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Wykaz skrótów 

AROP wskaźnika ryzyka ubóstwem 

AROPE wskaźnik ryzyka ubóstwa i / lub wykluczenia społecznego  

CATI computer assisted telephone interview, ankieta telefoniczna  

CAWI computer assisted web interview, ankieta online 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI indywidualne wywiady pogłębione 

IRWiR PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 

KRD Krajowy Rejestr Sądowy 

MCPS Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

NBP Narodowy Bank Polski 

OPS  ośrodek pomocy społecznej 

OZE odnawialne źródła energii 

PAPI paper and pencil interview, bezpośredni indywidualny wywiad 

kwestionariuszowy 

RMR region mazowiecki regionalny 

RWS region warszawski stołeczny 

SMSD wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej i społecznej 

UE Unia Europejska 
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 Wprowadzenie do diagnozy 

Celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących ubóstwa 

i wykluczenia społecznego, będących podstawą do przygotowania Programu 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w województwie 

mazowieckim na lata 2023–2026 (zwanym dalej Programem). Diagnoza do 

opracowania Programu zawiera opis głównych wniosków z badań ankietowych, 

uwarunkowania ubóstwa i jego charakterystycznych cech, a także przedstawia 

społeczno-ekonomiczne tło badań. 

Na potrzeby Programu zostały przygotowane dwa kwestionariusze ankietowe:  

 Ankieta 1: dla osób otrzymujących pomoc społeczną z powodu ubóstwa;  

 Ankieta 2: dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.  

Diagnoza składa się z 7 komponentów badawczych. Tworzą one obraz sytuacji majątkowej 

osób otrzymujących pomoc, uwarunkowania poszczególnych typów ubóstwa (w tym 

ubóstwa subiektywnego i energetycznego), jak również stopień zaspokojenia potrzeb 

oraz skuteczność otrzymywanej pomocy. W diagnozie zawarto również wyniki badań 

dotyczących bezpieczeństwa w wymiarze sensu stricte i socjalnym beneficjentów OPS 

w kontekście wojny w Ukrainie. 

Rysunek 1. Komponenty badawcze Diagnozy. 
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I. Najważniejsze wnioski z diagnozy ubóstwa 

i wykluczenia społecznego na Mazowszu  

Wnioski wypływające z badań ubóstwa i wykluczenia społecznego  

 Ubóstwo lub wykluczenie społeczne jest efektem nawarstwienia się kilku problemów, 

m.in. niskich dochodów, niskiego poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, 

długotrwałej lub ciężkiej choroby, braku pracy, ograniczonej aktywności klientów 

pomocy społecznej, dysfunkcyjności rodzin, niskiego poziomu aspiracji życiowych, 

niekorzystnych doświadczeń z przeszłości. 

 Widoczne jest przyjmowanie przez beneficjentów pomocy społecznej dwóch 

przeciwstawnych ról społecznych – z jednej strony przyjmowane są postawy 

wynikające z poczucia pokrzywdzenia, które mają na celu uzasadnienie dla 

pobierania zasiłków, z drugiej strony pojawia się postawa bagatelizowania własnej 

sytuacji poprzez postawy wypierające rzeczywistość (tworzące wiarygodne 

autozaprzeczenie własnej biedy lub wykluczenia społecznego).  

 Znaczna grupa beneficjentów uzależnionych jest od pomocy społecznej, a z pobierania 

zasiłków stworzyła pomysł na życie. Uzależnienie to jest konsekwencją m.in. 

dziedziczenia postaw i zachowań, przyjmowania postaw pasywnych 

i zachowawczych lub niedopasowania do rzeczywistości.  

 Znaczny odsetek beneficjentów żyje poniżej progu minimum egzystenc ji, 

a subiektywny próg biedy określony jako możliwość „wiązania końca z końcem” 

jest celem, a nie punktem wyjścia dla uświadomionego poczucia biedy.  

 Wśród beneficjentów pomocy zauważalne są dwie skrajne postawy – roszczeniowość, 

przejawiająca się w odczuciach konieczności zwiększania zakresu pomocy oraz brak 

uzmysłowienia potrzeb, który wiąże się z ich podświadomym ograniczeniem lub 

całkowitym wyparciem. 

 Widoczna jest inna perspektywa patrzenia na pomoc przez beneficjentów pomocy 

społecznej oraz pracowników ośrodków pomocy – pierwsi oczekują pomocy 

doraźnej, zwykle w formie pieniężnej, drudzy patrzą na pomoc w długiej perspektywie, 

zauważając konieczność jej bezpośredniego ukierunkowania. W opinii wyżej 

wymienionych specjalistów pieniężna forma pomocy daje ich podopiecznym 

pozorne/złudne poczucie kontroli nad swoim życiem. 

 Pracownicy pomocy społecznej odczuwają wypalenie zawodowe, nie mają motywacji 

do poprawy własnych wyników, jednocześnie wskazują na niską skuteczność działań 

pomocowych. 

 Wśród pracowników pojawia się poczucie odpowiedzialności za losy beneficjentów, 

jednak jest ono skonfrontowane z przeświadczeniem niemocy.  
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 II. Ogólna charakterystyka województwa 

mazowieckiego 

Województwo mazowieckie jest największym, pod względem powierzchni 

oraz liczby ludności województwem w Polsce. Zajmuje powierzchnię 35 559 km 2, 

co stanowi 11,4% powierzchni kraju. Wraz z końcem roku 2021 w województwie 

mazowieckim mieszkało 5419 tys. osób (14,2% ludności kraju).  

 Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 152 osoby/km2 co daje trzecią (za 

województwem małopolskim i śląskim) wartość wskaźnika wśród województw.  

 W 2021 roku 35,6% populacji województwa zamieszkiwało obszary wiejskie.  

 Na całe województwo składa się 37 powiatów oraz 5 miast na prawach powiatu 

(Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce), do których należy 314 gmin (35 gmin 

miejskich, 57 gmin miejsko-wiejskich oraz 222 gminy wiejskie). 

Od 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie dzieli się na dwa regiony statystyczne:  

 warszawski stołeczny 

 mazowiecki regionalny. 

Mapa 1. Podział statystyczny województwa mazowieckiego na poziomie NUTS2. 
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1. REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY (RWS) 

 

 W ciągu 20 lat liczba mieszkańców regionu wzrosła o 380 tys.  

 Wśród mieszkańców regionu stołecznego odnotować można przewagę liczebną 

kobiet. W 2021 r. liczba kobiet wynosiła 1,651 mln, natomiast mężczyzn 1,460 mln.  

 Liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 1790 tys., w tym 908,2 tys. 

mężczyzn oraz 881,4 tys. kobiet, co stanowi spadek w stosunku do roku 2010 

odpowiednio o 19 898 oraz 25 946. 

 36% mieszkańców regionu jest w wieku produkcyjnym należącym do grupy mobilnej 

(w wieku 18-44 lata). 

 Średni wiek mieszkańca regionu stołecznego wynosi 41,6 lat co stanowi wynik 

niewiele niższy od średniej w kraju (42 lata). 

 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w 2020 r . wynosiła 2,32, w tym 

pracujących 1,1 osoby, a pobierających świadczenia społeczne 0,59.  

W 2020 r. udział regionu warszawskiego w krajowym PKB wyniósł 17,7%, natomiast udział 

w PKB generowanym w województwie mazowieckim –77,4%. Tym samym jest to jeden z 

najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów w Polsce.  

 W 2020 r. w regionie pracowało 1501 tys. osób w tym 35 tys. w sektorze rolniczym, 

298 tys. w sektorze przemysłowym oraz 1151 tys. osób w sektorze usługowym.  

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 7 430,60 zł co stanowi około 

24% więcej niż średnie zarobki brutto w kraju.  

 Stopa bezrobocia w regionie stołecznym wynosiła na końcu 2021 r . 2,5%.  

 W 2021 r. zarejestrowano 46 627 bezrobotnych (w tym 22 594 kobiet), nastąpił 

spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. 

