020 rok zostały przedstawio-
ne wybrane instytucje i zagadnienia związane z funk-
cjonowaniem infrastruktury społecznej na terenie 
gmin województwa mazowieckiego. Dane zebrane 
z formularzy zostały zaprezentowane w poniższej ta-
beli.

Tabela 1.  Infrastruktura społeczna w województwie mazowieckim w latach 2016, 2018 i 2020.

Wyszczególnienie 2016 2018 2020

Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy 124 739 122 201 120 362

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 13 564 11 805 9 271

Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 15 721 16 468 13 524

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne 7 656 6 273 5 842

Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 1 381 1 312 968

Żłobki* 422 579 681

Miejsca w żłobkach 14 275 21 375 26 989

Dzieci przebywające w ciągu roku w żłobkach 20 178 28 831 36 845

Oddziały żłobkowe* 13 1 0

Miejsca w oddziałach żłobkowych 472 16 0

Dzieci przebywające w ciągu roku w oddziałach żłobkowych 842 16 0

Kluby dziecięce* 77 106 107

Miejsca w klubach dziecięcych 1 158 1 743 1 864

Dzieci przebywające w ciągu roku w klubach dziecięcych 1 463 2 163 2 478

Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 510 577 629

Liczba hospicjów 28 23 23

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

Źródło: Formularze „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.”; *Bank Danych Lokalnych, GUS.
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 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 do-
datku energetycznego, ale wyłącznie w tym przy-
padku, gdy pomocy tej udziela się bezpośrednio 
w ośrodku pomocy społecznej lub miejskim ośrod-
ku pomocy społecznej,

 pomoc w ramach środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego (dalej: „EFS”).

Świadczenia z pomocy społecznej zostały przy-
znane 136  278 osobom. W  2020 r., w  stosunku do 
2018 r., łączna liczba osób korzystających z pomocy 
i wsparcia w województwie mazowieckim zmniejszy-
ła się o 20 239 osób (12,9%). W stosunku do 2016 r. 
odnotowano spadek o 52 701 osób (27,9%).

Natomiast liczba rodzin w województwie mazo-
wieckim, którym przyznano świadczenie z pomo-
cy społecznej wyniosła w 2020 r. 101 165. To o 10% 
mniej niż w 2018 r., natomiast w porównaniu z 2016 r. 
liczba rodzin zmniejszyła się o 21,6%.

Z  analizy danych za lata 2016–2020 wynika, że 
liczba gminnych lokali komunalnych utrzymuje się na 
zbliżonym poziomie (ich liczba w  2020 r. zmniejszy-
ła się w stosunku do 2016 r. o 4 377 – 3,5%). Spadła, 
w stosunku do 2018 r., liczba lokali socjalnych (o 2 944 
– 17,9%), liczba osób oczekujących na mieszkanie so-
cjalne (o 431 – 6,9%), liczba wniosków składanych na 
mieszkania komunalne (o 2 534 – 21,5%) oraz wyro-

2.  DANE O OSOBACH I RODZINACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ  
W GMINACH I POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego 
(o 344 – 26,2%).

W  zakresie infrastruktury zapewniającej instytu-
cjonalną opiekę dla dzieci do lat 3, gminy wykazały 
funkcjonowanie w  2019 r. w  województwie mazo-
wieckim 681 żłobków (z  oddziałami żłobkowymi 
w przedszkolach) z 26 989 miejscami. Liczba żłobków 
wzrosła w stosunku do roku 2018 o 17,6%.

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

powiatowych centrach pomocy rodzinie w  2020 r. 
w  gminach i  powiatach województwa mazowiec-
kiego uzyskało 287 838 osób, co stanowiło 3,7% 
wszystkich mieszkańców województwa. W 2020 r. 
liczba osób objętych pomocą społeczną w porówna-
niu do 2018 r. zmniejszyła się o 4%, a w stosunku do 
2016 r. o 13,2%.

W  tej grupie ujmuje się osoby, które w  danym 
okresie sprawozdawczym uzyskały:

 pomoc na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń 
i źródło fi nansowania – uwzględniając zarówno po-
moc, która udzielona jest w formie decyzji admini-
stracyjnej, bez decyzji oraz pomoc, która jest udzie-
lana bez konieczności przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego, a  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 umieszczo-
ne w domu pomocy społecznej, w przypadku gdy 
gmina jest organem wydającym decyzję,

2.1. LICZBA OSÓB I RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE 
   MAZOWIECKIM

,
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Wykres 1. Osoby, które uzyskały pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło fi nansowania na Mazowszu w latach 2016, 

2018 i 2020.

Źródło: Formularze „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.”
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W przypadku długotrwale korzystających z po-
mocy społecznej ich liczba w województwie mazo-
wieckim osiągnęła poziom 69 201 osób, co oznaczało 
spadek w stosunku do roku ubiegłego o 7233 osoby, 
czyli 9,5%.

Świadczenia pieniężne przyznano 85  469 
osobom i  77  328 rodzinom w  województwie ma-
zowieckim, w  których wspólnie gospodarowało 
149  483 osoby. Świadczenia niepieniężne zo-
stały udzielone 64  808 osobom, 45  461 rodzinom 
i  116  576 osobom w  tych rodzinach. Pracą socjal-
ną objęto 115  348 rodzin, w  których przebywały 
228 923 osoby. Występuje zauważalna tenden-
cja malejąca w  kategorii świadczeń pieniężnych. 

 

W  stosunku do 2018 r. liczba świadczeń pienięż-
nych przyznanych osobom spadła o 3,2%, natomiast 
w stosunku do roku 2016 o 16,2%, liczba świadczeń 
przyznanych rodzinom zmniejszyła się o 6,1% w po-
równaniu z 2018 r. i o 18,6% w porównaniu z rokiem 
2016. W  przypadku świadczeń niepieniężnych spa-
dek wyniósł w  stosunku do 2018 r. 20,2%, a  w  sto-
sunku do 2016 – 36%.

Z  analizy danych zawartych w  Ocenie z asobów 
pomocy społecznej wynika, że w województwie ma-
zowieckim, w  porównaniu do 2018 r., nastąpił nie-
znaczny spadek liczby rodzin objętych pracą socjalną 
o 0,4%, a w przypadku porównania z 2016 r. liczba ro-
dzin zmniejszyła się o 4,7%.

Mapa 3. Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców w powiatach województwa mazowieckiego w 2020 r.

Źródło: Formularze „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.”

W  województwie mazowieckim najczęściej wy-
stępującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i  rodzin, a  jednocześnie powoda-
mi ubiegania się o  pomoc społeczną, wskazanymi 
przez ośrodki pomocy społecznej w  2020 r., były: 
długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, nie-
pełnosprawność i  bezrobocie. Pozostałe powody 
udzielania pomocy społecznej wykazane w  ankie-
tach to: bezradność w  sprawach opiekuńczo-wy-

2.2. POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

chowawczych i  prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego, potrzeba ochrony macierzyństwa (w  tym 
wielodzietności), alkoholizm, bezdomność, przemoc 
w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzenia losowe, 
sytuacja kryzysowa, narkomania, trudności w  inte-
gracji osób, które otrzymały status uchodźcy, ochro-
nę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, 
sieroctwo, potrzeba ochrony ofi ar handlu ludźmi 
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Wykres 2. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną wg powodów (o  liczbie rodzin powyżej 10 tys.) w  gminach województwa mazowieckiego 

w latach 2010–2020, cz. 1.

Źródło: Dane wygenerowane w systemie CeSAR na podstawie sprawozdań MRPiPS-03R za lata 2010–2020.

Wykres 3. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną wg powodów (o liczbie rodzin poniżej 10 tys.) w gminach województwa mazowieckiego w latach 

2010–2020, cz. 2.

Źródło: Dane wygenerowane w systemie CeSAR na podstawie sprawozdań MRPiPS-03R za lata 2010–2020.
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oraz klęski żywiołowe i  ekologiczne. Liczbę rodzin 
i  osób, objętych w  latach 2010–2020 pomocą spo-
łeczną według powodów w gminach województwa 
mazowieckiego obrazują wykresy nr 2 i 3.

Rok 2020 jest pierwszym w  historii zbierania da-
nych z systemu pomocy społecznej, w którym ubóstwo 
nie plasuje się na pierwszej pozycji w kategorii powo-
dów ubiegania się o pomoc społeczną. W całym woje-
wództwie mazowieckim najdotkliwszym problemem 
wg zebranych informacji stała się długotrwała lub 
ciężka choroba. Z  tego powodu pomocą społeczną 
objęto w 2020 r. 50 078 rodzin. W stosunku do 2018 r. 
odnotowano spadek o 6,8%, tj. o 3 628 rodzin, nato-
miast w stosunku do 2016 r. redukcję o 8,6%, tj. o 4 694 
rodziny. Liczba osób w  rodzinach, którym udzielono 
pomocy i wsparcia z powodu długotrwałej lub ciężkiej 
chorobie wyniosła w 2020 roku 80 147 (spadek w sto-
sunku do 2018 r. o 13,3%, tj. o 12 245 osób, a w stosun-
ku do 2016 r. o 21,8%, tj. o 22 312 osób).

Drugim najczęściej wykazywanym w  ankietach 
Oceny zasob ów pomocy społecznej powodem udzie-
lania pomocy i  wsparcia w  gminach województwa 
mazowieckiego było ubóstwo. W  2020 r. wsparcie 
w  tym zakresie zmniejszyło się w  stosunku do roku 
2018 o 10 170 rodzin, co daje spadek o 17,2% i osta-
tecznie wyniosło 48 799 rodzin (liczba osób w rodzi-

nach sięgnęła 97 950 osób i w stosunku do roku 2018 
spadła o 25,1%, a do 2016 r. – o 47,9%).

Niepełnosprawność to kolejna ważna przyczy-
na ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. 
W 2020 r. z  tego powodu udzielono wsparcia 35 243 
rodzinom i  56 808 osobom w  tych rodzinach, w  sto-
sunku do 2018 r. nastąpiła redukcja o 14%, tj. o 5 744 
rodziny i odpowiednio o 19%, tj. o 13 309 osób w tych 
rodzinach. W porównaniu z 2016 r., świadczenia z tytu-
łu niepełnosprawności otrzymało o 20,7%, czyli 9 219 
rodzin mniej i 30,8%, tj. 25 325 osób w tych rodzinach.

W 2020 r. spadła liczba rodzin otrzymujących po-
moc z powodu: bezrobocia (o 20% w porównaniu do 
2018 r. i o 42,9% w zestawieniu z 2016 r.), bezradności 
w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego (o  16,9% w  sto-
sunku do 2018 r. i o 28,7% w porównaniu do 2016 r.), 
potrzeby ochrony macierzyństwa i  wielodzietności 
(22,5% w zestawieniu z 2018 r. i o 34,7% z 2016 r.), al-
koholizmu (o 14,9% w porównaniu z danymi z 2018 
roku i  o  27,9% w  zestawieniu z  rokiem 2016), prze-
mocy w  rodzinie (o  15,7% w  odniesieniu do  2018 r. 
i  o  21,1% do 2016 r.), sytuacji kryzysowej (o  26,4% 
w  porównaniu do 2018 r. i  o  59,8% w  zestawieniu 
z 2016 r.), trudność w integracji osób, które otrzyma-
ły status uchodźcy (o 14,2% w zestawieniu z 2018 r. 

 

Wykres 4. Liczba rodzin (w tym na wsi), objętych pomocą społeczną wg powodów w województwie mazowieckim w 2020 r.

Źródło: Formularze „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.”
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i  o  1,1% w  porównaniu z  2016 r.) oraz sieroctwa 
(o 14,3% w zestawieniu z 2018 r. i o 47,8% z 2016 r.).

Wzrost liczby rodzin, w  stosunku do 2018 r., za-
uważony został w  przypadku powodów: bezdom-

ności (47,1%), trudność w  przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z  zakładu karnego (1,4%), zdarzeń 
losowych (20,7%), narkomanii (1,8%) oraz potrzeby 
ochrony ofi ar handlu ludźmi (200%).

Wydatkowanie środków na realizację świadczeń 
pieniężnych w  województwie mazowieckim 

w  2020 r. według wydanych decyzji przedstawiało 
się następująco:
1. Zasiłki stałe przyznano 23 454 osobom (licz-

ba świadczeń – 244 382), na łączną kwotę 132 
709 774 zł, w tym: 

 zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarują-
cych przyznano 20 939 osobom (liczba świad-
czeń – 219 370) na łączną kwotę 124 819 713 zł,

 zasiłki stałe dla osoby w  rodzinie przyzna-
no 2 631 osobom (liczba świadczeń – 25 012) 
na łączną kwotę 7 890 061 zł.

2. Zasiłki okresowe przyznano 19  154 osobom 
(liczba świadczeń – 103 925) na łączną kwotę 
świadczeń 38 236 564 zł, w tym:

 zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia dla 12 149 
osób (liczba świadczeń – 65 549) na  łączną 
kwotę 25 081 944 zł,

 zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby 
dla 3 597 osób (liczba świadczeń – 14 230) na 
łączną kwotę 4 918 511 zł,

 zasiłki okresowe z  tytułu niepełnosprawno-
ści dla 2 337 osób (liczba świadczeń – 11 747) 
na łączną kwotę 2 807 760 zł,

 zasiłki okresowe z  tytułu możliwości otrzyma-
nia lub nabycia uprawnień do świadczeń z  in-
nych systemów zabezpieczenia społecznego 
dla 229 osób (liczba świadczeń – 799) na łączną 
kwotę 286 641 zł,

 zasiłki okresowe z  innego powodu dla 2  847 
osób (liczba świadczeń – 11 600) na łączną 
kwotę 5 141 708 zł.

3. Zasiłki celowe, w tym:
 zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świad-

czenia zdrowotne osobom niemającym docho-
du i  możliwości uzyskania świadczeń na pod-
stawie przepisów o świadczeniach opieki zdro-
wotnej fi nansowanych ze środków publicznych 
dla 7 osób (liczba świadczeń– 8) na łączną kwo-
tę 1 660 zł,

3.  ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

3.1. WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH W WOJEWÓDZTWIE 
MAZOWIECKIM

 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powsta-
łych w  wyniku zdarzenia losowego dla 851 
osób (liczba świadczeń – 908) na łączną kwotę 
1 767 006 zł,

 zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego 
dla 17 osób (liczba świadczeń – 41) na łączną 
kwotę 1 326 zł,

 inne zasiłki celowe i  w  naturze otrzymały  
71 344 osoby na łączną kwotę 84 160 226 zł.

W przypadku zasiłków stałych liczba osób, którym 
przyznano to świadczenie w  2020 r. zmniejszyła się 
w stosunku do 2018 r. o 11,2% (2 954 osoby), a kwota 
świadczeń zmalała o 3,2%, tj. o 4 340 955 zł. Porównując 
dane z  Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 
rok z danymi za rok 2016, liczba osób otrzymujących 
zasiłek stały zmniejszyła się o  15,5%, co dało spadek 
o 4 288 osób. Kwota świadczeń w tym okresie zmalała 
natomiast o 7,5% tj. o 10 788 403 zł.