 

Region warszawski stołeczny składa się z 9 powiatów i 1 miasta na prawach powiatu 

(Warszawa), do których wlicza się 70 gmin, z czego 15 to gminy miejskie, 19 gminy 

miejsko-wiejskie, a 36 to gminy wiejskie.  

Region obejmuje powierzchnię 6105 km2 (17,2% powierzchni województwa 

mazowieckiego), zamieszkuje go 3112 tys. osób, co stanowi 57% wszystkich 

mieszkańców województwa. 
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2. REGION MAZOWIECKI REGIONALNY (RMR) 

 

 W ciągu 20 lat liczba mieszkańców spadła o 82 489 osób.  

 Podobnie jak w regionie stołecznym, region mazowiecki regionalny cechuje się 

niewielką przewagą liczby kobiet w ogólnej liczbie ludności mieszkańców (51%).  

 Niemal 59,5% mieszkańców regionu jest w wieku produkcyjnym (1,370 mln osób), 

62% z nich to osoby w wieku produkcyjnym mobilnym.  

 Podobnie jak w przypadku regionu stołecznego, liczba kobiet oraz mężczyzn w wieku 

produkcyjnym zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2010, odpowiednio o 73 299 

i 64 183 osoby.  

 Ponad 1,3 mln osób w regionie mazowieckim regionalnym mieszka na wsi, jest to 

ponad dwukrotnie więcej niż w regionie stołecznym (619,6 tys. osób).  

 Średnia wieku wśród mieszkańców regionu wynosi 41,2 lata.  

 Średnia liczba osób zamieszkująca gospodarstwo domowe w regionie mazowieckim 

regionalnym wynosi 2,73 osoby (2,61 osób w Polsce), w tym 1,16 pracujących (1,07 

w Polsce) oraz 0,83 pobierających świadczenia społeczne (0,84 w Polsce).  

Duże różnice widać także w udziale PKB regionu w PKB Polski oraz województwa 

mazowieckiego, które jest znacząco niższe niż w regionie stołecznym i wynosi odpowiednio 

5,2% oraz 22,6%. 

 W regionie mazowieckim regionalnym w 2020 r. pracę posiadało 1027 tys. osób, 

w tym 189 tys. zatrudnionych w sektorze rolniczym, 307 tys. w sektorze 

przemysłowym oraz 527 tys. w sektorze usług.  

 Średnie wynagrodzenie brutto było niższe niż średnia dla Polski oraz regionu 

stołecznego i wynosiło 5549,12 zł.  

 W porównaniu do regionu stołecznego stopa bezrobocia rejestrowanego jest 

większa o prawie 6,1 p.p. i wynosi 8,6%.  

 Liczba bezrobotnych w 2021 r. wynosiła 82 621 (w tym 42 688 kobiet) tak samo jak 

w przypadku regionu stołecznego była mniejsza w porównaniu z rokiem 2020. 

Region mazowiecki regionalny składa się z 20 gmin miejskich, 38 gmin miejsko-

wiejskich oraz 186 gmin wiejskich (łącznie 244 gminy) składających się na 28 powiatów 

oraz 4 miasta na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce).  

Całkowita jego powierzchnia to 29 454 km2 co stanowi 82,8% powierzchni 

województwa. Region mazowiecki regionalny zamieszkuje 2308 tys. osób 

(jest to 42,5% mieszkańców Mazowsza). 



– 10 – 

3. PODREGIONY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

W ramach Nomenklatury Jednostek Terytorialnych NUTS 3 w województwie mazowieckim 

wydziela się 9 jednostek statystycznych. 

 Miasto Warszawa jest najmniejszym podregionem Mazowsza. Obejmuje on 18 

dzielnic o powierzchni 517 km2, który zamieszkuje blisko 1,8 miliona ludzi, z czego 

53,9% to kobiety – tym samym miasto Warszawa jest najgęściej zaludnionym 

podregionem Mazowsza (3473 os/km2). Około 36% mieszkańców tego obszaru jest 

w wieku produkcyjnym mobilnym. Warszawa posiada najmniejszą na Mazowszu 

stopę bezrobocia rejestrowanego (1,8%), a także najwyższe średnie wynagrodzenie 

brutto (7687,58 zł). 

 Warszawski Wschodni obejmuje 4 powiaty złożone z 38 gmin o łącznej powierzchni 

3125 km2. Subregion zamieszkuje 656 tysięcy mieszkańców w tym blisko 340 tysięcy 

kobiet (51,8%). Gęstość zaludnienia obszaru wynosi 210 os/km 2. Ponad 58% z jego 

mieszkańców żyje na terenach miejskich, a blisko 37% należy do grupy ludzi w wieku 

produkcyjnym mobilnym. Stopa bezrobocia rejestrowanego w podregionie 

warszawskim wschodnim jest wyższa niż średnia krajowa i wynosi 5,9%. Obszar ten 

cechuje się także najniższym średnim wynagrodzeniem w regionie stołecznym 

(5433,38 zł). 

Mapa 2. Podział statystyczny województwa mazowieckiego na poziomie NUTS3. 
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 Warszawski Zachodni to drugi najmniejszy podregion województwa mazowieckiego. 

Obejmujący 4 powiaty złożone z 31 gmin region zajmuje powierzchnię 2463 km 2. 

Około 35,7% z 660 tysięcy osób żyjących w podregionie Warszawskim Zachodnim 

należy do grupy w wieku produkcyjnym mobilnym. Współczynnik feminizacji dla tego 

obszaru wynosi 52%, natomiast wskaźnik urbanizacji 47,7%. Region ten cechuje się 

drugą najniższą stopą bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu (3,1%). W 2021 r . 

średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 6350,07 zł co jest wynikiem o 5,8% wyższym 

niż średnia dla kraju. 

 Ciechanowski zajmuje powierzchnię o wielkości 5256 km2 i składa się z 5 powiatów 

podzielonych na 44 gminy. Podregion ten zamieszkiwany jest przez 335 tysięcy osób. 

Prawie 41,1% mieszkańców żyje na terenach miejskich. Podregion Ciechanowski 

cechuje się jednym z wyższych w województwie odsetkiem osób należących do grupy 

w wieku produkcyjnym mobilnym (37,1%). Jest to także obszar z jedną z najmniejszych 

wartości współczynnika feminizacji (50,8%) na Mazowszu za podregionami Siedleckim 

oraz Ostrołęckim. Dodatkowo ma on drugą najwyższą wartość stopy bezrobocia 

rejestrowanego w województwie (9,1%) oraz najniższą wśród podregionów wartość 

średniego wynagrodzenia brutto (5147,09 zł). 

 Ostrołęcki jest największym powierzchniowo podregionem na Mazowszu 

obejmującym 6504 km2 na północnym-wschodzie regionu. Obejmuje on 5 powiatów 

oraz jedno miasto na prawach powiatu i składa się z 46 gmin. Obszar ten posiada 

także najmniejszą w województwie liczbę osób mieszkających na 1 km 2 (58 os/km2). 

Z 380 tysięcy mieszkańców, zaledwie 36,1% zamieszkuje tereny miejskie, co czyni go 

podregionem o najniższej wartości wskaźnika urbanizacji na Mazowszu. Dodatkowo 

podregion ten odznacza się najniższym w województwie mazowieckim współczynnikiem 

feminizacji (50,4%). Blisko 142 tysiące mieszkańców należy do grupy osób w wieku 

produkcyjnym mobilnym. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2021 r. wynosiła 8,2%. 

 Płocki, położony na północnym-zachodzie województwa składa się z 3 powiatów 

oraz miasta na prawie powiatu (Płock) podzielonych na 28 gmin o powierzchni 3351 

km2. W 2021 r. podregion zamieszkiwało 322 tysiące osób, z czego 50,9% populacji 

żyło na terenach miejskich. Około 51,5% mieszkańców podregionu to kobiety. Ponad 

36% populacji jest w wieku produkcyjnym mobilnym. Podregion cechuje się wysoką 

w skali województwa stopą bezrobocia – 8,9%. Obszar ten posiada także najwyższe 

średnie wynagrodzenie brutto w regionie mazowieckim regionalnym, wynoszące 

6408,11 zł.  