W stosunku do 2018 r. spadła również o 14,1%, tj. 
o  3 144 osoby liczba osób, którym przyznano zasiłki 
okresowe. Wielkość świadczeń pieniężnych pobiera-
nych z  tego tytułu zwiększyła się o  1,4%, tj. o  kwotę 
519 705 zł. W stosunku do 2016 r. zmalała także liczba 
osób, którym przyznano to świadczenie (o  32,2%, tj. 
9 088 osób). Wysokość zasiłków okresowych zmalała 
o 23,9%, tj. o kwotę 11 986 066 zł.

Zasiłki celowe w największej kategorii „inne zasił-
ki celowe i  w  naturze ogółem” wypłacono w  2020 r. 
o 2,7% mniejszej liczbie osób, niż w 2018 r., co prze-
kłada się na spadek o  1 986 osób. W  stosunku do 
2016 r. liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe, 
również zmalała (o 16,2%, tj. 13 747 osób). Kwota wy-
płaconych wskazanych zasiłków celowych wzrosła 
o 4,2%, tj. o kwotę 3 375 214 zł w porównaniu z 2018 r. 
i o 2,3%, czyli 1 912 754 zł w zestawieniu z 2016 r. 
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Wykres 5. Wartość przyznanych zasiłków i świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2016, 2018 i 2020.

Źródło: Dane wygenerowane w systemie CeSAR na podstawie sprawozdania MRPiPS-03R za lata 2016, 2018 i 2020.

Wydatkowanie środków na realizację świadczeń 
niepieniężnych z pomocy społecznej w 2019 r. 

w województwie mazowieckim przedstawiało się na-
stępująco:

 posiłkiem zostało objętych 47  056 osób (liczba 
świadczeń – 3 966 166), w  tym 38  242 dzieciom 
(liczba świadczeń – 2 397 080); łączna kwota, któ-
rą przeznaczono na posiłki wyniosła 31 397 179 zł, 
w tym 12 664 413 zł dla dzieci,

3.2. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE 
  MAZOWIECKIM

 schronieniem zostało objętych 2  762 osoby na 
łączną kwotę 15 771 563 zł,

 ubranie przyznano 324 osobom (liczba świadczeń 
– 324) na łączną kwotę 51 594 zł,

 na sprawienie pogrzebu wydano 1 020 świadczeń 
na łączną kwotę 3 217 471 zł,

 gminy opłaciły pobyt w domach pomocy społecz-
nej (dalej: „DPS”) za 5  363 osoby na łączną kwotę 
162 595 726 zł.

 

Wykres 6. Wartość przyznanych zasiłków i świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2016, 2018 i 2020.

Źródło: Dane wygenerowane w systemie CeSAR na podstawie sprawozdania MRPiPS-03R za lata 2016, 2018 i 2020.
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W  stosunku do roku 2018 spadła o  26% liczba 
osób, które skorzystały ze świadczeń w formie posił-
ków (w relacji do roku 2016 redukcja wyniosła 44,1%). 
Kolejną formą pomocy, która w  2020 r. zanotowa-
ła spadek, było „ubranie”, którego wartość w  zesta-
wieniu z 2018 r. była niższa o 18,6% (w porównaniu 
z 2016 r. liczba świadczeń z tego tytułu zwiększyła się 

o 45,3%). W grupie świadczeń, w których w roku 2019 
zaobserwowano wzrost, były: schronienie (z którego 
skorzystało o 1 637 więcej osób niż w 2018 r., co daje 
przyrost o 145,5% i o 205,5%, czyli 1 858 osób więcej 
niż w 2016 r.) oraz odpłatność gminy za pobyt w DPS 
(liczba osób w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 5,3%, 
a z 2016 r. wzrost o 19,3%).

Jednostki pomocy społecznej zgodnie z  ustawą 
o  pomocy społecznej, w  zależności od  potrzeb 

danej osoby lub rodziny i posiadanych zasobów ma-
terialnych i fi nansowych w 2020 r. realizowały różne 
rodzaje pomocy i świadczeń, w tym m.in.:
1. Świadczenie wychowawcze (500+) – udzielono 

12 602 826 świadczeń na kwotę3 6 264 734 258 zł.
2. Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzin-

nych – udzielono 4 601 251 świadczeń na łączną 
kwotę 524 484 855 zł.

3. Świadczenia pielęgnacyjne – 312 453 świadcze-
nia na kwotę 567 501 150 zł.

4. Zasiłki pielęgnacyjne – 1 717 213 świadczeń na 
kwotę 370 186 859 zł, w tym:

 dla niepełnosprawnego dziecka udzielono 540 222 
świadczenia na łączną kwotę 116 355 126 złotych,

 dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 
16. roku życia o  znacznym stopniu niepełno-
sprawności udzielono 578 278 świadczeń na 
łączną kwotę 124 708 570 zł,

 dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 
16. roku życia o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, która powstała przed ukończe-
niem 21. roku życia udzielono 51 251 świad-
czeń na łączną kwotę 11 032 746 zł,

 dla osoby, która ukończyła 75 lat, udzielono 547 462 
świadczeń na łączną kwotę 118 090 417 zł.

5. Jednorazowy dodatek z  tytułu urodzenia się 
dziecka (ujmowany w  pozycji „zasiłki rodzin-
ne i  dodatki do zasiłków rodzinnych”) udzielo-
ny w  postaci 14 382 świadczeń na  łączną kwotę 
10 997 852 zł.

6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka udzielona w postaci 33 143 świadczeń na 
łączną kwotę 33 143 000 zł.

3 Dane wykazane przez gminy mogą się niewiele różnić od 
danych fi nansowych z wykonania budżetu zbieranych w innych 
systemach. Dane prezentowane na 31 grudnia 2020 r.

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

4.1. INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

7. Z funduszu alimentacyjnego udzielono 349 154 
świadczeń na łączną kwotę 149 019 794 złotych.

8. Dodatki mieszkaniowe udzielone dla 41 544 
rodzin, którym przyznano świadczenia na  łączną 
kwotę 60 327 338 zł. 

9. Opłacenie 149 061 składek ubezpieczenia 
zdrowotnego, przyznanych na łączną kwotę 
21 291 282 zł.

10. Opłacenie 268 287 składek ubezpieczenia 
społecznego, przyznanych na łączną kwotę 
116 215 757 zł.

W  grupie świadczeń, które zanotowały wzrost 
w  stosunku do roku 2018 były: świadczenia wycho-
wawcze (93,9%), świadczenia pielęgnacyjne (30,9%), 
zasiłki pielęgnacyjne (18%), składki na ubezpieczenia 
zdrowotne (20%), składki na ubezpieczenia społecz-
ne (16,1%). Świadczenia, w  których zaobserwowa-
no wzrost w  stosunku do 2016 r., były: świadczenia 
pielęgnacyjne (42,9%), zasiłki pielęgnacyjne (18,7%), 
składki na ubezpieczenia zdrowotne (32,7%), składki 
na ubezpieczenia społeczne (20%).

Świadczenia, w przypadku których zaobserwowa-
no w stosunku do 2018 r. spadek, to: zasiłki rodzinne 
i dodatki do zasiłków rodzinnych (13%), jednorazowe 
dodatki z  tytułu urodzenia się dziecka (32,7%), jed-
norazowe zapomogi z  tytułu urodzenia się dziecka 
(21,7%), świadczenia z  funduszu alimentacyjnego 
(17,9%), dodatki mieszkaniowe (7,2%). W  zestawie-
niu z 2016 r. ubytek zanotowano w przypadku: zasił-
ków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych 
(11,7%), jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia 
się dziecka (34,6%), jednorazowych zapomóg z tytu-
łu urodzenia się dziecka (30%), świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego (30,3%) oraz dodatków mieszkanio-
wych (19,1%).
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5.  WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ

Usługi pomocy społecznej w województwie mazo-
wieckim były świadczone w postaci:

 poradnictwa specjalistycznego dla 14 684 rodzin 
(spadek w stosunku do 2018 r. o 20,3% i w stosun-
ku do 2016 r. o 20,7%), liczba osób w tych rodzinach 
wyniosła 34 984,

 pracy socjalnej dla 115 097 rodzin (spadek w stosun-
ku do 2018 r. o 0,3% i w stosunku do 2016 r. o 4,7%), 
liczba osób w tych rodzinach wyniosła 228 456,

 interwencji kryzysowej dla 1  779 rodzin (spadek 
w stosunku do 2018 r. o 22,2% i w stosunku do 2016 r. 
o 49%), liczba osób w rodzinach wyniosła 5 362. 

Zawarto 4 793 kontrakty socjalne, którymi obję-
to 5 130 osób, w tym:

5.1. WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 

 4 327 kontraktów typu A (4 664 osób),
 466 kontraktów typu B (466 osób).

Usługi opiekuńcze były świadczone dla 14  710 
osób (wzrost w stosunku do 2018 r. o 2% i w stosunku 
do 2016 r. o 10,3%) na łączną kwotę 82 463 181 zł (licz-
ba świadczeń – 4 199 140), w tym:

 usługi specjalistyczne były świadczone dla 
1 450 osób (wzrost w stosunku do 2018 r. o 10,3% 
i w stosunku do 2016 r. o 52,6%), na łączną kwotę 
5 908 044 zł (liczba świadczeń – 280 319).

Specjalistyczne usługi dla osób z  zaburzenia-
mi psychicznymi były świadczone dla 1  511 osób 
(spadek w  stosunku do 2018 r. o  11,2% i  w  stosun-
ku do 2016 r. o 15,9%), na kwotę 8 647 496 zł (liczba 
świadczeń – 234 969).

Wykres 7. Liczba rodzin korzystających z usług pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2016, 2018 i 2020.

Źródło: Dane wygenerowane w systemie CeSAR na podstawie sprawozdania MRPiPS-03R za lata 2016, 2018 i 2020.

5.2. WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W ZAKRESIE 
   REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W  zakresie rehabilitacji zawodowej i  społecznej 
osób niepełnosprawnych powiatowe centra po-

mocy rodzinie oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie 
realizowały w 2020 roku następujące formy pomocy:

 dofi nansowanie sportu, kultury, rekreacji i  tu-
rystyki świadczono dla 3 665 osób (spadek w sto-
sunku do 2018 r. o 60,5%) na łączną kwotę 483 987 
zł (liczba imprez – 96),

 pomoc na likwidację barier architektonicznych, 
technicznych i  w  komunikowaniu się świadczono 
dla 3  149 osób (wzrost o  56%) na łączną kwotę 
13 322 131 zł,

 turnusy rehabilitacyjne świadczono dla 4  833 
osób (wzrost o 33,5%) na łączną kwotę 7 838 326 zł,

 zaopatrzenie w  przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze i  sprzęt rehabilitacyjny 
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świadczono dla 13  802 osób (wzrost o  15,2%) na 
łączną kwotę 13 421 086 zł.

Ogólna kwota dofi nansowania rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełnosprawnych (PFRON, 
środki własne powiatu) – 107 524  611 zł, co daje 
wzrost o 29% w relacji do 2018 r.

Na uwagę zasługują działania podejmowane 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie i  miej-
skie ośrodki pomocy społecznej na rzecz reha-
bilitacji społecznej i  zawodowej w  ramach pro-
gramu „Aktywny samorząd”. W  2020 r. udzielono 
4 030 świadczeń (wzrost o 13,8%) o łącznej wartości 
16 379 404 zł. 

6.  PIECZA ZASTĘPCZA

6.1. PIECZA ZASTĘPCZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

W  ramach wspierania rodziny i  systemu pieczy 
zastępczej powiaty województwa mazowiec-

kiego wykazały w  2020 r. funkcjonowanie 4 055 
rodzin zastępczych i  rodzinnych domów dziec-
ka (spadek o 2,1% w stosunku do roku 2018 i o 6% 
do 2016 r.), w  których przebywało 5 904 dzieci. 
Rodzinom tym udzielono świadczenia na kwotę 
64 865 151 zł. W 2018 r. przekazano świadczenia na 
łączną kwotę 62 457 429 zł, czyli o 3,7 % mniej niż 
w roku oceny, a w 2016 r. było to 60 929 730 zł, czyli 
mniej o 6,1%.

Według ocen zasobów pomocy społecznej przy-
gotowanych przez powiatowe centra pomocy rodzi-
nie w województwie mazowieckim funkcjonowało: 

 2 669 rodzin spokrewnionych z dzieckiem (zmniej-
szenie o 4,1% w stosunku do 2018 r. i o 8,3% w zesta-
wieniu z 2016 r.), w których przebywało 3 396 dzieci,

 1 204 rodziny zastępcze niezawodowe (wzrost 
o  0,3% w  stosunku do 2018 r. i  spadek o  4% do 
2016 r.), w których przebywało 1 561 dzieci,

 

Wykres 8. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w województwie mazowieckim w latach 2016, 2018 i 2020.

Źródło: Dane wygenerowane w systemie CeSAR na podstawie sprawozdania MRPiPS-03R za lata 2016, 2018 i 2020.

 119 rodzin zastępczych zawodowych (wzrost 
o 5,3% w porównaniu z 2018 r. i o 12,3% z 2016 r.), 
w których przebywało 521 dzieci, w tym: 13 rodzin 
zastępczych specjalistycznych, w których przebywa-
ło 27 dzieci, 33 rodziny pełniących funkcję pogoto-
wia rodzinnego, w których przebywało 106 dzieci,

 w  63 rodzinnych domach dziecka przebywało 
426 dzieci.

Ważnym elementem skutecznej pomocy dla ro-
dzin przeżywających trudności w  wychowaniu dzieci 
jest współpraca wszystkich osób, instytucji i organiza-
cji pracujących na rzecz dziecka i  rodziny. Wspieranie 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych jest realizowane przez 
zespół działań, mających na celu przywrócenie rodzi-
nom zdolności do wypełniania tych funkcji. W  przy-
padku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wy-
chowania przez rodziców biologicznych, uruchamiane 
zostają działania zmierzające do ustanowienia pieczy 
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prowadzenia rodzinnych domów dziecka w  2020 r. 
przygotowanych było 262 kandydatów, tj. o  24,5% 
mniej niż w 2018 r. i o 38,5% mniej niż w 2016 r.