 Radomski to południowy podregion Mazowsza, złożony z 51 gmin stanowiących 

7 powiatów oraz miasto Radom. Zajmuje on powierzchnię 5736 km 2, którą 

zamieszkuje blisko 600 tysięcy osób, co czyni go najbardziej zaludnionym 

podregionem regionu mazowieckiego regionalnego. Prawie 37% mieszkańców 

w wieku produkcyjnym należy do grupy mobilnej. Współczynnik urbanizacji w 2021 r . 

wynosił 48,2%, co jest drugim, za Podregionem Płockim wynikiem, w regionie.  

Współczynnik feminizacji w 2021 r. wynosił 51,1%. Podregion Radomski cechuje się 

najwyższą stopą bezrobocia w województwie (12,3%). 
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 Siedlecki to drugi co do wielkości oraz liczby ludności podregion Mazowsza. Obszar 

ten zajmuje powierzchnię 6044 km2 zamieszkałą przez 414 tysięcy osób. Podregion 

Siedlecki złożony jest z 52 gmin przypisanych do 5 gmin oraz miasta Siedlce. Blisko 

153 tysiące mieszkańców, czyli 37% populacji należy do grupy produkcyjnej mobilnej. 

Tereny miejskie zamieszkuje 37,8% ludności. Podregion cechuje się drugim najniższym 

współczynnikiem feminizacji oraz drugą najniższą stopą bezrobocia rejestrowanego 

w regionie mazowieckim regionalnym, wynoszącymi odpowiednio 50,7% i 5,8%.  

 Żyrardowski to najmniejszy z podregionów regionu mazowieckiego regionalnego. 

Złożony z 3 powiatów podzielonych na 23 gminy, obszar ten zajmuje powierzchnię 

2536 km2. Jest on też podregionem o najmniejszej liczbie ludności na Mazowszu, 

wynoszącej 256 tysięcy ludzi, z których 45,4% zamieszkiwało tereny miejskie. 

Za Podregionem Radomskim, jest drugim pod względem gęstości zaludnienia 

w regionie (101 os/km2). W 2021 r. 51,5% populacji obszaru stanowiły kobiety. 

Podregion Żyrardowski cechuje się najniższym w regionie odsetkiem osób w wieku 

produkcyjnym należących do grupy mobilnej (36%). Posiada on też najniższą 

w regionie stopę bezrobocia wynoszącą 4,5% oraz drugie najwyższe średnie 

wynagrodzenie brutto w wysokości 5864,86 zł. 

 

III. Tło badań 

1. UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W UE I W POLSCE 

 

Podstawowym miernikiem określającym poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego 

w Unii Europejskiej jest wskaźnik ryzyka ubóstwa i / lub wykluczenia społecznego 

(AROPE). Składa się z trzech wskaźników cząstkowych: 

1. Wskaźnika zagrożenia ubóstwem (AROP) określającego odsetek osób, których 

dochody nie przekraczają 60% mediany dochodów ekwiwalentnych w danym 

kraju. 

2. Wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej i społecznej (SMSD) 

określającego wymuszony brak możliwości realizacji 7 spośród 13 niezbędnych 

człowiekowi potrzeb. 

3. Wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy (VLWI) określającego 

gospodarstwa domowe, w których osoby zdolne do pracy przepracowały mniej 

niż 20% ich całkowitego potencjału pracy. 

W tej części analiz wykorzystano dane Eurostat i GUS.  
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W Polsce ryzyko ubóstwa i / lub 

wykluczenia społecznego wynosi 17,0%: 

 jest mniejsze niż średnia dla krajów 

Unii Europejskiej, gdzie przekracza 

21,5% 

 znacznie częściej dotyczy kobiet niż 

mężczyzn 

 dotyka głównie mieszkańców obszarów 

wiejskich. 

Samo zagrożenie ubóstwem dotyczy 14,8% 

ludności Polski: 

 szacowane jest poprzez wyznaczenie 

udziału gospodarstw domowych, 

w których kwota przypadająca na 

1 osobę jest nie większa niż 1700 zł 

w jednoosobowych gospodarstw 

domowych lub w przypadku 

gospodarstw domowych składających 

się z dwóch osób dorosłych i dwójki 

dzieci do 14 lat – 900 zł/osobę 

 od momentu wstąpienia do UE, spadło 

o 5,7 p.p. (z 20,5%) 

 dotyczy gospodarstw domowych 

o niskiej i bardzo niskiej intensywności 

pracy (a więc pracujących w wymiarze 

czasowym nieprzekraczającym 45% 

możliwego czasu pracy) 

 najczęściej dotyka gospodarstw 

domowych składających się z jednej 

osoby (32,5%) 

 w przypadku jednoosobowych 

gospodarstw domowych osób powyżej 

65 lat wynosi 36,0% 
 

 w gospodarstwach domowych jednoosobowych wyniosło 34,9% w przypadku kobiet 

i 27,8% w analogicznych gospodarstwach mężczyzn 

 najczęściej dotyczy osób powyżej 60 roku życia – 18,3% oraz dzieci do 16 roku życia – 15,3%, 

 dotyczy co trzeciej osoby kończącej swoją edukację na poziomie nie wyższym niż 

gimnazjalne, 16,7% osób na poziomie co najwyżej policealnym, a zaledwie 5,1% osób 

z wykształceniem wyższym. 

Potrzeby zaliczane do wskaźnika 

pogłębionej deprywacji materialnej 

i społecznej (SMSD): 

 opłacenie tygodniowego wyjazdu 

członków gospodarstwa 

domowego na wypoczynek raz 

w roku 

 spożycie mięsa, ryb (lub 

wegetariańskiego odpowiednika) 

co drugi dzień 

 ogrzewanie mieszkania 

odpowiednio do potrzeb 

 pokrycie niespodziewanego 

wydatku 

 terminowe regulowanie opłat 

związanych z mieszkaniem, spłatą 

rat i kredytów 

 posiadanie samochodu 

 wymiana zużytej odzieży na nową 

 posiadanie przynajmniej dwóch 

par odpowiednio dopasowanego 

obuwia odpowiednio do pory roku 

 wydawanie raz w tygodniu 

niewielkiej sumy pieniędzy 

na własne potrzeby 

 regularne uczestnictwo w różnych 

formach spędzania czasu wolnego 

 spotykanie się co najmniej raz 

w miesiącu z przyjaciółmi/rodziną 

na posiłku/drinku 

 dostęp do Internetu 

 wymiana zniszczonych mebli. 
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Ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym zagrożonych jest 17,9% mieszkańców 

Mazowsza, a 15,5% zagrożonych jest samym ubóstwem. Wskaźniki te są zróżnicowane 

regionalnie, i tak: 

 niemal co czwarty mieszkaniec regionu mazowieckiego regionalnego (RMR) 

zagrożony jest ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym 

 mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego dwa razy rzadziej są zagrożeni 

ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym niż regionu mazowieckiego 

regionalnego. 

Tabela 1. Wskaźnik ryzyka ubóstwa i / lub wykluczenia społecznego i wskaźnik zagrożenia ubóstwem 
w województwie mazowieckim i w poszczególnych podregionach województwa mazowieckiego w 2020 r. (w %). 

Wyszczególnienie 
Wskaźnik ryzyka ubóstwa i / lub 

wykluczenia społecznego 
Wskaźnik zagrożenia 

ubóstwem 

Województwo mazowieckie 17,9 15,5 

Warszawski stołeczny 12,8 10,4 

Mazowiecki regionalny 24,0 21,6 

 

 Poziom ubóstwa w Polsce (bez względu na przyjętą granicę) maleje.  

 Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz wysoka inflacja powoduje jednak, 

że rośnie ryzyko rozwoju ubóstwa w dalszej perspektywie.  

Statystyka ubóstwa w Polsce wykorzystuje nieco inne mierniki, niż statystyka UE. 