W  ramach procesu usamodzielniania w  2020 r. 
w województwie mazowieckim przyznano:

 osobom pełnoletnim opuszczającym rodziny za-
stępcze − 9 630 świadczeń na łączną kwotę 7 896 
754 zł, w tym:
− pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 271 

świadczeń na kwotę 1 438 481 zł,
− pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 

– 9 111 świadczeń na kwotę 5 558 190 zł,
− pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 210 

świadczeń na kwotę 900 083 zł,
− pomoc w celu uzyskania odpowiednich warun-

ków mieszkaniowych – 38 świadczeń;
 osobom pełnoletnim opuszczającym placówki 

opiekuńczo-wychowawcze − 5 134 świadczenia na 
kwotę 4 682 448 zł, w tym:
− pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 149 

świadczeń na kwotę 869 935 zł,

− pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 
– 4 827 świadczeń na kwotę 3 284 000 zł,

− pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 130 
świadczeń na kwotę 528 513 zł,

− pomoc w celu uzyskania odpowiednich warun-
ków mieszkaniowych – 28 świadczeń;

 osobom pełnoletnim opuszczającym instytucje, 
o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej − 131 osób na kwotę 608 174 zł, w tym:
− pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 20 osób, 

na kwotę 68 550 zł,
− pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 108 

osób, na kwotę 454 805 złotych,
− pomoc pieniężną na zagospodarowanie – 22 

osoby, na kwotę 84 819 zł.

zastępczej, która jest realizowana w ramach rodzinnej 
lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Najczęstszymi przyczynami umieszczenia dzieci 
w  pieczy zastępczej w  2020 r. w  województwie ma-
zowieckim były:

 uzależnienie rodziców (3 166 dzieci), w tym uza-
leżnienie od alkoholu (2 751 dzieci),

 bezradność w  sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych (1 958 dzieci),

 półsieroctwo (592 dzieci),
 inne przyczyny (562 dzieci).

Pozostałe powody umieszczenia dzieci w pieczy za-
stępczej wykazane w ankietach to: sieroctwo (372), dłu-
gotrwała lub ciężka choroba co najmniej jednego z rodzi-
ców (273), przemocy w rodzinie (283), niepełnosprawno-
ści co najmniej jednego z rodziców (164), pobytu za grani-
cą co najmniej jednego z rodziców (63), nieodpowiednich 
warunków mieszkaniowych (20). W całym województwie 
nie zanotowano przypadków umieszczenia dzieci w pie-
czy zastępczej z powodu ubóstwa lub bezrobocia.

Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodzi-
ny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej nieza-
wodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 
posiadającego świadectwo ukończenia stosownego 
szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej wła-
ściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, 
wydaje zaświadczenie kwalifi kacyjne zawierające po-
twierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania od-
powiednich warunków oraz posiadania predyspozycji 
i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej4.

Według informacji uzyskanych z  powiatowych 
centrów pomocy rodzinie w  województwie mazo-
wieckim do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

4 Art. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821).

 

Wykres 9. Wiek dzieci przebywających w pieczy zastępczej w województwie mazowieckim w 2020 r. 

Źródło: Dane wygenerowane w systemie CeSAR na podstawie sprawozdania MRPiPS-03R za 2020 r.
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Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej 
państwa. Obowiązek jej kreowania, standaryzacji 

i realizacji zadań spoczywa na organach administracji 
rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialne-
go. Kreatorem polityki społecznej na szczeblu krajo-
wym jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
Za standard usług oraz realizację zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej odpowiedzialny jest wojewoda 
(wydziały polityki społecznej). Realizatorem na szcze-
blu regionalnym, za pomocą regionalnego ośrod-
ka polityki społecznej, jest marszałek województwa 
(realizacja zadań samorządu województwa). Za  or-
ganizację instytucji pomocy społecznej na szczeblu 
powiatowym odpowiedzialne 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 Mazowieckiego – Wydział
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie,

 w imieniu samorządu województwa – Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej, posiadające status 
regionalnego ośrodka polityki społecznej, które 
jest wojewódzką samorządową jednostką organi-
zacyjną, powołaną do realizacji zadań Samorządu 
Województwa Mazowieckiego z  zakresu polityki 
społecznej,

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

 w  gminie – 327 ośrodków pomocy społecz-
nej (dalej: „OPS”), w  tym 18 OPS w  dzielnicach 
m. st. Warszawy).

Realizację powyższych zadań wspierają organiza-
cje pozarządowe (więcej danych na ten temat w roz-
dziale 0).

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 ponad-
gminnym, fi nansowane z budżetów powiatów na po-
moc 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 liczby tych placówek w  woje-
wództwie mazowieckim w latach 2018–2020 obrazu-
je poniższa tabela.

7.  ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY SPOŁECZNEJ

Tabela 2. Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2018–2020.

Typ jednostki 2018 2019 2020

Domy pomocy społecznej* 108 106 107

Środowiskowe domy samopomocy* 65 73 76

Dzienne domy pomocy 47 48 57

Noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych 19 35 23

Ogrzewalnie 1 1 1

Kluby samopomocy 4 34 50

Mieszkania chronione ogółem 47 50 53

Ośrodki interwencji kryzysowej ogółem 13 13 14

Jednostki specjalistycznego poradnictwa 85 90 72

Placówki opiekuńczo-wychowawcze ogółem** 108 107 132

Placówki wsparcia dziennego** 229 225 213
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Według stanu na 31 grudnia 2020 r. kadra ośrod-
ków pomocy społecznej w województwie ma-

zowieckim liczyła 6 641 osób w tym:
 kadra kierownicza – 387 osób,
 pracownicy socjalni – 2 386 osób,
 pozostali pracownicy – 3 868 osób.

W województwie mazowieckim jak dotąd można 
było obserwować zwiększenie zatrudnienia w ośrod-
kach pomocy społecznej. Jednak ograniczenia wpro-
wadzone w  ubiegłym roku, spowodowane walką 
z pandemią SARS-CoV-2, doprowadziły do ogranicze-
nia oferowanych form pomocy, co w  konsekwencji 
spowodowało spadek zatrudnienia w  omawianych 
jednostkach. Szczególnie wśród kategorii „pozostali 
pracownicy” gdzie liczba osób zmalała rok do roku 
o ok. 4%. Ogólny poziom zatrudnienia spadł do po-
ziomu niższego niż miało to miejsce dwa lata temu.

Wśród kadry kierowniczej zatrudnienie w 2020 r. 
w  stosunku do 2018 r. wzrosło o  2,1%, natomiast 
w stosunku do 2016 r. o 3,2%. Z analizy materiału ba-

8.  KADRA JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ

8.1. KADRA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

dawczego wynika, że w 2020 r. zatrudnienie wśród za-
stępców kierowników w ośrodkach pomocy społecz-
nej wzrosło w stosunku do roku 2018 o 14,3%, a do 
2016 r. wzrosło o 27,3%.

W  mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej, 
na przestrzeni lat 2016–2020, liczba pracowników 
socjalnych utrzymywała się na podobnym poziomie. 
Na koniec grudnia 2020 r. zatrudnionych było 2 386 
pracowników socjalnych, co w stosunku do roku 2017 
stanowi tą samą wartość, a  w  relacji do roku 2016 
wzrost o 1,1%.

Pomimo spadku zatrudnienia w  kategorii „pozo-
stali pracownicy” (do której zaliczamy między innymi: 
asystentów rodziny, psychologów, obsługę admini-
stracyjną, informatyczną i księgową ośrodków pomocy 
społecznej), porównując rok 2020 z latami 2018 i 2016, 
dalej możemy mówić o tendencji wzrostowej. W 2020 r. 
zatrudnienie na tych stanowiskach zmalało co prawda 
o 0,9% w porównaniu do roku 2018, jednak w przypad-
ku zestawienia z 2016 r. zaobserwowano wzrost o 8,6%.

Według stanu na koniec grudnia 2020 r. w  po-
wiatowych centrach pomocy rodzinie w wo-

jewództwie mazowieckim zatrudnionych było 959 
osób. W 2020 r. w porównaniu do 2018 r. stan zatrud-
nienia zwiększył się o  5%, a  w  stosunku do 2016 r. 
o 15%.

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

 kadra kierownicza – 51 osób,
 pracownicy socjalni – 129 osób,
 pozostali pracownicy – 779 osób.

Powiatowe centra pomocy rodzinie w  2020 r. 
w  formularzach oceny wykazały zatrudnienie 129 

8.2. KADRA POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE

pracowników socjalnych. W tej grupie zatrudnienie 
w powiatowych centrach pomocy rodzinie utrzymu-
je się na podobnym poziomie. W stosunku do 2018 r. 
nastąpił spadek o 0,8%, ale w stosunku do 2016 r. za-
notowano wzrost o 0,8%.

W  kategorii „pozostali pracownicy”, do któ-
rych zaliczamy między innymi: prawników, psy-
chologów, obsługę administracyjną, informatyczną 
i księgową powiatowych centrów pomocy rodzinie, 
wykazano zatrudnienie w 2019 r. 779 osób. W 2020 r. 
w  porównaniu do 2018 r. stan zatrudnienia w  tej 
kategorii zwiększył się o  7,3%, a  w  stosunku do 
2016 r. o 19,7%.

Typ jednostki 2018 2019 2020

Placówki dla dzieci typu rodzinnego** 41 36 33

Centrum integracji społecznej 5 4 9***

Klub integracji społecznej 16 15 21***

Zakład aktywności zawodowej* 8 9 10***

RAZEM 796 846
Źródło: Dane wygenerowane w  systemie CeSAR na podstawie sprawozdań MRPiPS-03R, *Rejestry i Wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, **WRiSPZ-G/P, 

***Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej MCPS.
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Środki fi nansowe przeznaczone na pomoc spo-
łeczną i  inne obszary polityki społecznej, wy-

datkowane przez gminy, powiaty oraz miasta na pra-
wach powiatu wyniosły ogółem w  województwie 
mazowieckim w  2020 r. 10 255 893 917 zł. Z  po-
wodu wprowadzenia w 2017 r. nowej klasyfi kacji bu-
dżetowej oraz zmian w zakresie zadań realizowanych 
przez jednostki samorządu, nie ma możliwości jedno-
znacznego porównania roku Oceny do lat poprzed-
nich. Jednocześnie zmiany wprowadzone w zakresie 
wyodrębnienia dwóch nowych jednostek statystycz-
nych (regiony), spowodowały konieczność prezenta-
cji danych w  zakresie środków fi nansowych łącznie 
z  ośrodków pomocy społecznej i  powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie.

W  zestawieniu z  rokiem poprzednim wartość 
tych środków zwiększyła się o 18,6% (1 605 675 352 
zł). Oprócz świadczenia wychowawczego, na które 
przeznaczono 5 910 241 211 zł (co stanowi 57,6% 
ogółu środków), nadal największe kwoty są wy-
datkowane na: świadczenia rodzinne, świadczenie 
z  funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-
pieczenia emerytalne i  rentowe z  ubezpieczenia 
społecznego. W  2020 r. na ten cel przeznaczono 
1 482 831 637 zł (14,5% ogółu środków). Do innych 
dużych pozycji budżetowych w  wydatkach na po-
moc społeczną należą:

 środki przeznaczone na funkcjonowanie DPS to 
kwota 626 372 580 zł, co stanowi 6,1% środków;

 środki przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie 
ośrodków pomocy społecznej (w  tym koszty za-
trudnienia pracowników socjalnych i  innych spe-
cjalistów) to kwota 444 019 393 zł, co stanowi 4,3% 
ogółu środków;

 środki przeznaczone na tworzenie i  funkcjonowa-
nie żłobków to kwota 356 807 635 zł, co  stanowi 
3,5% ogółu środków;

9.  ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH 
OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINACH I POWIATACH 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

9.1. BUDŻETY GMIN, POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU NA ZADANIA POMOCY SPOŁECZ-
NEJ I INNE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 środki przeznaczone na wsparcie rodziny to kwota 
207 961 618 zł, co stanowi 2% ogółu środków;

 środki na działalność placówek opiekuńczo wycho-
wawczych to kwota 164 479 636, co stanowi 1,6% 
ogółu środków;

 środki przeznaczone na funkcjonowanie rodziciel-
stwa zastępczego to kwota 156 787 392 zł, co sta-
nowi 1,5% ogółu środków;

 środki na zasiłki stałe w kwocie 132 527 438 zł, co 
stanowi 1,3% ogółu środków;

 środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w na-
turze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe w kwocie 122 896 614 zł, co stanowi 1,2% 
ogółu środków.

Powyższe kategorie wydatków budżetowych 
na pomoc społeczną wraz ze świadczeniami wy-
chowawczymi i  rodzinnymi obejmują ponad 93,6% 
(9 604 925 154 zł) całego budżetu na politykę spo-
łeczną w gminach, powiatach i miastach na prawach 
powiatu.

W 2020 r. najmniej środków gminy, powiaty i mia-
sta na prawach powiatu przeznaczyły na następujące 
pozycje budżetowe:

 wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 
3 162 030 zł, co stanowi 0,03% ogółu środków;

 wydatki na pomoc dla cudzoziemców w  kwocie 
1 872 152 zł, co stanowi 0,02% ogółu środków;

 wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
w kwocie 293 039 zł, co stanowi 0,003%;

 wydatki na centra integracji społecznej w  kwocie 
164 628 zł, co stanowi 0,002% ogółu środków;

 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby przebywające na urlopach wychowaw-
czych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za 
osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem 
w kwocie 53 931 zł, co stanowi 0,001% ogółu.
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Wykres 10. Środki fi nansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej wg nowej klasyfi kacji budżetowej w gminach 

i powiatach województwa mazowieckiego w latach 2019–2020.

Źródło: Formularze „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok”. 
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Z  analizy formularzy oceny za 2020 r. wynika, że 
w  ramach aktywności projektowo-konkurso-

wej zrealizowano 140 programów współfi nansowa-
nych z  EFS w  72 gminach i  28  powiatach na łączną 
kwotę 36 457 020 zł (z tego 10 530 205 w powiatach), 
a ogólna liczba osób objęta tymi projektami wyniosła 
11 188 osób (z tego 5 676 w powiatach).

Do realizacji projektów przystąpiły gminy w  po-
wiatach: białobrzeskim (2), ciechanowskim (2), gar-
wolińskim (2), grodziskim (2), grójeckim (1), legio-
nowskim (3), lipskim (1), makowskim (1), mińskim (1), 

10.  AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA GMIN I POWIATÓW

nowodworskim (1), ostrołęckim (2), ostrowskim (3), 
otwockim (2), piaseczyńskim (4), m. Płock, płockim 
(2), płońskim (1), pruszkowskim (3), przasnyskim (2), 
przysuskim (2), m. Radom, radomskim (2), m. Siedlce, 
siedleckim (4), sierpeckim (1) sochaczewskim (1), szy-
dłowieckim (2), m. st. Warszawa (12 dzielnic), woło-
mińskim (6), zwoleńskim (1) i żuromińskim (3).

W  wybranych programach i  konkursach ogła-
szanych przez Ministerstwo Rodziny i  Polityki 
Społecznej w roku 2020 wzięło udział 361 samorządów. 
Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3. Wybrane programy i konkursy ogłaszane przez MRiPS w latach 2018, 2019 i 2020 na Mazowszu.

Wyszczególnienie
Liczba 
JOPS 
2018

Liczba 
JOPS 
2019

Liczba 
JOPS 
2020

Liczba 
osób 
2018

Liczba 
osób 
2019

Liczba 
osób 
2020

Ogółem liczba JOPS, które wykazały udział w przynajmniej jednym 
z poniższych programów/konkursów 359 359 361

Wsparcie dla rodzin/dzieci

Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 305 313 276 12 227 12 550 9 822

Program Maluch+ 30 40 48 927 1 377 1 710

Karta Dużej Rodziny 308 310 308 91 064 165 648 116 482

Program Dobry Start 337 344 345 494 840 507 396 511 431

Wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 304 23 17 91 264 5 042 3 584

Program Posiłek w szkole i w domu 20 314 319 4 676 86 336 88 345

Program Osłonowy Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie

15 15 15 1 557 1 729 1 491

Wsparcie dla osób starszych

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
(ASOS) 0 0 1 0 0 300

Program Wieloletni Senior+ 33 63 98 1 024 2 047 2 740

Program Opieka 75+ 31 52 61 177 433 743

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami/ zaburzeniami 
psychicznymi

Program Za życiem 164 170 165 4 640 750 712

Program Od zależności ku samodzielności 1 1 1 20 20 40

Program Opieka wytchnieniowa 0 28 40 0 255 456

Program Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych 12 52 52 277 963 917

Program Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5 4 4 150 123 118

Bezdomność/wykluczenie społeczne

Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności 1 1 0 5 1 0

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym 0 0 0 0 0 0

Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wyklu-
czonym społecznie i zawodowo 1 2 3 30 113 74

Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu 0 0 0 0 0 0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 213 219 251 93 634 91 718 102 413

Źródło: Formularze „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 r.”.
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Z  danych przekazanych przez jednostki organiza-
cyjne 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 pożyt-
ku publicznego i wolontariacie5, na podstawie umo-
wy o współpracy i zleceniu zadań, zadeklarowało 21 
powiatów i  70 gmin województwa mazowieckiego. 
Kwoty zadań zleconych (w trybie „działalności pożyt-
ku publicznego” i  w  trybie „zamówień publicznych”) 
wyniosły: 45  474 641 zł w  gminach i  29  716 225 zł 
w powiatach. 

W  powiatach gostynińskim, grójeckim, kozienic-
kim, łosickim, mławskim, przasnyskim, sochaczew-
skim, sokołowskim, szydłowieckim, zwoleńskim i żu-
romińskim żadna z gmin nie wykazała zlecania zadań 
organizacjom pozarządowym. Najwięcej organizacji 
pozarządowych realizuje zadania w  gminach z  po-
wiatów: m. st. Warszawy (14 dzielnic), płockim (6), 
mińskim (5), siedleckim (5), wołomińskim (3) i  wy-
szkowskim (3). 

Zadania zlecone w gminach w obszarze pomocy 
i wsparcia odbywały się poprzez:

 zlecenia w trybie „działalności pożytku publiczne-
go” – uzyskały je 393 organizacje pozarządowe, 
z  którymi zawarto 481 umów na łączną wartość 
38 888 540 zł,

5 Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020 oraz z 2020 r. 
poz. 284.

11. ZLECANIE ZADAŃ PRZEZ GMINY I POWIATY ORGANIZACJOM 
   POZARZĄDOWYM

 zlecenia w  trybie „zamówień publicznych” – uzy-
skało je 55 organizacji pozarządowych na  łączną 
kwotę 6 586 101 zł.

Gminy zlecały zadania w zakresie:
 usług opiekuńczych – 26 organizacjom na kwotę 

21 004 353 zł,
 specjalistycznych usług opiekuńczych – 4 organi-

zacjom na kwotę 174 822 zł,
 prowadzenia placówki pomocy społecznej – 15 or-

ganizacjom na kwotę 4 979 268 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, grójec-
ki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, płocki, 
płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, szydłowiecki, 
m. st. Warszawa, węgrowski, zwoleński i żuromiński.

Powiatowe centra pomocy rodzinie skoncentro-
wały się głównie na współpracy z  75  organizacjami 
pozarządowymi w  zakresie zleceń w  trybie „działal-
ności pożytku publicznego” i wykazały zawartych 79 
umów na łączną kwotę 26 367 740 zł oraz prowadze-
niu placówek pomocy społecznej przez 30 organiza-
cji pozarządowych, którym zlecono zadania na łączną 
kwotę 25 490 580 zł.



IV.  MAZOWIECKI BAROMETR UBÓSTWA 
 I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

1. WSKAŹNIK POMIARU UBÓSTWA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 
– INFORMACJE OGÓLNE

Mazowiecki Barometr Ubóstwa i  Wykluczenia 
Społecznego został włączony w 2015 r. do „Oceny 

zasobów pomocy społecznej za 2014 rok” jako wskaź-
nik regularnego i  cyklicznego pomiaru zagrożenia 
ubóstwem i  wykluczeniem społecznym poszczegól-
nych gmin Mazowsza. Ze względu na jego uniwersal-
ny charakter Barometr pozwala nie tylko na analizę 
danych, ale pokazuje także tendencje i  umożliwia 
określenie stopnia oddalenia poszczególnych lokal-
nych wspólnot samorządowych od osiągnięcia zakła-
danych celów określonych w przyjętej przez samorząd 
Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej. Barometr 
jest także wyznacznikiem dla monitorowania celów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014–2020, w  szczególności 
określonych dla Celu Tematycznego numer 9. 

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 2019 rok,

 Banku Danych Lokalnych GUS za 2019 rok.
Ze względu na dostępność danych w  Banku 

Danych Lokalnych GUS Barometr jest opracowywany 
w cyklu dwuletnim, a aktualizacja danych została do-
konana pod koniec 2020 r.

Przy prezentacji wyników zastosowaliśmy mecha-
nizmy umożliwiające wykorzystanie Mazowieckiego 
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 
wskaźnikami Strategii Europa 2020 oraz Krajowym 
Programem Przeciwdziałania Ubóstwu 2020, co za-
pewnia precyzyjne określanie realizacji celu w  po-
staci obniżenia wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.

2.  METODOLOGIA TWORZENIA JEDNOLITEGO WSKAŹNIKA POMIARU UBÓ-
STWA W REGIONIE6

Mazowiecki Barometr Ubóstwa i  Wykluczenia 
Społecznego opiera się na trzech wymiarach 

ubóstwa w gminach :6

6 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 http://mcps.com.pl/
obserwatorium-integracji-spolecznej/ocena-zasobow-pomocy-
-spolecznej/.

1. Wymiar finansowy
 Wskaźnik 1: Dochód w  gminie przypadający na 

1 mieszkańca
 Wskaźnik 2: Liczba osób, którym przyznano świad-

czenie (pieniężne/niepieniężne) przypadająca na 
każde 1000 mieszkańców gminy

 Wskaźnik 3: Odsetek osób długotrwale korzystają-
cych z pomocy w % liczbie wszystkich osób korzy-
stających z pomocy

27
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2. Wymiar warunków życia 
 Wskaźnik 1: Odsetek mieszkań wyposażonych 

w instalacje w %
 Wskaźnik 2: Powierzchnia użytkowa mieszkania 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie
 Wskaźnik 3: Odsetek mieszkań w  zasobach gmin-

nych, w których zaległość w opłatach wynosi ponad 
3 miesiące, w  stosunku do ogóły mieszkań gmin-
nych, których mieszkańcy zalegają w opłatach7

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

 Wskaźnik 1: Wskaźnik bezrobocia
 Wskaźnik 2: Odsetek osób długotrwale bezrobot-

nych w liczbie wszystkich osób bezrobotnych

W  ramach każdego ze wskazanych wymiarów 
konieczne było utworzenie jednego zbiorczego ran-

7 Od 2016 roku GUS zaprzestał zbierania danych dla wskazanej 
zmiennej, w  związku z  czym dla zachowania ciągłości obliczeń 
podjęto decyzję o  zamrożeniu wartości wskaźnika w  oparciu 
o ostatnie dostępne informacje (tj. 2015 rok).

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. Tabela porów-
nawcza dla gmin znajduje się na stronie 141.

3.  TERENY DEFAWORYZOWANE NA MAZOWSZU

3.1. TERENY DEFAWORYZOWANE W OPARCIU O WSKAŹNIK WYMIARU FINANSOWEGO

Rozkład terenów defaworyzowanych 
w  oparciu o  wskaźnik wy-

miaru fi nansowego na 
Mazowszu, w  badaniu 
przeprowadzonym 
za 2020 r., wyglądał 
następująco:

 powyżej progu 
defawor yzacji 
znalazło się 
314 gmin, co 
stanowi wzrost 
w  stosunku do 
analizy za 2018 r. o 25 
gminy (9%), na terenie których 
zamieszkiwało 5 423 168 osoby 
co stanowi wzrost w stosunku do 
2018 r. o 196 576 osób (4%),

 poniżej progu defaworyzacji nie 
znalazła się żadna gmina, co stano-
wi spadek w stosunku do analizy za 
2018 r. o 25 gminy (100%), na tere-
nie których zamieszkiwało 158 025 
osób, co stanowi spadek w stosunku do 
2018 r. o 158 025 osób (100%),

 poniżej 80% średniej nie znalazła się żadna gmina,

Mapa 4. Tereny defaworyzowane 

w oparciu o wskaźniki wymiaru 

fi nansowego.

Źródło: Mazowiecki Barometr Ubóstwa 

i Wykluczenia Społecznego za 2018 rok.

  poniżej progu ubóstwa8 nie znalazła się żadna gmi-
na.

8 Według przyjętej metodologii, ustalono, że progiem ubóstwa 
są objęte wszystkie gminy dla których wartość wskaźnika 
zbiorczego znajduje się poniżej 60% średniej wartości danego 
wskaźnika w województwie mazowieckim.



W  przypadku rozkładu terenów defawo-
ryzowanych w  opar-

ciu o wskaźnik wymia-
ru warunków życia 
na Mazowszu, 
w badaniu prze-
prowadzonym 
za 2020 r, przed-
stawia się on 
następująco:

 p o w y ż e j 
progu de-
faworyzacji 
znalazło się 
201 gmin, co sta-
nowi wzrost w  stosunku 
do badania za 2018 r. o  11 
gmin (6%), na terenie których 
zamieszkiwało 4 632 817 osób, 
co  stanowi wzrost w  stosunku 
do 2018 r. o 116 212 osób (3%),

 poniżej progu defaworyzacji 
znalazło się 113 gmin, co stano-
wi spadek w  stosunku do bada-
nia za 2018 r. o 11 gmin (9%), na te-
renie których zamieszkiwało 790  351 
osób, co stanowi spadek w stosunku do 2018 r. 
o 77 661 osób (9%),

 poniżej 80% średniej znalazły się 3 gminy, co sta-
nowi spadek w  stosunku do badania za  2018 r. 
o 1 gminę (25%), na terenie których zamieszkiwa-
ło 9 804 osoby, co stanowi spadek w stosunku do 
2018 r. o 4 595 osób (32%),

 poniżej progu ubóstwa nie znalazła się żadna gmina.

Rozkład terenów defaworyzowanych w  oparciu 
o  wskaźnik wymiaru sytuacji na rynku pracy na 

Mazowszu, w badaniu przeprowadzonym za 2020 r., 
wyglądał następująco:

 powyżej progu defaworyzacji znalazło się 264 
gmin, co stanowi wzrost w  stosunku do analizy 
za 2018 r. o 48 gmin (22%), na terenie których za-
mieszkiwało 5 107  471 osób, co stanowi wzrost 
w stosunku do 2018 r. o 749 142 osób (17%),

 poniżej progu defaworyzacji znalazło się 50 gmin, 
co stanowi spadek w stosunku do analizy za 2018 r. 
o 48 gmin (49%), na terenie których zamieszkiwa-
ło 315 697 osób, co stanowi spadek w stosunku do 
2018 r. o 710 591 osób (69%),

3.2. TERENY DEFAWORYZOWANE W OPARCIU O WSKAŹNIK WYMIARU WARUNKÓW ŻYCIA

 

ku rozkładu terenów defawo-
ych w  opar-
wymia-

życia 
zu, 
e-
m 
d-
n

się 
co sta-
st w  stosunku

za 2018 r. o  11 
na terenie których 
ało 4 632 817 osób, 
wzrost w  stosunku 
116 212 osób (3%),
ogu defaworyzacji 
113 gmin, co stano-

w  stosunku do bada-
r. o 11 gmin (9%), na te-
ch zamieszkiwało 790  351 

Mapa 5. Tereny defaworyzowane w oparciu o wskaźniki wymiaru 

warunków życia.

Źródło: Mazowiecki Barometr Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego za 2018 rok.

3.3. TERENY DEFAWORYZOWANE W OPARCIU O WSKAŹNIK WYMIARU SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 poniżej 80% średniej znalazły się 21 gminy, co 
stanowi spadek w  stosunku do analizy za  2018 r. 
o 12 gmin (36%), na terenie których zamieszkiwa-
ło 111 453 osób, co stanowi spadek w stosunku do 
2018 r. o 92 046 osób (45%),

 poniżej progu ubóstwa znalazło się 4 gmin, co 
stanowi spadek w  stosunku do analizy za  2018 r. 
o 4 gmin (50%), na terenie których zamieszkiwało 
19  722 osoby, co stanowi spadek w  stosunku do 
2018 r. o 20 081 osób (50%).
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Mapa 6. Tereny defaworyzowane 

w oparciu o wskaźniki wymiaru 

sytuacji na rynku pracy.

Źródło: Mazowiecki Barometr Ubóstwa 

i Wykluczenia Społecznego za 2018 rok.

Z  analizy zastawienia zbiorczego trzech wskaź-
ników wymiaru wynika, że na Mazowszu, w badaniu 
przeprowadzonym za 2020 r., rozkład terenów defa-
woryzowanych przedstawia się następująco:

 powyżej progu defaworyzacji znalazło się 306 
gmin, co stanowi wzrost w  stosunku do badania 
za 2018 r. o 48 gmin (19%), na terenie których za-
mieszkiwało 5 377  953 osób, co stanowi wzrost 
w stosunku do 2018 r. o 379 726 osób (8%),

 poniżej progu defaworyzacji znalazło się 8 gmin co 
stanowi spadek w stosunku do badania za 2018 r. 
o 48 gmin (86%), na terenie których zamieszkiwa-
ło 45 215 osób, co stanowi spadek w stosunku do 
2018 r. o 341 175 osób (88%),

 poniżej 80% średniej nie znalazła się żadna gmina,
 poniżej progu ubóstwa nie znalazła się żadna gmi-

na.
Spośród 314 gmin województwa mazowieckiego 

266 nie zmieniło swojej pozycji w  poszczególnych 
progach w stosunku do badania za 2018 r., 48 gmin 
przesunęło się z  pozycji „od progu defaworyzacji 
włącznie do 80% średniej” do grupy „powyżej progu 
defaworyzacji”. Żadna gmina nie odnotowała spad-
ku swojej pozycji poniżej progu defaworyzacji.