Główne wskaźniki pozwalające oddzielić osoby ubogie od nieubogich to:  

 ubóstwo relatywne – ustalone na poziomie 50% kwoty, która jest miesięcznie 

wydawana przez gospodarstwa domowe w Polsce 

 ubóstwo ustawowe – odpowiada wartościom progów dochodowych, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (tzn. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej i stosownymi rozporządzeniami do niej) uprawniają 

do ubiegania się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej  

 ubóstwo skrajne – jego podstawą jest koszyk minimum egzystencji wyznaczany 

przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, wyznaczający minimalny próg 

zaspokojenia potrzeb, poniżej którego zagrożone jest zdrowie i życie.  

Oprócz tych mierników wyznacza się również sferę niedostatku, która określa poziom 

zaspokojenia potrzeb, który jest oparty o minimum socjalne obliczane przez IPISS, 

wskazujące na stopień zaspokojenia potrzeb, poniżej którego następuje deprywacja 

potrzeb. Wydatki powyżej minimum socjalnego pozwalają na prowadzenie „godnego 

życia”. 
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Grupy najbardziej zagrożone ubóstwem skrajnym to: 

 utrzymujący się z niezarobkowych źródeł – 14,1% – z tej grupy najczęściej wywodzą 

się beneficjenci pomocy społecznej 

 rodziny wielodzietne – w gospodarstwach domowych z co najmniej trójką dzieci do 

lat 17. stopa ubóstwa skrajnego wynosi 8,3%, podczas gdy bez dzieci 2,8%  

 dzieci do lat 17, wśród których 4,8% znajduje się poniżej granicy ubóstwa, podczas 

gdy odsetek ten dla osób 18-64 lat wynosi 4,3%, a dla osób powyżej 65 roku życia 

3,4% 

 osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym – 11,0% znajduje się poniżej 

granicy ubóstwa, podczas gdy osoby z wyższym wykształceniem – 1,2% 

 mieszkańcy wsi – 7,8% znajduje się poniżej progu ubóstwa, podczas gdy mieszkańcy 

miast – 2,0%, warto zaznaczyć, że im mniejsze miasto tym poziom ubóstwa jest 

wyższy. 

Sfera niedostatku w Polsce od lat utrzymuje się na podobnym poziomie i aktualnie dotyczy 

40,7% społeczeństwa. W sytuacji rosnącej inflacji, potencjalnego wzrostu poziomu 

ubóstwa energetycznego oraz konsekwencji wojny w Ukrainie, to z tej grupy nastąpi 

przesunięcie do sfery ubóstwa skrajnego. 

Wykres 1. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem w latach 2008-2021 w zależności od granicy ubóstwa. 
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 Najwyższy poziom ubóstwa ustawowego można zaobserwować w województwie 

podlaskim (15,7%), najniższy zaś w pomorskim (4,2%). 

 Województwo mazowieckie pod względem poziomu zagrożenia ubóstwem 

ustawowym lokowało się na szóstej pozycji wśród wszystkich województw w kraju.  

 Poziom zagrożenia ubóstwem skrajnym najwyższy był w województwie małopolskim 

(7,5%), najniższy w opolskim (1,3%). 

 Województwo mazowieckie znalazło się na dziewiątej pozycji ze wskaźnikiem 

ubóstwa skrajnego zaledwie o 0,5 p.p. niższym niż wskaźnik dla Polski ogółem.  

 W okresie COVID-19 nie badano ubóstwa na poziomie wojewódzkim. 

Wykres 2. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem ustawowym w Polsce w 2019 r. z podziałem na województwa (w %). 

 

Wykres 3. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w Polsce w 2019 r. z podziałem na województwa (w %). 
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2. UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 

 

 

 

Osoby i rodziny 

korzystające z pomocy 

społecznej w 2021 r. 

 121 083 tylu osobom przyznano decyzją świadczenie 

 93 261 tyle rodzin objęto świadczeniami 

 183 946 tyle wystąpiło osób w rodzinach objętych 

świadczeniami 

 33 998 tyle rodzin zamieszkiwało obszary wiejskie 

 40% o tyle % spadła ogólna liczba rodzin objętych 

świadczeniami w porównaniu z 2011 r. 

Rzeczywista liczba rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej systematycznie 

spada: 

 w roku 2011 wynosiła 155 328, z czego 65 835 zamieszkiwała obszary wiejskie  

 w roku 2021 liczba ta po raz pierwszy spadła poniżej 100 tys. i wyniosła 93 261 

rodzin 

 w 2011 r. w rodzinach objętych świadczeniem zamieszkiwało 409 908 osób  

 w 2021 r. objętych świadczeniem było 183 946 osób, zanotowano zatem spadek 

o 55,1%. 

 

Od 2015 r. poziom ubóstwa w województwie mazowieckim monitorowany jest za 

pomocą Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. Barometr 

ten wyznaczany jest na podstawie trzech wskaźników – zagrożenia ubóstwem, 

deprywacji materialnej i sytuacji na rynku pracy. 

W tej części analiz dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za lata 

2011–2021, uzupełnione są one danymi Banku Danych Lokalnych GUS.  
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Wykres 4. Rzeczywista liczba rodzin ogółem i na wsi objętych pomocą społeczną w latach 2011-2021. 

 

Wykres 5. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą 
społeczną w 2021 r., w regionach województwa 
mazowieckiego (na 1000 mieszkańców). 

 

Na 1000 mieszkańców województwa 

mazowieckiego przyznano 22,34 świadczeń 

w ramach zadań własnych i zleconych ogółem. 

Można zauważyć zróżnicowanie w liczbie 

świadczeń według regionów:  

 w warszawskim stołecznym na 1000 

mieszkańców wspartych jest 17,21 osób 

 w mazowieckim regionalnym to 29,26 

osób. 

Również w podregionach zauważalne jest zróżnicowanie liczby świadczeń w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców. Największa liczba jest w podregionach płockim (34,43) i ostrołęckim 

(33,80), najmniejsza zaś w warszawskim zachodnim (16,03) i w Warszawie (16,47).  

 

0

40 000

80 000

120 000

160 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczba rodzin -
ogółem

Liczba rodzin - na wsi

17,21

29,26

22,34

Region warszawski
stołeczny

Region mazowiecki
regionalny

Mazowsze

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej powodem 

przyznania świadczeń mogą być: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, 

bezrobocie i wsparcie na rynku pracy, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 

wychowawczych, ochrona macierzyństwa i wielodzietności, uzależnienie od alkoholu, 

narkomania, bezdomność, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się 

do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzenia losowe, sytuacja kryzysowa, 

trudności w integracji uchodźców, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, sieroctwo 

i klęska żywiołowa. 
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Mapa 3. Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną w 2021 r., w podregionach województwa 
mazowieckiego (na 1000 mieszkańców) 

 

Głównymi powodami przyznawania świadczeń w województwie mazowieckim są 

długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezrobocie, jednak na 

przestrzeni lat zauważalne są pewne zależności: 

 do 2019 r. główną przesłanką udzielanych świadczeń było ubóstwo 

 w 2020 r. po raz pierwszy od lat najczęstszą przyczyną przyznawania pomocy 

społecznej stała się długotrwała lub ciężka choroba 

 do 2015 r. bezrobocie było drugą pod względem znaczenia przesłanką udzielania 

pomocy społecznej, od 2018 r. jest to czwarta przesłanka, co wynika ze znacznego 

obniżenia poziomu bezrobocia w niemal wszystkich powiatach województwa  

 oprócz długotrwałej i ciężkiej choroby, liczba świadczeń przedzielanych rodzinom 

z tytułu pozostałych najważniejszych przesłanek w ostatnich latach spada.  
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Wykres 6. Liczba rodzin według powodów przyznawania pomocy społecznej w 2021 r. według regionów. 
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lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
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Wykres 7. Główne przesłanki udzielania pomocy społecznej w latach 2011-2021 na Mazowszu 

 

Zauważalne są różnice pomiędzy regionami w powodach przyznawania świadczeń:  

 w mazowieckim regionalnym nadal najczęstszą przyczyną przyznawania świadczeń 

jest ubóstwo 

 w warszawskim stołecznym to głównie długotrwała lub ciężka choroba  

 w RMR nadal istnieje większy problem z bezrobociem, dlatego też ponad dwukrotnie 

częściej jest tu udzielana pomoc ze względu na bezrobocie niż w RWS  

 w RWS niepełnosprawność jest częstszą przyczyną przyznawania świadczeń niż 

bezrobocie 

 w RWS znacznie częściej niż w RMR udziela się pomocy z tytułu bezdomności  

 trudności w integracji uchodźców w 2021 r. dotyczyły głównie RWS, ze względu na 

wojnę w Ukrainie powód ten w statystykach kolejnych lat przybierze na znaczeniu. 
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Wojna w Ukrainie, a także jej konsekwencje w postaci rosnącej m.in. inflacji, 

rosnącej liczby uchodźców w województwie mazowieckim, trudności w zakupie 

nośników energii, będą silnym impulsem dla zmian w strukturze powodów. 