W przypadku rozkładu terytorialnego (w układzie 
regionalnym) w  2018 r. na Mazowszu sytuacja gmin 
w poszczególnych grupach przedstawia się następu-
jąco:

 Mazowiecki regionalny – na 244 gminy 236 spo-
śród nich znajduje się powyżej progu defaworyza-
cji a 8 poniżej,

 Warszawski stołeczny – na 70 gmin wszystkie 
znajdują się powyżej progu defaworyzacji.

Przedstawiona analiza danych skłania do po-
niższych wniosków:

 Podobnie jak w badaniu za 2018 r., na Mazowszu żad-
na gmina w ramach Barometru nie znalazła się poni-
żej progu ubóstwa, co potwierdza że województwo 
mazowieckie jest województwem, które jako jedyne 
w  kraju osiągnęło wskaźniki określane dla europej-
skich regionów lepiej rozwiniętych9 także w odniesie-
niu do ubóstwa i wykluczenia społecznego,

 Spośród 314 gmin województwa mazowieckiego 
266 nie zmieniło swojej pozycji w poszczególnych 
progach w stosunku do rankingu z 2018 r., 48 gmi-
ny odnotowały awans o jeden próg wyżej,

9 Głównym kryterium podziału środków fi nansowych Unii 
Europejskiej na poszczególne 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, których PKB na 
mieszkańca osiąga 90% lub więcej średniej unijnej. Nasz poziom 
PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70% średniego poziomu UE. 
Tylko województwo mazowieckie przekroczyło granicę 75% 
i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.
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Mapa 7. Tereny defaworyzowane na Mazowszu wg zastosowanej me-

todologii.

Źródło: Mazowiecki Barometr Ubóstwa 

i Wykluczenia Społecznego za 2018 rok.

 Żadna gmina nie odnotowała spadku poniżej pro-
gu defaworyzacji,

 Gminą o  najniższej wartości wskaźnika (-0,33) zo-
stała gmina Chlewiska (region mazowiecki regio-
nalny, powiat szydłowiecki). 

 Pomimo dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy 
(wzrost w  skali roku przeciętnego zatrudnienia, 

spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowa-
nych w  urzędach pracy, jak i  stopy bezrobocia), 
poniżej porogu ubóstwa w oparciu o wskaźnik wy-
miaru sytuacji na rynku pracy znajduje się jeszcze 
4 gminy województwa w  powiatach: przysuskim 
(Borkowice, Rusinów i Wieniawa) oraz szydłowiec-
kim (Chlewiska).
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Pracownicy MCPS, podobnie jak wszyscy pracow-
nicy samorządu województwa stawili czoła pro-

blemom i wyzwaniom wynikającym z pandemii oraz 
związanymi z nią ograniczeniami. Na bieżąco dosto-
sowywano się do dynamicznej sytuacji i  wdrażano 
rozwiązania zapewniające bezpieczną pracę oraz 
efektywną realizację zadań. Jesienią 2020 r., przed 
drugą falą pandemii urząd marszałkowski a  za nim 
dyrekcja MCPS, wyprzedził decyzje rządowe, wpro-
wadzając hybrydowy tryb pracy. Wdrożono przy tym 
odpowiednie procedury, aby można było sprawnie, 
z  zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, praco-
wać zdalnie, jak też zapewnić bezpieczeństwo w bu-
dynkach urzędu. Poniżej opisano wybrane działania 
zaplanowane do realizacji w 2020 roku i zrealizowane 
pomimo utrudnień, jak też część działań zainicjowa-
nych w ciągu roku w odpowiedzi na napotkane trud-
ności.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w żad-
nym z  obszarów polityki społecznej nie zawiesiło 
realizacji działań, a wiele z nich zostało zintensyfi ko-
wane. Zauważono ogromne potrzeby w sektorze jed-
nostek pomocy społecznej, których pracownicy stali 
się jedną z głównych grup bezpośrednio walczącą ze 
skutkami epidemii. Wsparciu ich działalności posłuży-
ły trzy ważne projekty.

Ze środków budżetu województwa (600 tys. 
zł) kupiono urządzenia do dezynfekcji powietrza 
i  przekazano je do 60 domów pomocy społecznej 
(DPS), które zgłosiły się do tego projektu. Kolejne 
placówki zostały wyposażone w tego typu urządze-
nia już w  ramach unijnego projektu „Wsparcie dla 
Mazowsza”, realizowanego przez MCPS w  ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER). W  sumie 22 mln zł z  UE przekazano na 
granty przeznaczone na środki ochrony osobi-
stej i  dodatki do wynagrodzeń pracowników we 
wszystkich DPS-ach oraz urządzenia do oczyszcza-
nia powietrza dla 46 niewyposażonych wcześniej 
placówek.

Równolegle w  prowadzonym przez MCPS pro-
jekcie „Liderzy kooperacji” (również z POWER) dosto-
sowano bieżący model współpracy do sytuacji epi-
demicznej. Przeznaczono3 mln zł na środki ochrony 
osobistej, w  tym maseczki, płyny do dezynfekcji itp. 

V.   DZIAŁANIA MAZOWIECKIEGO CENTRUM 
 POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE 
 POLITYKI SPOŁECZNEJ W DOBIE PANDEMII

dla 52 DPS-ówi  10 partnerów projektu (ośrodków 
pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 
rodzinie).

W  odpowiedzi na sytuację, w  jakiej znaleźli się 
pracownicy ochrony zdrowia i  służb walczących ze 
skutkami epidemii, zostały zorganizowane posiłki re-
generacyjne wytwarzane przez podmioty ekonomii 
społecznej z Mazowsza lub fi rmy zatrudniające osoby 
wykluczone. Podobnymi działaniami objęto później 
seniorów i  osoby niesamodzielne – podopiecznych 
jednostek pomocy społecznej z  różnych części wo-
jewództwa. Pozwoliło to wesprzeć grupy najbardziej 
zaangażowane w walkę z COVID-19 oraz najbardziej 
narażone na zachorowanie, jednocześnie odciążyło 
w  pewnym stopniu jednostki pomocy społecznej, 
i  pozwoliło zaangażować podmioty ekonomii spo-
łecznej, które również odczuły skutki epidemii, we 
wspólne działania na rzecz walki z pandemią. W efek-
cie dzięki ponad 880 tys. zł z budżetu województwa 
przekazano 52 tys. posiłków.

W tym czasie mimo trudności prowadzono w ob-
szarze polityki społecznej wszystkie zaplanowane 
wcześniej działania. Jeszcze na początku 2020 roku 
podpisano umowy z  28 gminami z  Mazowsza na 
ponad 180 tys. zł, dzięki którym uruchomiono pilo-
tażowy projekt teleopieki, w  ramach którego samo-
rządy lokalne wyposażyły w teleopaski osoby starsze 
i  niesamodzielne. Mimo trudnej sytuacji udało się 
wprowadzić również pilotażowy projekt stworzenia 
sieci dziennych domów pobytu dla osób z chorobami 
otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera. W całym 
województwie powstało w  sumie sześć placówek. 
W ramach trzyletnich umów organizacje wytypowa-
ne w konkursie otrzymały na ten cel z budżetu woje-
wództwa ponad 17,1 mln zł.

Aby przy przedłużającej się epidemii utrzymać 
miejsca pracy dla osób z  niepełnosprawnościami, 
przekazano dodatkowe środki (596 tys. zł) na dofi -
nansowanie kosztów działania zakładów aktywizacji 
zawodowej.

W ciągu całego roku przeprowadzono 23 konkur-
sy ofert dla organizacji pozarządowych i innych pod-
miotów pożytku publicznego, w ramach których 697 
podmiotów otrzymało w  sumie ponad 26,3 mln zł 
dotacji. Dzięki temu organizacje pozarządowe mogły 
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działać w obszarach: profi laktyki uzależnień, polityki 
senioralnej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, 
wsparcia systemu pieczy zastępczej, programów spo-
łecznych – w tym wsparcia osób z zaburzeniami psy-
chicznymi (z  zespołem Aspergera, rodzin z  dziećmi 
z depresją, zaburzeniami odżywiania, kompulsywny-
mi zachowaniami związanymi z używaniem nowych 
technologii). Wsparto również działalność banków 
żywności.

Dzięki temu grupy wymagające szczególnego 
wsparcia mogły liczyć na pomoc, a  organizacje po-
zarządowe na kontynuację swojej działalności. Każdy 
z  prowadzonych projektów dostosowany był do sy-
tuacji. Część organizacji zmniejszyła liczbę spotkań, 
aktywności na żywo, a  przeszła na wsparcie telefo-
niczne i online, tworząc np. telefony zaufania – jedni 
dla dzieci i młodzieży, inni dla osób starszych. Nową 
formułę miały też coroczne akcje wakacyjne zapew-
niające wypoczynek i  naukę zdrowego stylu życia 
dzieciom z  rodzin osób uzależnionych. Zamiast co-
rocznych dużych obozów, organizowane były mniej-
sze spotkania, w reżimie sanitarnym. Wszystko jednak 
po to, by po pół roku zdalnej nauki, zamknięcia w do-
mach – często wraz z osobą uzależnioną – dać dzie-
ciom wytchnienie i stworzyć warunki do odpoczynku 
w innym środowisku.

MCPS od początku epidemii prowadził akcje in-
formacyjne i  edukacyjne – skierowane głównie do 
seniorów, które miały uświadomić starsze osoby o ry-

zyku związanym z wirusemSARS-CoV-2 oraz zachęcić 
do pozostania w  domu. Towarzyszyły temu liczne 
propozycje twórczych zajęć czy aktywności fi zycz-
nych do samodzielnego wykonania w  domu. Wśród 
akcji informacyjnych pojawiał się też temat telefonów 
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Również 
wiele corocznych działań MCPS-u  zmieniło formę. 
Zdalnie, w formie spotkań on-line odbyło się 39 szko-
leń, posiedzenia np. Mazowieckiej Rady Seniorów, 
Sejmiku Senioralnego, subregionalne wideokonfe-
rencje dotyczące tworzenia rad seniorów, przepro-
wadzone były spotkania m.in. z Ośrodkami Wsparcia 
Ekonomii Społecznej, ale też gala corocznego konkur-
su na tytuł Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. 
W odpowiedzi na potrzeby środowiska pracowników 
pomocy społecznej zostało zorganizowane pierwsze 
Forum Pomocy Społecznej – również w  postaci od-
dzielnych spotkań online dla przedstawicieli poszcze-
gólnych subregionów.

Od marca 2020 r., gdy został ograniczony dostęp 
do spotkań na żywo, także indywidualne rozmowy 
oraz szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym 
prowadzane były zdalnie. Udzielono 3690 konsultacji, 
porad telefonicznych i  mejlowych – zauważono przy 
tej okazji, że rodziny decydujące się na spotkania od-
woływały je rzadziej, niż miało to dotychczas miejsce. 
Wynika z tego, że było im łatwiej uczestniczyć w spo-
tkaniach z domu, niż przychodząc do nieznanej sobie 
instytucji.
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Zasadniczą częścią Oceny zasobów pomocy spo-
łecznej są wnioski i  rekomendacje, które opra-

cowano w  oparciu o  zbiorcze dane dla wojewódz-
twa zebrane przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej z  gmin i  powiatów za pośrednictwem 
ośrodków pomocy społecznej i  powiatowych 
centrów pomocy rodzinie i  uzupełnione danymi 
z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Warszawie i Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w  Warszawie. W  Ocenie zasobów 
pomocy społecznej za 2020 r. nie umieściliśmy wnio-
sków i  rekomendacji dotyczących występowania 
wszystkich problemów społecznych na Mazowszu, 
ale staraliśmy się przedstawić konkluzje i propozycje 

VI.   WNIOSKI I REKOMENDACJE
kierunków działań zmierzających do poprawy, bądź 
zmiany najbardziej niekorzystnych tendencji, szcze-
gólnie uwzględniając dane w  nowym ujęciu staty-
stycznym Mazowsza (regionalnym) oraz wystąpienie 
stanu epidemii, który będzie miał niewątpliwie wpływ 
na sytuację społeczną w najbliższych latach. Dlatego 
poniższe wnioski i rekomendacje odnoszą się przede 
wszystkim do analizy trzech głównych obszarów in-
formacji gromadzonych w  ramach Oceny zasobów 
pomocy społecznej za 2020 r., tj. danych liczbowych 
opisujących sytuację w zakresie: demografi i, pomocy 
społecznej, danych w zakresie wsparcia dziecka i ro-
dziny w województwie mazowieckim.

1.  WNIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE DEMOGRAFII

W  województwie mazowieckim według sta-
nu na 31 grudnia 2020 r. mieszkało 5 425 tys. 

osób, co stanowiło 14,2% ogółu ludności Polski; 
mieszkańcy miast stanowili 15,3% ludności miejskiej 
kraju, a mieszkańcy wsi – 12,6% ogółu ludności wiej-
skiej. W  porównaniu z  2019 r. liczba ludności woje-
wództwa zwiększyła się o 1,9 tys. (o 0,03%), a w po-
równaniu z 2010 r. – o 158,0 tys. (o 3,0%).

W województwie mazowieckim struktura ludno-
ści według płci charakteryzuje się liczebną przewagą 
kobiet. W końcu 2020 r. populacja ta liczyła 2 829,4 tys. 
kobiet i  była o  233,7 tys. większa od populacji męż-
czyzn. Podobnie jak w latach wcześniejszych kobiety 
stanowiły ponad 52% ogółu ludności województwa, 
a  współczynnik feminizacji określający liczbę kobiet 
przypadającą na 100 mężczyzn kształtował się nadal 
na poziomie 109 (w miastach 114; na wsi 101).

Województwo mazowieckie z  roku na rok za-
ludnia się, zarówno w  wyniku ruchu migracyjnego, 
jak też ruchu naturalnego. W roku oceny proces ten 
został wyhamowany, choć nadal był dodatni. W 2020 
r. roczny bilansowy przyrost ludności wyniósł 12,8 tys. 
osób.

W województwie mazowieckim w latach 2010–
2019 obserwowany był dodatni przyrost natural-
ny, przy czym najwyższe jego natężenie wystąpiło 
w 2010 r. – wówczas, w wyniku bilansu urodzeń i zgo-
nów, na każde 10 tys. ludności przybyło przeciętnie 
14 osób. W 2020 r. przyrost naturalny był ujemny 
– w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców ubyło prawie 
20 osób. 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. region war-
szawski stołeczny zamieszkiwało 3  099,8  tys. osób, 
natomiast region mazowiecki regionalny – 2 325,2 
tys. osób. 

Z analizy przestrzennego rozkładu przyrostu natu-
ralnego wynika, że powiaty z dodatnim przyrostem tego 
zjawiska koncentrują się głównie w  centralnej części 
województwa (regionie stołecznym warszawskim) oraz 
w bezpośrednim otoczeniu trzech miast na prawach po-
wiatu– Ostrołęki, Radomia i Siedlec. W regionie mazo-
wieckim regionalnym najmniejszy przyrost naturalny 
odnotowujemy w powiatach peryferyjnych regionu. 

Według prognozy ludności na lata 2014–2050, 
opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny10 
w  2014 r., w  naszym województwie populacja bę-
dzie stale wzrastała i wzrost ten utrzyma się jeszcze 
przez najbliższe 10 lat, a następnie liczba ludności 
zacznie spadać do 5 319 tys. w 2050 r. Inne niepoko-
jące tendencje, wynikające z prognozy demografi cz-
nej naszego województwa, to:

 utrzymujący się od kilku lat wzrost wskaźnika 
starości demografi cznej11 (W  2010 r. wskaźnik 
starości wynosił 14,4% i  w  ciągu dziesięciu lat 
zwiększył się do 18,5%, a  liczebność tej grupy 
ludności wzrosła o 32,4%),\

10  Urząd Statystyczny w  Warszawie, Prognoza ludności dla 
województwa mazowieckiego na lata 2014-2050, http://warszawa.
stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/prognoza-ludnosci-dla-
wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-20142050,6,1.html
11  Zgodnie z  rekomendacjami ONZ społeczeństwo, w  którym 
udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem przekracza 
6% można nazwać starym.
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 proces tzw. podwójnego starzenia się ludności 
polegający na wzroście liczby i udziału osób w wie-
ku sędziwym w  ogóle populacji osób starszych 
(wskaźnik ten wyniósł 12,8% w 2020 r.),

 wzrost współczynnik wsparcia międzypokole-
niowego12 – o  ile w 2010 r. na 100 osób w wieku 
50–64 lata przypadało ponad 7 osób sędziwych, to 
w 2020 r. było to ponad 13 osób (w Polsce odpo-
wiednio: ponad 6 i ponad 11 osób); wraz ze wzro-
stem tego współczynnika maleją szanse na zapew-
nienie opieki najstarszym osobom,

 wzrost liczby mieszkańców w  obszarze metropo-
litalnym Warszawy i  strefach podmiejskich du-
żych miast, przy jednoczesnym odpływie ludności 
z miast subregionalnych i powiatów usytuowanych 
na krańcach województwa skutkujące depopula-
cją i  przyrostem jednoosobowych gospodarstw 
domowych (głównie samotnych lub owdowiałych 
kobiet).

Kolejnym ważnym problemem społecznym i de-
mografi cznym, który z  roku na rok staje się coraz 
bardziej zauważalny w  województwie mazowieckim 
(jak też w  całym kraju), jest pogorszenie się stanu 
zdrowia psychicznego mieszkańców Mazowsza. 
Na podstawie wyników badań ocenia się odsetek 
mieszkańców Mazowsza doświadczających zabu-
rzeń psychicznych przynajmniej jeden raz w  życiu 
na 21,4%13. Problem ten dotyka coraz częściej dzieci 
i młodzież do 18 r. życia, a także osoby starsze i samot-
ne. Należy także zauważyć, że 2020 r. był pierwszym 
od wielu lat w  naszym województwie, kiedy liczba 
urodzeń była mniejsza od liczny zgonów – co między 
innymi było efektem pandemii COVID-19.

12  Współczynnik wsparcia międzypokoleniowego, określają-
cy relację pomiędzy osobami najstarszymi a  ich potencjalnymi 
dziećmi. Współczynnik ten (nazywany również współczynnikiem 
wsparcia rodziców) wskazuje ile osób w wieku 85 lat i więcej przy-
pada na 100 osób w wieku 50–64 lata.
13  Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (2012), Kondycja psy-
chiczna mieszkańców Polski: raport z  badań „Epidemiologia zabu-
rzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
– EZOP Polska”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA DO PODJĘCIA 
PRZEZ SAMORZĄDY TO:

1. Wzmocnienie inicjatyw na rzecz osób starszych 
w zakresie zwiększania ich samodzielności i prze-
ciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społecz-
ną, poprzez działania edukacyjne, promocyjne 
oraz system ulg i dopłat dla seniorów, uwzględ-
niające doświadczenia samorządów z okresu wy-
stępowania pandemii COVID-19.

1. Wdrażanie w gminach i powiatach województwa 
idei deinstytucjonalizacji, poprzez organizowa-
nie usług społecznych w  tym opiekuńczych dla 
osób ciężko i  długotrwale chorych, osób star-
szych, niepełnosprawnych w miejscu zamieszka-
nia z wykorzystaniem infrastruktury domów po-
mocy społecznej i dziennych ośrodków wsparcia.

2. Tworzenie w  gminach i  powiatach dziennych 
domów pomocy, środowiskowych domów sa-
mopomocy, mieszkań chronionych dla osób 
niesamodzielnych (starszych, niepełnospraw-
nych, chorych psychicznie) przy wykorzystaniu 
środków unijnych z  nowej perspektywy na lata 
2021–2027.

3. Uruchomienie procesu wsparcia psychologicz-
nego dla osób starszych, chorych psychicznie, 
niepełnosprawnych, ubogich i  zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, w środowisku lokalnym, 
które zminimalizują zjawiska izolacji i  osamot-
nienia, wywołane długotrwałym przebywaniem 
w odosobnieniu w wyniku wystąpienia pandemii 
COVID-19, które umożliwią poprawę ich poczucia 
bezpieczeństwa i kondycji psychicznej.

4. Kontynuacja możliwości partycypacji osób star-
szych w  życiu społecznym na wszystkich szcze-
blach samorządu poprzez dalszy rozwój rad se-
niorów, klubów seniora, uniwersytetów trzeciego 
wieku.

5. Dalszy rozwój instytucjonalnych form wsparcia 
takich jak: domy pomocy społecznej, dostosowa-
nych do możliwości fi nansowych seniorów i  ich 
rodzin.

6. Wprowadzanie nowych dziennych form pomocy 
dla osób doświadczających chorób otępiennych 
w  szczególności choroby Alzhaimera w  pierw-
szym stadium jej rozwoju.

7. Możliwość wykorzystania narzędzi teleinforma-
tycznych (teleopieka, telemedycyna) w  rozwo-
ju usług społecznych w  środowisku lokalnym, 
a także przy wsparciu z budżetu państwa specja-
listycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi.
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Z analizy danych przekazanych przez jednostki or-
ganizacyjne pomocy społecznej województwa 

mazowieckiego wynika, że utrzymuje się, pomimo 
wystąpienia pandemii COVID-19, trwający od ośmiu 
lat trend zmniejszania się liczby osób i rodzin ko-
rzystających z  pomocy. W  2020 r. liczba osób ob-
jętych pomocą społeczną w  porównaniu do 2018 r. 
zmniejszyła się o 4%, a w stosunku do 2016 r. o 13,2%, 
w  tym także długotrwale korzystających z  pomocy 
społecznej (spadek w  stosunku do roku ubiegłego 
o 9,5%). W obu regionach (region mazowiecki regio-
nalny i  region stołeczny warszawski), podobnie jak 
w  całym województwie, zauważalne jest zmniejsze-
nie liczby osób korzystających z pomocy społecznej.

Zmniejszyła się liczba osób, którym przyznano 
świadczenie (decyzją administracyjną na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej) w stosunku do 2018 r. 
o 12,9% a w stosunku do 2016 r. odnotowano spadek 
o 27,9%. Spadek w stosunku do 2018 r. i 2016 r. odno-
towano także w zakresie liczby i kwot przyznanych:

 świadczeń pieniężnych,
 świadczeń niepieniężnych,
 zasiłków stałych,
 zasiłków okresowych,
 zasiłków celowych..

Zwiększyła się liczba świadczeń udzielona w  za-
kresie usług opiekuńczych (wzrost w  stosunku do 
2018 r. o 2% i w stosunku do 2016 r. o 10,3%), usług 
specjalistycznych (wzrost w  stosunku do 2018 r. 
o 10,3% i w stosunku do 2016 r. o 52,6%). Zmniejszyła 
się liczba specjalistycznych usług dla osób z  za-
burzeniami psychicznymi (spadek w  stosunku 
do 2018 r. o 11,2% i w stosunku do 2016 r. o 15,9%). 

Podobne tendencje kształtują się w zakresie licz-
by i kwot przyznanych świadczeń oraz świadczonych 
usług w regionach Mazowsza tj. w regionie mazowiec-
kim regionalnym i regionie stołecznym warszawskim.

2.  WNIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

2.1.W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Analogicznie jak w  latach poprzednich rosną 
środki fi nansowe wydatkowane na pomoc społeczną 
i inne obszary polityki społecznej przez gminy, powia-
ty oraz miasta na prawach powiatu w województwie 
mazowieckim (wyniosły one w 2020 r. 10 255 893 917 
zł.). W zestawieniu z rokiem poprzednim wartość tych 
środków zwiększyła się o 18,6% (o 1 605 675 352 zł.). 
Oprócz świadczenia wychowawczego, na które prze-
znaczono 5 910 241 211 zł. (co stanowi 57,6% 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. 

Podobnie sytuacja kształtowała się w  regionach 
województwa mazowieckiego. W  regionie mazo-
wieckim regionalnym środki fi nansowe wydatkowa-
ne na pomoc społeczną i  inne obszary polityki spo-
łecznej przez gminy, powiaty oraz miasta na prawach 
powiatu wyniosły ogółem w 2020 r. 4 739 765 911 zł. 
W  zestawieniu z  rokiem poprzednim wartość tych 
środków zwiększyła się o 14,1% (o 585 979 478 zł.)

W regionie stołecznym warszawskim środki fi -
nansowe wydatkowane na pomoc społeczną i  inne 
obszary polityki społecznej przez gminy, powiaty oraz 
miasta na prawach powiatu wyniosły ogółem wynio-
sły ogółem w 2020 r. 5 516 128 006 zł. W zestawieniu 
z  rokiem poprzednim wartość tych środków zwięk-
szyła się o 22,7% (o 1 019 695 874 zł). Największe po-
zycje wydatkowe w regionach to: 

 w regionie mazowieckim regionalnym świadczenie 
wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie 
z  funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne-
go oraz wydatki związane z funkcjonowaniem DPS,

 w  regionie stołecznym warszawskim świadcze-
nie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świad-
czenie z  funduszu alimentacyjnego, składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia społecznego oraz środki przeznaczone na two-
rzenie i funkcjonowanie żłobków.

2.2.W ZAKRESIE POWODÓW UDZIELANIA POMOCY I WSPARCIA

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej 
sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie 

powodami ubiegania się o  pomoc społeczną w  wo-
jewództwie mazowieckim, wskazanymi przez ośrod-
ki pomocy społecznej w  2020 r. były: długotrwała 

lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność 
i bezrobocie.

Rok 2020 jest pierwszym w historii zbierania da-
nych z  systemu pomocy społecznej, w  którym ubó-
stwo czy bezrobocie nie plasuje się na pierwszej po-
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zycji w  kategorii powodów ubiegania się o  pomoc 
społeczną. W  całym województwie mazowieckim 
najdotkliwszym problemem wg. zebranych infor-
macji stała się długotrwała lub ciężka choroba. 
Na taki obraz pomocy społecznej na Mazowszu, w za-
kresie powodów ubiegania się o  pomoc społeczną, 
miała niewątpliwie pandemia COVID-19, która spo-
wodowała zwiększenie się problemów zdrowotnych 
mieszkańców województwa i dostępu do usług zdro-
wotnych z powodu konieczności leczenia osób cho-
rujących na koronawirusa.

Województwo mazowieckie jest jednym z  naj-
bardziej zróżnicowanych wewnętrznie regionów 
w Polsce. Odnosząc dane dotyczące powodów ubie-
gania się o  pomoc społeczną do nowego podziału 
statystycznego województwa, można zaobserwować 
różnicę między rozwijającym się obszarem metro-
politarnym Warszawy i  pozostałą, słabiej rozwiniętą 
częścią Mazowsza. W  przypadku regionu mazo-
wieckiego regionalnego najczęściej występującymi 
przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, 
wskazanymi w  formularzach, są: ubóstwo, bezrobo-
cie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnospraw-
ność. Na odmienną pozycję regionu warszawskiego 
stołecznego wskazują między innymi dane dotyczą-
ce przyczyn ubiegania się o pomoc społeczną.

W tym regionie to długotrwała lub ciężka choro-
ba jest najbardziej powszechnym problemem. Wśród 
kolejnych problemów wymienia się: ubóstwo, niepeł-
nosprawność, bezradność w  sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych i  prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego. Również w regionie stołecznym czwartym 
najważniejszym problemem nie jest już bezrobocie 
a  bezradność w  sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Zaprezentowane powyżej dane wskazują, że 
działania podejmowane przez mazowiecką pomoc 
społeczną przynosiły w  2020 r. kolejne pozytywne 
efekty. Pomimo wystąpienia niekorzystnych warun-
ków ekonomiczno-gospodarczych (lockdown) oraz 
społecznych (izolacja), kontynuowane były przez pra-
cowników mazowieckiej polityki społecznej działania 
profi laktyczne skierowane do osób i rodzin będących 
w  kryzysie. Spowodowało to zmniejszanie się liczby 
osób i  rodzin korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej oraz innych form pomocowych. Pojawiły 
się także nowe formy pomocy osobom niesamodziel-
nym takie jak wywiad telefoniczny, kontakt on-line, 
pomimo świadczenia przez służby społeczne pracy 
w systemie zdalnym i hybrydowym.

W 2020 r. na rynek pracy miała wpływ nie tylko 
sytuacja gospodarcza kraju, ale trwająca od marca 
pandemia COVID-19. Podstawowe wyniki badania 
w  2020 r. wskazują, że sytuacja na rynku pracy ule-
gła pogorszeniu. W  stosunku do 2019 r. odnotowa-
no wzrost zarówno stopy bezrobocia, jak i  liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych. Wyniki Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzo-
nego w IV kwartale 2020 r. także wskazują na nieko-
rzystne zmiany zachodzące na rynku pracy. W porów-
naniu z  analogicznym okresem poprzedniego roku 
mniej było osób pracujących, zmniejszył się wskaźnik 
zatrudnienia i zwiększyło się obciążenie osób pracu-
jących osobami niepracującymi.