Wzrośnie znaczenie takich powodów jak ubóstwo, bezdomność czy trudności 

w integracji osób otrzymujących status uchodźcy. Przewiduje się, że wzrośnie 

również liczba osób korzystających ze świadczeń na zakup węgla, gazu, czy też 

prądu. 
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 45 945 tyle rodzin objęto świadczeniami z tytułu ubóstwa w 2021 r.  

 87 463 tyle osób wystąpiło w rodzinach objętych świadczeniami z tytułu ubóstwa  

 16 635 tyle rodzin zamieszkiwało obszary wiejskie 

 60,4% o tyle % spadła liczba rodzin objętych świadczeniami z tytułu ubóstwa 

w porównaniu z 2011 r. 

Najwyższy odsetek osób objętych wsparciem można zaobserwować w gminach Mirów 

(19,06%, gmina wiejska), Mochowo (14,68%, gmina wiejska), Rzewnie (14,25%, gmina 

miejsko-wiejska), Zawidz (13,98%, gmina wiejska) i Chorzele (13,90%, gmina miejsko-

wiejska). W blisko 200 gminach odsetek ten nie przekraczał 5%.  

Mapa 4. Udział osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej w 2021 r. (na 1000 mieszkańców). 

 

W porównaniu z 2011 rokiem spadła liczba osób objętych świadczeniami niemalże we 

wszystkich gminach. Wyjątek stanowi gmina Płońsk (miejska), gdzie zanotowano niewielki 

wzrost liczby osób objętych świadczeniami, przy spadku liczby mieszkańców. Najwyższe spadki 

zanotowano w gminach Wyszogród (24,9%), Rościszewo (24,4%), Staroźreby (23,4%), 

Magnuszew (22,7%) i Jednorożec (22,4%). 
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Mapa 5. Zmiana liczby świadczeniobiorców w latach 2011-2021 (na 1000 mieszkańców). 

 

Do 31 grudnia 2021 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy 

społecznej dla osoby samotnej wynosiło 701 zł (od 1 stycznia wzrosło do 776 zł), zaś dla 

osoby w rodzinie – 600 zł (pozostało bez zmian). Najwięcej osób objętych świadczeniami 

było w Warszawie (16 080), Radomiu (7272) i Płocku (2071). Nie wzbudza to zdziwienia, 

z uwagi na fakt, że mowa o największych miastach województwa. W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców najwięcej osób pobierających pomoc z tytułu ubóstwa widocznych jest 

w gminie Huszlew (105), Czarnia (86,1), Korczew (77,6), Jednorożec (72,7) i Chorzele (72,6).  

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia z tytułu ubóstwa od 2014 r . systematycznie 

spada. Można zaobserwować, że: 

 w 2021 r. była ona niemal o połowę mniejsza niż w 2013 r. 

 systematycznie zmienia się również udział świadczeń w poszczególnych regionach 

– w 2012 r. 65% świadczeń z tytułu ubóstwa udzielanych było w regionie mazowieckim 

regionalnym, podczas gdy w 2021 r. udział ten spadł do poziomu 56% 

 w 2013 r. 87 357 rodzin było objętych świadczeniami, podczas gdy w 2021 r. liczba ta 

spadła do poziomu 45 945. 
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Mapa 6. Liczba osób w rodzinach objętych świadczeniem z powodu ubóstwa w 2021 r. (na 1000 mieszkańców). 

 

Spośród wszystkich rodzin objętych pomocą społeczną, ponad połowa (57,9%) 

to gospodarstwa domowe jednoosobowe. Na wsi, mimo że wspomniane gospodarstwa są 

najczęściej objęte pomocą społeczną, odsetek ten jest niższy o  ponad 10 punktów 

procentowych. Wśród rodzin wspieranych przez pomoc społeczną 26,2% posiada dziecko, 

na wsi udział ten jest znacznie wyższy i wynosi 34,7%. Warto zaznaczyć, że wśród rodzin, 

które uzyskują wsparcie 11 455 to rodziny niepełne, co stanowi nieco ponad 9% wszystkich 

wspieranych rodzin (na wsi – 8,6%). Ponad połowa rodzin niepełnych objętych wsparciem 

posiada więcej niż jedno dziecko. 
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Wykres 8. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z powodu ubóstwa w latach 2011–2021, według regionów. 

 

3. ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ 

W kontekście możliwości realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, ważna jest liczba 

osób (w przeliczeniu na etaty) zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych. W 2021 r . 

kadra placówek wyniosła 15 870 osób, które pracowały na 15 132,20 etatu. Od 2016 r . 

liczba ta wzrosła o 673 osoby (659,50 etatu). Wśród wszystkich zatrudnionych osób, ponad 

40% pracowało w ośrodkach pomocy społecznej (OPS). Wśród pracowników OPS nieco 

ponad 1/3 stanowili pracownicy socjalni, z których niemal wszyscy świadczyli pracę 

w środowisku. Biorąc pod uwagę, że 252 098 osób w rodzinach objętych było świadczeniami 

przyznanymi w ramach zadań własnych i zleconych, na jednego pracownika socjalnego 

przypada niemal 90 osób. Niewiele mniejsza niż w OPS była kadra domów pomocy 

społecznej, która wyniosła 6541 osób (6286,508 etatu). Ponad 1350 osób zatrudnionych 

było w ośrodkach wsparcia, takich jak: ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży, kluby samopomocy, schroniska dla bezdomnych i innych ośrodkach wsparcia. 

Wykres 9. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 
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Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm., art. 110, 

pkt 11–12), ośrodek pomocy społecznej musi zatrudniać nie mniej niż trzech pracowników 

socjalnych. Jednocześnie ich liczba powinna być proporcjonalna do liczby ludności gminy 

w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 

2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze 

czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Obecnie, na 331 

OPS (licząc oddzielnie poszczególne dzielnice Warszawy), zaledwie 238 jednostek (72%) 

spełniało wymóg minimalnej liczby pracowników. W  pozostałych 93 ośrodkach, które 

nie spełniają tych wymogów, w ponad połowie spełniony był wymóg proporcjonalności – 

w większości były to gminy wiejskie. W przypadku m.st. Warszawa wymóg został spełniony,  

chociaż w niewielkim stopniu. Jednak licząc poszczególne dzielnice oddzielnie, w przypadku 

6 z nich zauważalne były niewielkie problemy w spełnieniu wymogu proporcjonalności. 

 IV. Wyniki badań 

W tej części diagnozy wykorzystano wyniki badań pochodzących z ankiet 

zrealizowanych w okresie od czerwca do lipca 2022 r. Badania przeprowadzono 

wśród osób otrzymujących pomoc społeczną z powodu ubóstwa (ankieta 1) oraz 

wśród pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (ankieta 2). 

W przypadku badań beneficjentów wykorzystano techniki badawcze PAPI, CATI 

oraz indywidualny wywiad pogłębiony IDI. Przy badaniu pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej wykorzystano technikę CAWI. 

W badaniu wzięło udział 1142 beneficjentów ośrodków pomocy społecznej, 

jednak do ostatecznych analiz wzięto 1057 poprawnie wypełnionych ankiet, 

a także 458 pracowników jednostek pomocy społecznej. 