W  związku z  pojawieniem się od 2020 r. w  sys-
temie pomocy społecznej nowej jednostki organi-
zacyjnej – centrum usług społecznych, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego za  pośrednictwem 
MCPS postanowił zebrać z gmin województwa mazo-
wieckiego informację o ich zainteresowaniu utworze-
niem CUS. Pierwsze CUS w województwie mazowiec-
kim funkcjonują już w  gminach Wieniawa i  Czarnia 
oraz w Kozienicach. Projekty tworzenia CUS rozpoczę-
ły się także w Mszczonowie, Milanówku i Żyrardowie, 
a w 2021 r. rozpocznie się realizacja projektu w gmi-
nie Lesznowola i Wiązownej.

Mając na uwadze powyższe, w 2021 roku MCPS 
przeprowadził kolejna analizę zainteresowania 
wśród gmin Mazowsza utworzeniem CUS. W jej wy-
niku można stwierdzić, że  w  województwie mazo-
wieckim, po prawie półtorej roku od wejścia w życie 
nowej ustawy powołującej CUS, zainteresowanie 
przekształceniem OPS w  ten typ jednostki organi-
zacyjnej pomocy społecznej jest w  tej chwili nadal 
niewielkie. Na 331 ośrodków tylko ok. 3% ośrodków 
w ogóle wyraziło chęć takiego przekształcenia, a je-
dynie cztery zdecydowały się podjąć takie działania. 
Wpływ na to ma wiele czynników, wśród których 
pracownicy mazowieckiej pomocy społecznej wy-
różnili:

 brak środków fi nansowych w  mazowieckich gmi-
nach (szczególnie małych, wiejskich i miejsko-wiej-
skich) na proces przekształcenia OPS w CUS, szcze-
gólnie po wystąpieniu pandemii,

 obawa przed zmianami organizacyjnymi i związa-
nymi z nimi formalnościami, zmianami kadrowymi 
(pomimo zagwarantowania zatrudnienia w  usta-
wie dla pracowników przekształcanych OPS),

 możliwość realizacji przez CUS zbyt szerokiego wa-
chlarza usług, który może być niespójny
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DZIAŁANIA REKOMENDOWANE DO PODJĘCIA 
PRZEZ SAMORZĄDY TO:

 
1. Aktywizacja samorządów lokalnych w pozyskiwa-

niu środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii 
Europejskiej w  nowym okresie programowania 
(2021–2027), w  celu uzupełnienia środków wła-
snych na rozwój i modernizację usług społecznych 
oraz środowiskowych form wsparcia dla osób nie-
samodzielnych.

2. Propagowanie wśród gmin i powiatów idei tworze-
nia podmiotów ekonomii społecznej w celu aktywi-
zacji osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wyklu-
czonych i umożliwienia im powrotu na rynek pracy 
szczególnie po wystąpieniu lockdownu i ogranicze-
nia działalności niektórych sektorów gospodarczych 
z powodu pandemii koronawirusa SARS – CoV-2.

3. Dalsze promowanie działań zmierzających do roz-
dzielenia przez ośrodki pomocy społecznej prowa-
dzenia pracy socjalnej od świadczeń fi nansowych 
pomocy społecznej, w  celu wzmocnienia pozycji 
pracy socjalnej z osobami i rodzinami wymagają-
cymi wsparcia.

4. Kierowanie wsparcia fi nansowego do organizacji 
pozarządowych (w ramach konkursów) działających 
na terenach charakteryzujących się szczególnie nie-
korzystnymi wskaźnikami w zakresie występowania 
kwestii społecznych (długotrwała lub ciężka choro-
ba, ubóstwo, niepełnosprawność i bezrobocie).

5. Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwa-
nia, magazynowania, dystrybucji żywności dla 
organizacji pozarządowych i  innych podmiotów 
realizujących działania na rzecz osób ubogich i za-

grożonych wykluczeniem społecznym szczególnie 
w obliczu społecznych skutków pandemii.

6. Stałe monitorowanie skali występowania kwestii 
społecznych na Mazowszu, w  szczególności: dłu-
gotrwałej lub ciężkiej choroby ubóstwa, niepełno-
sprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzeniu go-
spodarstwa domowego za pomocą badań a także 
Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia 
Społecznego, pogłębionych analizą przyczyn ich 
powstawania.

7. Przeznaczanie środków fi nansowych w budżetach 
gmin i  powiatów na pomoc społeczną zgodnie 
ze zmianami zachodzącymi w zakresie powodów 
udzielania pomocy społecznej w  gminach woje-
wództwa.

8. Uwzględnienie w  gminnych i  powiatowych stra-
tegiach rozwiazywania problemów społecznych 
zmian zachodzących w zakresie skali występowa-
nia kwestii społecznych w regionie.

9. Konieczność zwiększenia wsparcia i   promocji re-
komendowanych programów profi laktycznych 
opartych na dowodach naukowych o potwierdzo-
nej skuteczności– w ramach systemu rekomenda-
cji programów profi laktycznych i  promocji zdro-
wia psychicznego.

10. Należy zwiększyć liczbę wielomodułowych szko-
leń z  zakresu profi laktyki problemów alkoholo-
wych i narkotykowych, uwzględniających najnow-
szą wiedzę profi laktyczną i psychologiczną.

11. Dalsze monitorowanie zapotrzebowania gmin 
województwa na tworzenie centrów usług spo-
łecznych na Mazowszu.

2.3. W ZAKRESIE KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ

W  województwie mazowieckim jak dotąd moż-
na było obserwować zwiększenie zatrudnienia 

w ośrodkach pomocy społecznej. Jednak ograniczenia 
wprowadzone w ubiegłym roku, spowodowane walką 
z pandemią SARS-CoV-2, doprowadziły do ograniczenia 
oferowanych form pomocy, co w konsekwencji spowo-
dowało spadek zatrudnienia w  omawianych jednost-
kach. Szczególnie wśród kategorii „pozostali pracow-
nicy” gdzie liczba osób zmalała rok do roku o  ok. 4%. 
Ogólny poziom zatrudnienia spadł do poziomu niższe-
go niż miało to miejsce dwa lata temu.

W  województwie mazowieckim obserwujemy 
zmniejszenie zatrudnienia w  ośrodkach pomocy 
społecznej (w 2020 r. spadek ten wyniósł 0,4% w sto-
sunku do roku 2018, natomiast w stosunku do roku 2016 
nastąpił wzrost zatrudnienia o 5,4%). W regionach woje-
wództwa dane prezentują się odmiennie niż w skali ca-
łego województwa. W 2020 roku obserwujemy zmniej-

szenie zatrudnienia w stosunku do 2018 r. w ośrodkach 
pomocy społecznej w  regionie mazowieckim regio-
nalnym o  2,6%, natomiast w  regionie warszawskim 
stołecznym wzrost o 2,6%.

W  mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej, 
na przestrzeni lat 2016–2020, liczba pracowników 
socjalnych utrzymywała się na podobnym poziomie. 
Na koniec grudnia 2020 r. zatrudnionych było 2 386 
pracowników socjalnych, co stanowi tą samą wartość 
w  stosunku do roku 2018, a  w  relacji do roku 2016 
nastąpił wzrost o  1,1%. Nieco odmienne tendencje 
utrzymują się w regionach województwa mazowiec-
kiego. Na koniec grudnia 2020 r. w  regionie mazo-
wieckim regionalnym zatrudnionych było 1 202 pra-
cowników socjalnych (co stanowi wzrost w stosunku 
do roku 2018 o 0,4%, a w relacji do roku 2016 spadek 
o  2,4%), zaś w  regionie warszawskim stołecznym 
1  184 pracowników socjalnych (co stanowi spadek 
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w stosunku do roku 2018 o 0,4%, a w relacji do roku 
2016 wzrost o 5%).

Według stanu na koniec grudnia 2020 r., w  po-
wiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudnio-
nych było w  nich 959 osób (w  2020 r. w  porówna-
niu do 2018 r. stan zatrudnienia zwiększył się o  5%, 
a w stosunku do 2016 r. o 15%). Podobne tendencje 
utrzymują się w obu regionach województwa mazo-
wieckiego.

Powiatowe centra pomocy rodzinie w  2020 r. 
w  formularzach oceny wykazały zatrudnienie 129 
pracowników socjalnych. W tej grupie spada zatrud-
nienie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, co 
wynika ze zmiany zadań przypisanych tym jednost-
kom organizacyjnym pomocy społecznej (w stosun-
ku do 2016 r. nastąpił niewielki wzrost o  0,8%, ale 
w stosunku do 2018 r. spadek o 0,8%). Podobne ten-
dencje utrzymują się w regionach województwa ma-
zowieckiego.

Jak wynika z  analizy formularzy Oceny zaso-
bów pomocy społecznej, coraz częściej współpracę 
z  ośrodkami pomocy społecznej podejmują wolon-
tariusze. Zwiększyła się w stosunku do roku poprzed-
niego liczba osób w  zatrudnieniu subsydiowanym 
(kosztów takiego zatrudnienia pracownika nie pono-
si pracodawca, tylko są one pokrywane z  Funduszu 
Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 
odbywających staże.

DZIAŁANIA REKOMENDOWANE DO PODJĘCIA 
PRZEZ SAMORZĄDY:

 
1. Przeznaczanie w budżetach gmin i powiatów środ-

ków fi nansowych na uzupełnienie przez ośrodki 
pomocy społecznej i  powiatowe centra pomocy 
rodzinie zatrudnienia pracowników w tym pracow-
ników socjalnych szczególnie w  tych jednostkach, 
które wciąż nie spełniają wskaźników w tym zakre-
sie określonych w ustawie o pomocy społecznej.

2. Uatrakcyjnienie ofert zatrudnienia kadr pomocy 
społecznej celem zminimalizowania procesu od-
pływu pracowników z systemu pomocy społecznej.

3. Zapewnienie możliwości ustawicznego podno-
szenia kwalifi kacji pracowników jednostek pomo-
cy i  integracji społecznej poprzez organizowanie 
przez wszystkie szczeble samorządu: seminariów, 
szkoleń, konferencji i kampanii informacyjno-edu-
kacyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technik informacyjnych, umożliwiających przeka-
zywanie wiedzy w sposób zdalny.

4. Zwiększanie kompetencji oraz stałe doskonalenie 
zawodowe pracowników systemu pomocy spo-
łecznej oraz organizacji zajmujących się przeciw-
działaniem przemocy w rodzinie.

5. Promowanie i  rozwijanie zatrudnienia subsydio-
wanego i  staży oraz idei wolontariatu, poprzez 
współpracę z organizacjami pozarządowymi i cen-
trami wolontariatu w powiatach.

6. Zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania czyn-
ności zawodowych pracowników służb społecz-
nych na terenie Mazowsza w kontekście pojawie-
nia się zagrożeń związanych z wystąpieniem pan-
demii COVID-19.

3.  WNIOSKI I REKOMENDACJE W ZAKRESIE W ZAKRESIE WSPARCIA 
DZIECKA I RODZINY

3.1. USŁUGI PIECZY ZASTĘPCZEJ

Piecza zastępcza to forma pomocy rodzinom bio-
logicznym, w których występują różnego rodzaju 

dysfunkcje i  nie ma możliwości zapewnienia dziec-
ku opieki i  wychowania przez rodziców. Jest  ona 
uregulowana na mocy ustawy o  wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej14. Zgodnie z defi nicją za-
wartą w art. 2 ww. ustawy system pieczy zastępczej 
to zespół osób, instytucji i działań, mających na celu 
zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom 
w  przypadkach niemożności sprawowania opieki 
i wychowania przez rodziców.

14 Tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz. 821 z późn. zm.

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trud-
ności w  wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz organizacji pieczy zastępczej, w  zakresie 
ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samo-
rządu terytorialnego oraz na organach administracji 
rządowej. Piecza zastępcza, jako forma sprawowania 
opieki i  wychowania dziecka, występuje co do zasa-
dy w  dwóch formach: rodzinnej i  instytucjonalnej. 
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina za-
stępcza i rodzinny dom dziecka. Dzieci umieszczane są, 
w pierwszej kolejności, w rodzinach zastępczych przez 
sąd, który zmuszony jest ingerować we władzę rodzi-
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cielską ich rodziców. W przypadku braku miejsc w ro-
dzinach zastępczych dzieci umieszczane są w instytu-
cjonalnej pieczy zastępczej. Formami ingerencji sądu 
we władzę rodzicielską są: zawieszenie, ograniczenie 
lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

W  ramach wspierania rodziny i  systemu pieczy za-
stępczej powiaty województwa mazowieckiego wykaza-
ły w 2020 r. funkcjonowanie 4 055 rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka (spadek o 2,1% w stosun-
ku do roku 2018 i o 6% do 2016 r.), w których przebywało 
5 904 dzieci. W 63 rodzinnych domach dziecka przeby-
wało 426 dzieci. W stosunku do 2016 r. zmalała liczba ro-
dzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (o 8,3%) 
i  rodzin zastępczych niezawodowych (o  4%). Wzrosła 
liczba rodzin zastępczych zawodowych (o  12,3%) i  ro-
dzinnych domów dziecka (o 21 placówek).

Systematycznie spada liczba dzieci umieszczo-
nych w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
(o  10,4% w  stosunku do 2016 r.) i  wyniosła w  2020 r. 
1 621 dzieci.

Według uzyskanych danych, od 2014 r. systema-
tycznie spada liczba adopcji krajowych, a od 2015 r. tak-
że liczba adopcji zagranicznych, do czego przyczyniły 
się zmiany wytycznych rządu15. W  województwie ma-
zowieckim w 2020 r. powierzono do adopcji 278 dzie-
ci, w  tym: dzieci niepełnosprawne, rodzeństwa, dzieci 
starsze (od 2012 r. powierzenie do adopcji 4 848 dzieci 
do ponad 3,8 tys. rodzin adopcyjnych). Do adopcji za-
granicznej przysposobiono 10 dzieci (przede wszystkim 
dzieci starsze, niepełnosprawne, z  dysfunkcjami zdro-
wotnymi lub w ramach łączenia rodzeństw).

Nadal 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 dotkli-
wa, gdy na terenie powiatu brakuje także rodzinnych 
form opieki zastępczej. Innym problemem jest również 
umieszczanie dzieci w placówkach ponad limit miejsc, 
co wpływa na jakość sprawowanej nad nimi opieki.

DZIAŁANIA REKOMENDOWANE DO PODJĘCIA 
PRZEZ SAMORZĄDY: 

1. Kontynuowanie procesu deinstytucjonalizacji 
w  opiece nad dziećmi znajdujących się w  pieczy 
zastępczej, rozumianej jako rozwój rodzinnych 
form pomocy świadczonych lokalnie i przy wspar-
ciu placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 
rodzinnych domów dziecka, szczególnie na tere-
nach wiejskich i peryferyjnych województwa. 

15 Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej 
z dnia 13 stycznia 2017 r w sprawie listy ośrodków adopcyjnych 
upoważnionych do współpracy z  organami centralnymi innych 
państw lub z  licencjonowanymi przez rządy innych państwa 
organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi, Monitor Polski z dnia 
17 stycznia 2017 r., poz. 35.

2. Wsparcie organizacji pozarządowych działających 
w  obszarze „Wspieranie rodziny i  systemu pieczy 
zastępczej” (otwarte konkursy ofert) poprzez zle-
canie zadań na:
 realizację programów profi laktycznych i  specja-

listycznych mających na celu ochronę dziecka 
i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompeten-
cji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dys-
funkcją w  zakresie funkcji rodzicielskich, w  tym 
także skierowanych do rodzin zastępczych,

 wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego 
i usług specjalistycznych wzmacniających samo-
dzielność rodzin z dziećmi,

 zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa 
i diagnostyki FAS/FASD dla rodzin z dziećmi,

 zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa 
rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

3. Kontynuowanie wsparcia dla organizacji pozarzą-
dowych na prowadzenie interwencyjnego ośrod-
ka preadopcyjnego dla dzieci w  wieku: od dnia 
urodzenia do ukończenia pierwszego roku życia, 
których rodzice z przyczyn kryzysowych nie podej-
mują wobec nich realizacji funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz kontynuowanie działań zmie-
rzających do utworzenia na terenie województwa 
mazowieckiego regionalnej placówki opiekuńczo-
-terapeutycznej przeznaczonej dla dzieci o  spe-
cjalnych potrzebach opiekuńczych, zdrowotnych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

4. Rozwój profi laktyki i edukacji społecznej w zakre-
sie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, szcze-
gólnie dotkniętej skutkami izolacji wywołanej 
pandemią w  tym wsparcie funkcjonowania ze-
społów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie poprzez tworzenie w  gmi-
nach metodyki pracy tych zespołów.

5. Wsparcie organizacji pozarządowych, działających 
w  obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i  patolo-
giom społecznym, poprzez rozwój funkcjonowania 
świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klu-
bów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem 
realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzie-
ży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.

6. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług 
społecznych wspierających rodziny z  dziećmi 
w  zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz 
kompulsywnych zachowań związanych z  nad-
miernym używaniem nowych technologii telein-
formatycznych przez dzieci i młodzież.

7. Prowadzenie badań i  analiz realizowanych poza 
Oceną zasobów pomocy społecznej, w  obszarze 
występowania problemów społecznych, w szcze-
gólności: bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych, przemocy w  rodzinie, wielodziet-
ności, procesu adopcji, procesu usamodzielniania 
wychowanków z różnych form opieki zastępczej.
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Ustawa o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy za-
stępczej wprowadziła nowe formy pomocy dziecku 

i  rodzinie, które rozszerzyły i  uzupełniły istniejący sys-
tem realizowany na różnych poziomach samorządu te-
rytorialnego. W nowej strukturze opieki nad dzieckiem 
i rodziną na szczeblu gminy funkcjonują: zespoły inter-
dyscyplinarne, placówki wsparcia dziennego, rodziny 
wspierające oraz asystenci rodziny. Piecza zastępcza na 
poziomie powiatu jest realizowana przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie i koordynatorów rodzinnej pie-
czy zastępczej. W samorządzie województwa regional-
ne 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  2020 r. 
w województwie mazowieckim z pomocy 529 asysten-
tów rodziny korzystało 5 705 rodzin. Wzrosła w stosunku 
do roku 2019 liczba samych asystentów (o 1,9%) spadła 
natomiast liczba rodzin, które uzyskały wsparcie z  ich 
strony (o 1 %). Tylko 36 gmin na Mazowszu nie spełniają 
ustawowego obowiązku zatrudnienia minimum jedne-
go asystenta rodziny. Podobnie, jak w latach poprzed-
nich, wszystkie 42 powiaty w województwie zatrudnia-
ją koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (łącznie 
211, spadek w stosunku do 2019 r. o 2,8%). Ich rolą jest 
m.in.: udzielanie specjalistycznego wsparcia opieku-
nom oraz przygotowanie planu pomocy dla dzieci.

Z roku na rok rośnie liczba asystentów rodziny i ko-
ordynatorów pieczy zastępczej, do czego niewątpliwie 
przyczynił się programy PO KL, PO WER, jak i rządowy 
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pie-
czy zastępczej”.

3.2. KADRA PIECZY ZASTĘPCZEJ

DZIAŁANIA REKOMENDOWANE DO PODJĘCIA 
PRZEZ SAMORZĄDY:

1. Zagwarantowanie w budżetach gmin i powiatów 
środków fi nansowych na uzupełnienie zatrud-
nienia asystentów rodziny w  ośrodkach pomocy 
społecznej oraz koordynatorów pieczy zastępczej 
w powiatowych centrach pomocy rodzinie woje-
wództwa mazowieckiego.

2. Propagowanie idei asysty rodzinnej i  asysty dla 
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin wśród 
mieszkańców Mazowsza poprzez organizowanie 
kampanii społecznych.

3. Zorganizowanie przez samorządy województwa 
specjalistycznych szkoleń, doradztwa oraz super-
wizji pracy socjalnej dla kadr pomocy i  integracji 
społecznej oraz przedstawicieli organizacji poza-
rządowych i  innych służb działających w  zakre-
sie wsparcia dziecka i  rodziny w tym: asystentów 
rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, kadry 
ośrodków adopcyjnych, kuratorów, pracowników 
oświaty, policji oraz sądów rodzinnych przy wy-
korzystaniu nowoczesnych technik teleinforma-
tycznych, umożliwiających przekazywanie wiedzy 
w sposób zdalny.

4. Konieczność zachowania efektywności działań 
ośrodków adopcyjnych poprzez zapewnienie 
środków fi nansowych na ich funkcjonowanie.
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Makroregion: Mazowsze
Powierzchnia: 35 558

Lp. Treść 2018 2019 2020

D
an

e 
og

ól
ne

1 Liczba mieszkańców 5 403 412 5 423 168 5 425 028

1.1 zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +0,37% +0,03%

2 Liczba osób, które otrzymały pomoc i wsparcie socjalne 299 755 300 345 287 838

Be
zr

ob
oc

ie 3 Liczba osób bezrobotnych 136 545 123 208 146 375

3.1 zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - -9,77% +18,80%

4 Liczba osób bezrobotnych powyżej 6 miesięcy 80 247 71 799 94 204

ES

5 Liczba CIS / KIS / ZAZ 5 / 16 / 8 4 / 15 / 9 9 / 21 / 10

6 Liczba spółdzielni socjalnych 140 140 127

Ni
ep

ełn
o-

sp
ra

wn
oś
ć 7 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 515 698

8 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu 
niepełnosprawności 40 949 38 733 35 243

Za
bu

rz
en

ia
 

ps
yc

hi
cz

ne 9 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 1 702 1 648 1 511

10 Środowiskowe domy samopomocy 65 73 76

11 Domy pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych 26 26 26

R
od

zi
na

 i 
pi

ec
za

 z
as

tę
pc

za 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 20 771 19 044 17 294

13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu 
potrzeby ochrony macierzyństwa 10 880 9 768 8 434

14 Liczba asystentów rodziny 459 462 467

15 Liczba rodzin zastępczych 4 193 4 109 4 055

16 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 108 107 132

17 Mieszkania chronione 47 52 53

Pr
ze

m
oc 18 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu 

przemocy w rodzinie 1 888 1 691 1 591

19 Ośrodki Interwencji Kryzysowej 13 13 14

O
so

by
 s

ta
rs

ze

20 Osoby w wieku poprodukcyjnym 1 157 967 1 183 145 1 197 361

21 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 14 424 15 145 14 710

22 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 571 614 629

23 Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 35 34 35

24 Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 35 35 36

25 Dzienne domy pomocy 47 48 57

Za
so

by
 i 

w
yd

at
ki

 J
ST

26 Liczba pracowników socjalnych 2 386 2 390 2 386

27 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalne-
go zatrudnionego w OPS 2 265 2 269 2 274

28 Dochód powiatu ˄ gmin ˅ 3 577 764 041
35 890 962 124

3 946 061 909
39 140 765 742 bd.

29 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca - powiat ˄ gminy ˅ 1 185 / 1 218 
5 168 / 5 390

1 296 / 1 239 
5 691 / 5 708 bd.

30 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej - powiat ˄ gminy ˅ 799 708 203

6 389 261 089
866 211 559

7 772 093 738
955 989 440

9 299 904 477

31 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymaniePCPR ˄ OPS ˅ 48 702 678
404 450 931

56 068 478
426 993 384

58 167 858
444 019 393

Źródło: Dane wygenerowane w  systemie CeSAR na podstawie sprawozdawczości resortowej; Ocena zasobów pomocy społecznej 
za 2020 rok; Bank Danych Lokalnych GUS.
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Region: Warszawski stołeczny

Powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, m. st. Warszawa, warszawski 
zachodni, wołomiński

Powierzchnia: 6 104

Lp. Treść 2018 2019 2020

D
an

e 
og

ól
ne

1 Liczba mieszkańców 3 057 544 3 085 567 3 099 846

1.1 zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +0,92% +0,46%

2 Liczba osób, które otrzymały pomoc i wsparcie socjalne 133 205 138 508 132 875

Be
zr

ob
oc

ie

3 Liczba osób bezrobotnych 42 441 37 679 51 182

3.1 zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - -11,22% +35,84%

4 Liczba osób bezrobotnych powyżej 6 miesięcy 22 945 19 814 30 058

ES

5 Liczba CIS / KIS / ZAZ 3 / 9 / 4 3 / 10 / 5 3 / 9 / 5

6 Liczba spółdzielni socjalnych 64 64 51

Ni
ep

eł
no

-
sp

ra
w

no
ść 7 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 278 811

8
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu nie-
pełnosprawności 

20 399 19 410 18 010

Za
bu

rz
en

ia
 

ps
yc

hi
cz

ne 9
Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi

956 887 798

10 Środowiskowe domy samopomocy 31 34 34

11 Domy pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych 8 8 8

Ro
dz

in
a 

i p
ie

cz
a 

za
st

ęp
cz

a 12
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu bez-
radności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

9 787 9 575 9 232

13
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu po-
trzeby ochrony macierzyństwa

4 015 3 479 2 914

14 Liczba asystentów rodziny 184 183 180

15 Liczba rodzin zastępczych 2 400 2 316 2 285

16 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 52 52 77

17 Mieszkania chronione 9 11 14

Pr
ze

m
oc 18

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu prze-
mocy w rodzinie 

941 983 862

19 Ośrodki Interwencji Kryzysowej 6 6 7

O
so

by
 st

ar
sz

e

20 Osoby w wieku poprodukcyjnym 677 192 690 993 698 559

21 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 9 385 9 790 9 566

22 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 249 257 255

23 Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 18 17 17

24
Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie cho-
rych

12 12 12

25 Dzienne domy pomocy 27 26 28

Za
so

by
 i w

yd
at

ki
 JS

T

26 Liczba pracowników socjalnych 1 189 1 184 1 184

27
Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego 
zatrudnionego w OPS

2 572 2 606 2 618

28 Dochód powiatu ˄ gmin ˅
1 371 129 529

23 997 198 323
1 501 117 919

26 141 343 607
bd.

29 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca - powiat ˄ gminy ˅
1 081 / 1 088 
5 957 / 6 212

1 160 / 1 134 
6 666 / 6 799

bd.

30
Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej - powiat ˄ gminy ˅

457 563 319
3 089 332 765

510 186 664
3 984 101 944

546 616 573
4 969 511 433

31
Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie
PCPR ˄ OPS ˅

28 349 328
225 708 863

33 674 995
237 666 872

34 078 761
245 826 319

Źródło: Dane wygenerowane w  systemie CeSAR na podstawie sprawozdawczości resortowej; Ocena zasobów pomocy społecznej 
za 2020 rok; Bank Danych Lokalnych GUS.
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Region: Mazowiecki regionalny

Powiaty:

białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, 
m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, m. Płock, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, m. Radom, ra-
domski, m. Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wyszkowski, 
zwoleński, żuromiński, żyrardowski

Powierzchnia: 29 454

Lp. Treść 2018 2019 2020

D
an

e 
og

ól
ne

1 Liczba mieszkańców 2 345 868 2 337 601 2 325 182

1.1 zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - -0,35% -0,53%

2 Liczba osób, które otrzymały pomoc i wsparcie socjalne 166 550 161 837 154 963

Be
zr

ob
oc

ie 3 Liczba osób bezrobotnych 94 104 85 529 95 193

3.1 zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - -9,11% +11,30%

4 Liczba osób bezrobotnych powyżej 6 miesięcy 57 302 51 985 64 146

ES

5 Liczba CIS / KIS / ZAZ 2 / 7 / 4 1 / 5 / 4 6 / 12 / 5

6 Liczba spółdzielni socjalnych 76 76 76

N
ie

pe
łn

o-
sp

ra
w

no
ść 7 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 236 887

8 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu 
niepełnosprawności 20 550 19 323 17 233

Za
bu

rz
en

ia
 

ps
yc

hi
cz

ne 9 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 746 761 713

10 Środowiskowe domy samopomocy 34 39 42

11 Domy pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych 18 18 18

Ro
dz

in
a 

i p
ie

cz
a 

za
st

ęp
cz

a 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 10 984 9 469 8 062

13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu 
potrzeby ochrony macierzyństwa 6 865 6 289 5 520

14 Liczba asystentów rodziny 275 279 287

15 Liczba rodzin zastępczych 1 793 1 793 1 770

16 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 56 55 55

17 Mieszkania chronione 38 41 39

Pr
ze

m
oc 18 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznejz powodu 

przemocy w rodzinie 947 708 729

19 Ośrodki Interwencji Kryzysowej 7 7 7

O
so

by
 st

ar
sz

e

20 Osoby w wieku poprodukcyjnym 480 775 492 152 498 802

21 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 5 039 5 355 5 144

22 Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów 322 357 374

23 Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 17 17 18

24 Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 23 23 24

25 Dzienne domy pomocy 20 22 29

Za
so

by
 i w

yd
at

ki
 JS

T

26 Liczba pracowników socjalnych 1 197 1 206 1 202

27 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego 
zatrudnionego w OPS 1 960 1 938 1 934

28 Dochód powiatu ˄ gmin ˅ 2 206 634 51311 
893 763 801

2 444 943 98912 
999 422 135 bd.

29 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca - powiat ˄ gminy ˅ 1 218 / 1 260 
4 922 / 5 133

1 340 / 1 273 
5 386 / 5 367 bd.

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

342 144 8843 299 
928 324

356 024 8953 787 
991 794

409 372 8674 330 
393 044

31 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymaniePCPR ˄ 
OPS ˅

20 353 350178 
742 068

22 393 483189 
326 512

24 089 097198 
193 074

Źródło: Dane wygenerowane w  systemie CeSAR na podstawie sprawozdawczości resortowej; Ocena zasobów pomocy społecznej 
za 2020 rok; Bank Danych Lokalnych GUS.
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