Dobór próby miał charakter kwotowy. Respondenci pochodzili ze wszystkich 

powiatów województwa mazowieckiego. 

1. DOCHODY GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

Głównym źródłem dochodów beneficjentów ośrodków pomocy społecznej są zasiłki. 

Niemalże 2/3 respondentów wskazało je jako podstawowe źródło utrzymania. 

W obu regionach odsetek ten był zbliżony. Zaledwie dla 14,9% źródłem tym była 

praca najemna, a dla 12,5% emerytura.  

Dla tych osób, które nie wskazały zasiłków jako głównego źródła dochodów, stanowiły 

one źródło dodatkowe. Ponad połowa respondentów wskazała, że nie ma 

dodatkowego źródła dochodów. 
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Bezrobocie w województwie mazowieckim kształtuje się na relatywnie niskim poziomie (4,2%), 

najwyższe jest w powiecie szydłowieckim (21,3%), makowskim (14,6%) i przysuskim (14,4%), 

najniższe w Warszawie (1,7%), powiecie warszawskim zachodnim (1,8%) i grójeckim (2,0%). 

Mimo relatywnie niskiego bezrobocia w województwie, badani beneficjenci w zasadniczej 

większości nie posiadali pracy. Zaledwie 17,5% badanych w tygodniu poprzedzającym 

badanie było zatrudnionych. Co interesujące 0,2% respondentów nie potrafiło określić 

czy wykonuje pracę. Szczegółowe analizy pozawalają stwierdzić, że:  

 zaledwie co trzeci respondent posiadający pracę wykonywał ją na pełen etat  

 najczęściej wykonywano ją do 10 godzin w tygodniu (57,7%)  

 pracę nieco częściej posiadali mieszkańcy regionu mazowieckiego regionalnego 

niż warszawskiego stołecznego (odpowiednio 19,6 i 14,1%)  

 84,5% badanych respondentów miało orzeczenie o niepełnosprawności, zwykle 

w stopniu lekkim 

 zasadnicza większość pracujących beneficjentów OPS była zatrudniona w ramach 

prac interwencyjnych, robót publicznych czy też prac społecznie użytecznych  

 ponad połowa ankietowanych nie poszukiwała pracy  

 50,7% respondentów obawiała się wzrostu bezrobocia w Polsce.  

  

Niski odsetek osób pracujących wśród beneficjentów pomocy społecznej jest 

konsekwencją kilku nakładających się wymiarów wykluczenia na rynku pracy. 

Wśród nich za kluczowe należy uznać: niepełnosprawność, choroba własna lub 

członka rodziny, niskie wykształcenie, a w konsekwencji ograniczone możliwości 

podjęcia pracy, niska aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. 
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Wykres 10. Struktura dochodów beneficjentów OPS (w %). 

 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na ubóstwo jest wielkość dochodów. Jak wskazują 

badania: 

 w co piątym badanym gospodarstwie domowym całkowite uzyskiwane dochody na 

osobę (wraz ze świadczeniami z OPS) są niższe niż 500 zł 

 zaledwie co dziewiąte gospodarstwo domowe ma łączne dochody per capita wyższe 

niż 1250 zł 

 przeciętny deklarowany dochód na osobę w badanych gospodarstwach domowych 

wyniósł 793 zł 

 w obu badanych regionach przeciętne deklarowane miesięczne dochody na osobę 

są niemalże takie same, różnica wynosi zaledwie 40 zł na niekorzyść RMR.  

Niski poziom dochodów (po uwzględnieniu świadczeń socjalnych) wpływa na negatywną 

ocenę własnej sytuacji materialnej: 

 niemal 2/3 badanych respondentów ocenia ją źle lub bardzo źle  

 mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego nieco gorzej oceniają swoją sytuację 

materialną niż mieszkańcy mazowieckiego regionalnego (sumy ocen negatywnych 

wynoszą odpowiednio 72,9% i 59,5%) 

 zaledwie 7,1% mieszkańców województwa ocenia pozytywnie swoją sytuację 

materialną 

 najgorzej oceniają swoją sytuację mieszkańcy m.st. Warszawa oraz podregionu 

warszawskiego wschodniego 

 również mieszkańcy miast gorzej oceniają swoją sytuację niż mieszkańcy wsi  

 niemal 70% respondentów ma poczucie, że sytuacja w kraju pogorszy się.  

Wykres 11. Ocena sytuacji materialnej (w %). 
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Czynnikiem pozwalającym określić poziom ubóstwa i deprywacji potrzeb jest również 

struktura wydatków. Na podstawie pytań dotyczących hierarchii deprywacji potrzeb 

można zauważyć, że: 

 ponad połowa respondentów ma znaczne trudności w zaspokojeniu potrzeb , 

a kolejne 41% musi je znacznie ograniczać 

 co czwarty respondent deklaruje, że nie wystarcza mu środków nawet na jedzenie  

 znikoma liczba respondentów odkłada pieniądze na przyszłość, dodatkowo jak 

wskazują w bezpośrednich wywiadach są to niewielkie kwoty (zwykle w granicach 

50–150 zł) 

 respondenci z RWS częściej niż z RMR wskazują na trzy skrajne formy niezaspokojenia 

potrzeb, co wynika z jednej strony z ograniczonych możliwości samozaopatrzenia 

(produkcji podstawowych dóbr wśród mieszkańców wsi), z drugiej zaś ze znacznie 

wyższych oczekiwań co do wielkości i struktury konsumpcji  

 respondenci z miast częściej skarżą się na brak możliwości zaspokojenia potrzeb niż 

mieszkańcy wsi – ci drudzy mają możliwość zaspokojenia potrzeb żywnościowych 

pochodzących z własnej produkcji, wskazują również, że sporadycznie otrzymują 

podstawowe produkty spożywcze od znajomych i sąsiadów.  

Gorsze oceny sytuacji materialnej mieszkańców Warszawy i podregionu 

warszawskiego wschodniego, a także mieszkańców miast wynikają z punktu 

odniesienia – porównania z poziomem zaspokojenia potrzeb przez innych 

mieszkańców, najczęściej najbliższego otoczenia. Ponieważ respondenci nie znają 

dokładnych dochodów innych osób, porównania dokonują na podstawie widocznych 

aspektów majątku. Tym samym w większych miastach, gdzie sytuacja materialna 

ludności jest lepsza, a konsumpcja często ma pokazowy charakter, porównanie to 

zwykle sprzyja gorszej ocenie. Silniejsze poczucie upośledzenia potrzeb wynika 

również z niespełnionych aspiracji respondentów, w szczególności odchylenia 

pomiędzy oczekiwaniami, a faktycznym poziomem zaspokojenia potrzeb.  

Warto zwrócić uwagę na paradoks satysfakcji, przejawiający się w pozytywnych 

ocenach własnej sytuacji materialnej, pomimo że wskaźniki obiektywne wskazują 

inaczej. Należy podkreślić, że w tym przypadku pozytywna ocena nie może być 

utożsamiana z analogicznymi ocenami wśród osób nieubogich, a jest jedynie 

efektem niższych oczekiwań i aspiracji. 
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Wykres 12. Struktura wydatków – natężenie niezaspokojenia potrzeb (w %). 
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 mieszkańcy wsi podczas pogłębionych wywiadów wskazują, że w okresie letnim 

i jesiennym zdobywają dodatkowe środki przy pracach polowych czy zbierając runo 

leśne, mieszkańcy miast jako jedną z możliwości zwiększenia dochodów wskazywali 

zbieranie złomu, jednak działania te nie są powszechne i wskazywane są przez 

nieliczne osoby 

 przejawem zniechęcenia były powtarzające się odpowiedzi, że „jakoś trzeba sobie 

radzić”, można przyjąć, że jest to forma adaptacji do niekorzystnej sytuacji, w jakie j 

znaleźli się badani 

 konsekwencją niskich dochodów jest brak oszczędności  – posiada je zaledwie 

7,2% respondentów, dodatkowo ponad połowa z nich zwróciła uwagę, że w ciągu 

ostatniego roku ich rezerwy finansowe spadły (51,3%), nawet wśród posiadających 

oszczędności, wskazywane kwoty były niewielkie (rzadko przekraczające kilkaset 

złotych). 

Wykres 13. Sposoby przeciwdziałania trudnej sytuacji w gospodarstwach domowych (w %). 
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Kolejnym z przejawów ubóstwa i wykluczenia społecznego jest zadłużenie. Jest ono 

zarówno przyczyną złej sytuacji materialnej gospodarstwa domowego, jak i jego 

konsekwencją. Szczególnym problemem dla polityki społecznej jest błędne koło 

zadłużenia, w którym konieczność spłaty dotychczasowych zobowiązań sprzyja 

zaciąganiu nowych. 
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Według danych Krajowego Rejestru Długów mieszkańcy województwa mazowieckiego 

mają 6,27 mld złotych długów. Sytuacja ta w niewielkim stopniu dotyczy badanych 

respondentów. Mimo niskich dochodów, zaledwie co czwarty ma zadłużenie. Należy 

zaznaczyć, że w obliczu rosnącej inflacji, w tym głównie rosnących cen energii, przy 

utrzymujących się na niezmienionym poziomie zasiłkach, zadłużenie w kolejnych miesiącach 

może narastać. To ważna informacja pozwalająca określić potencjalne zmiany sytuacji 

beneficjentów OPS w przyszłości. Jednocześnie postępujące zadłużenie mieszkańców 

Mazowsza może doprowadzić do pojawienia się nowych klientów pomocy – osób, które 

utraciły możliwość spłaty zobowiązań. Z badań wynika, że:  

 co piąty respondent obawia się wzrostu zadłużenia w przyszłości 

 częściej są zadłużeni mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego niż 

mazowieckiego regionalnego (o 5 p.p.), co potwierdzają również dane KRD – 

mniejszy stopień urbanizacji oraz przewaga terenów rolniczych idą w parze 

z mniejszym zadłużeniem 

 zadłużeni najczęściej wskazują na zobowiązania z tytułu czynszu (32,0%), 

za zakupione na raty dobra (19,6%) i z tytułu opłat za energię elektryczną lub 

gaz (16,2%) 

 w przypadku czynszu i rat za dobra trwałego użytkowania, zobowiązania te zwykle 

dotyczą okresu przewyższającego 2 lata, co znacząco utrudnia spłatę zadłużenia, 

zwiększając je o odsetki i kary umowne 

 zobowiązania za energię elektryczną i / lub gaz nie przekraczają z reguły 3 miesięcy, 

co wynika z obaw przed odłączeniem tych mediów, część osób wskazywała na 

konieczność korzystania z systemu przedpłatowego, który w pewien sposób chroni 

przed długiem, jednocześnie zaś uniemożliwia korzystanie z prądu i / lub gazu 

w sytuacji niewystarczających dochodów 

 chociaż ze względu na przeważającą w badaniach liczbę  kobiet, alimenty nie 

stanowiły ważnego problemu respondentów, tylko kilku mężczyzn wskazało na 

znaczne zobowiązania z tego tytułu, żaden z nich nie potrafił określić ani kwoty, 

ani okresu zaległości 

 niemal co piąty respondent był zmuszony do zaciągnięcia pożyczki, najczęściej ich 

źródłem były instytucje typu „szybka pożyczka” – 29,7%, nieco rzadziej bank – 26,7% 

czy też znajomi – 13,3% 

 powszechną formą zadłużenia na wsi są zakupy „na zeszyt” w lokalnych sklepach, 

jednak kwoty te są stosunkowo niewielkie i dotyczą głównie produktów pierwszej 

potrzeby 
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 jako powód zaciągnięcia pożyczki respondenci wskazywali konieczność realizacji 

codziennych potrzeb (43,1%), a także spłatę poprzednich pożyczek (16,9%); znaczna 

grupa osób wskazała, że powodem zaciągnięcia pożyczki były wydatki mieszkaniowe 

(12,8%), konieczność kupna żywności (12,8%) czy też lekarstw (11,8%).  

 

3. UWARUNKOWANIA UBÓSTWA SUBIEKTYWNEGO 

 

Zgodnie ze Strategią Europa 2030 wyznacznikiem ubóstwa jest wskaźnik pogłębionej 

deprywacji materialnej i społecznej (SMSD), określający odsetek osób doświadczonych 

wymuszonym brakiem 7 z 13 potrzeb, które przeciętny człowiek uważa za pożądane lub 

wręcz niezbędne do życia (6 związanych z jednostką i 7 związanych z gospodarstwem 

domowym). Na podstawie badań można stwierdzić, że:  

 pogłębionej deprywacji potrzeb ulega ponad 2/3 respondentów 

 najczęściej beneficjentów nie stać na opłacenie tygodniowego wyjazdu wszystkich 

członków gospodarstwa domowego na urlop poza domem  – część beneficjentów 

wskazywała, że mogła sobie na to pozwolić rok wcześniej gdy funkcjonował bon 

turystyczny 

Warto podkreślić, że niskie dochody respondentów powodują, że z jednej strony 

brakuje im środków na terminowe regulowanie zobowiązań względem dostawców 

energii, sprzedawców w sklepie (zakupy „na zeszyt”), ale z drugiej strony powoduje, 

że stanowią oni grupę, którą w ich opinii potencjalni pożyczkodawcy unikają, obawiając 

się braku zwrotu należności. Z tego też względu grupa ta cechuje się względnie 

niskim zadłużeniem pochodzącym z pożyczek czy kredytów instytucjonalnych.  

Bezpośrednim odzwierciedleniem trudnej sytuacji respondentów jest ubóstwo 

subiektywne, które jest najbardziej demokratyczną miarą deprywacji potrzeb. Pozwala 

określić poziom niezaspokojenia potrzeb z punktu widzenia samych zainteresowanych. 

Ubóstwo subiektywne odnosi się do odczuć i aspiracji respondentów, stąd też niski 

odczuwany poziom potrzeb może powodować, że część respondentów, mimo że 

obiektywnie znajdują się poniżej progu ubóstwa, oceniają swoją sytuację lepiej niż 

wskazywałyby na to ich dochody/wydatki.  

Ubóstwo jest efektem nawarstwienia się kilku problemów, m.in. niskich dochodów, 

niskiego poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, braku pracy, ograniczonej aktywności klientów pomocy społecznej, 

dysfunkcyjności rodzin, niskich aspiracji życiowych, niekorzystnych zjawisk 

z przeszłości. 
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 dla niemal 90% respondentów trudność stanowi wymiana zniszczonych mebli na 

nowe – wskazują przy tym, że w latach wcześniejszych był to dla nich niezwykle 

duży wydatek, dla części ankietowanych wymiana ta wiąże się z otrzymaniem mebli 

używanych od znajomych lub rodziny 

 również niespodziewany wydatek (w wysokości ok. 550 zł na osobę, w gospodarstwie 

4-osobowym, lub 800 w jednoosobowym) lub posiadanie samochodu jest znacznie 

powyżej oczekiwań i możliwości realizacji potrzeb 

 respondenci najrzadziej skarżą się na brak możliwości terminowego regulowania 

opłat związanych z mieszkaniem, spłatą kredytu i rat (30,7%), trudności ogrzania 

mieszkania odpowiednio do potrzeb (31,8%) oraz posiadania przynajmniej dwóch 

par odpowiednio dopasowanego do pory roku obuwia 

 wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej i społecznej nie jest wrażliwy terytorialnie, 

chociaż zauważalne są różnice wśród zaspokojenia poszczególnych potrzeb – 

największa dotyczy posiadania samochodu – nie posiada go 76% mieszkańców RMR 

(w RWS aż 91%), znaczną różnicą charakteryzuje się również możliwość wyjścia 

z przyjaciółmi raz w miesiącu na drinka czy obiad – również w tym przypadku 

mieszkańcu regionu mazowieckiego regionalnego robią to znacznie częściej niż 

mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego 

 62,1% beneficjentów OPS ulega poważnej deprywacji materialnej, a więc doświadcza 

wymuszonego braku 4 z 9 potrzeb uważanych za niezbędne do normalnego życia.  

Wykres 14. Udział beneficjentów OPS ulegających deprywacji materialnej i społecznej (w %) 
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Skrajną formą deprywacji potrzeb jest ubóstwo egzystencjalne. Z badań wynika, że: 

 30,3% beneficjentów OPS żyje poniżej progu ubóstwa egzystencjalnego , a ich 

dochody nawet po wsparciu państwa nie pozwalają zrealizować potrzeb chociażby 

na najniższym poziomie 

 nieco częściej poniżej progu ubóstwa skrajnego żyją mieszkańcy regionu 

mazowieckiego regionalnego niż warszawskiego stołecznego  

 wyłączenie z analiz gospodarstw domowych emerytów, powoduje wzrost progu 

ubóstwa skrajnego do 33,2%. 

W zależności od zadanego pytania odsetek osób subiektywnie zagrożonych ubóstwem 

ulega niewielkim zmianom. Jeśli zada się pytanie wprost o życie w biedzie, wówczas:  

 ponad 3/4 respondentów ma poczucie życia w biedzie (zawsze, często, czasami)  

 5,6% doświadcza tego stanu permanentnie 

 28,7% często go doznaje 

 43,2% ma to poczucie czasami 

 zaledwie 11,1% twierdzi, że nigdy nie odczuwało biedy 

 67,2% respondentów obawia się wzrostu ubóstwa w Polsce  

 40,7% ocenia źle lub bardzo źle obecne warunki życia w Polsce  

 zaledwie co czwarty ankietowany ocenia dobrze lub bardzo dobrze poziom życia 

własnego gospodarstwa domowego 

 biedę częściej odczuwają mieszkańcy RWS niż RMR, co jest konsekwencją 

m.in. innych oczekiwań 

 nie zauważono zróżnicowania pomiędzy wsią a miastem.  

Relatywnie niski odsetek osób doznających deprywacji potrzeb związanych z odzieżą 

czy obuwiem nie oznacza, że respondentów stać na ich zakup. Jak wykazują badania, 

dobra te często otrzymują w postaci darów z organizacji charytatywnych lub też w 

ramach pomocy Ośrodków. Respondenci jednocześnie podkreślają, że mogą 

pozwolić sobie wyłącznie na ubrania i buty pochodzące ze sklepów z odzieżą 

używaną. 
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Wykres 15. Poczucie biedy w województwie mazowieckim oraz poszczególnych regionach (w %). 

 

 

 

Świadomość stygmatyzacji biedy spowodowała, że podczas badań zadano również pytanie 

o możliwość „wiązania końca z końcem”. Pytanie to jest mniej nacechowane emocjonalnie, 

w efekcie czego: 

 poczucie ubóstwa subiektywnego wzrasta do 94,4% (33,1% wprost mówi o  braku 

możliwości realizacji potrzeb, 32,4% zwraca uwagę na bardzo duży trud, a 29% na 

utrudnienia w realizacji potrzeb) 

 zaledwie co dwudziesty respondent stwierdza, że realizuje potrzeby z łatwością, 

a co dwusetny mówi o dużej łatwości 

 próg „wiązania końca z końcem” dla wielu respondentów jest celem, a nie puntem 

wyjścia poczucia biedy 

 w ten sposób odczuwane ubóstwo subiektywne nie jest wrażliwe terytorialnie.  
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Należy podkreślić, że pytanie wprost o biedę tworzy wśród respondentów poczucie 

wstydu i odpowiedzialności za swój stan. Respondenci próbują osłabić wydźwięk 

własnej sytuacji, bagatelizując ją, oceniając, że „inni mają gorzej”, czy też, że „nie  

jest aż tak źle”. Mechanizm zaprzeczenia stanowi reakcję obronna na stereotypowe 

i medialne obrazy osoby biednej jako winnej swojej sytuacji, osoby niezaradnej, 

leniwej, biernej czy wręcz dysfunkcyjnej. 

Oprócz zaprzeczenia pojawia się inna grupa osób – nieświadomych własnej sytuacji. 

Część osób mimo skrajnie niskich dochodów (uwzględniających świadczenia), 

nie zauważa swojego krytycznego położenia, ograniczając potrzeby do minimum. 

Wśród tej grupy pojawia się wiele osób, które nie mają poczucia deprywacji potrzeb, 

jednocześnie nie uświadamiając sobie możliwości realizacji wielu z nich.  
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Wykres 16. Możliwość wiązania „końca z końcem” (w %). 
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4. UBÓSTWO ENERGETYCZNE 
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Respondenci mieli duże problemy z określeniem poszczególnych progów dochodowych. 

Największy problem był z ostatnim, najwyższym progiem – niemal 18% ankietowanych 

nie było w stanie określić jaki dochód pozwala żyć dostatnie. Część respondentów 

wskazywała, że wysoki dochód jest dla nich nieosiągalny. Warto zauważyć, że dla 

respondentów dochód pozwalający na średni poziom życia nie przekracza minimalnego 

wynagrodzenia, które od 2022 r. wynosi 3010 zł brutto. 

W kontekście rosnących cen nośników energii (m.in. gazu, węgla, ropy), a w konsekwencji 

również prądu, niezwykle istotne jest zwrócenie uwagi na ubóstwo energetyczne. 

W badaniach nie zostały zaprojektowane wyczerpujące to zagadnienie pytania, stąd 

pojawia się konieczność dalszych pogłębionych analiz oraz szczegółowa diagnoza dla 

województwa mazowieckiego. 

Na podstawie dostępnych danych, a także cząstkowych pytań można jednak 

zarysować pojawiający się problem, a także implikacje dla przyszłego pogłębiania się 

tego rodzaju ubóstwa. 

Warto zaznaczyć, że ubóstwo energetyczne to nie tylko ograniczone możliwości 

nabycia usług energetycznych, w celu zapewnienia codziennych potrzeb, ale także 

zbyt wysokie wydatki na ten cel oraz brak możliwości utrzymania adekwatnego 

standardu ciepła w mieszkaniu. 
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Pogłębione wywiady z respondentami pozwalają stwierdzić, że: 

 ze względu na okres prowadzonych badań, 

respondenci w niewielkim stopniu odczuwają 

problem rosnących cen nośników energii, chociaż 

część z nich zauważała, że dalszy wzrost cen może 

powodować problem z ogrzaniem mieszkania 

w okresie jesienno-zimowym 

 już teraz 31,8% respondentów ma problemy 

z dostatecznym ogrzaniem mieszkania 

 z niewystarczającym ogrzaniem mieszkania 

częściej borykają się mieszkańcy RMR niż RWS, 

co wynika z innej struktury źródeł energii  

 można przyjąć, że respondenci, którzy ograniczają swoje potrzeby do minimum i nie 

realizują wszystkich potrzeb związanych z mieszkaniem, ubraniem i żywnością (20,3%)  

oraz tym, którym nie wystarcza nawet na jedzenie (24,0%), są w największym 

stopniu zagrożeni ubóstwem energetycznym 

 można jednocześnie uznać z dużym prawdopodobieństwem, że rosnące ceny energii 

spowodują, że gospodarstwa domowe, które realizują swoje potrzeby na poziomie 

minimum lub są zmuszone do ich ograniczania, w sezonie grzewczym 2022/23 znajdą 

się poniżej progu ubóstwa energetycznego – na podstawie stopnia deprywacji innych 

potrzeb można ocenić, że będzie to dotyczyć 80–95% beneficjentów OPS 

 grupy osób, w największym stopniu zagrożone ubóstwem energetycznym można wyróżnić 

biorąc pod uwagę dwie grupy czynników: techniczne (wiek budynku, powierzchnia 

mieszkania, stan techniczny, wyposażenie w instalacje grzewcze) oraz czynniki 

społeczno-ekonomiczne (źródło utrzymania, wiek i struktura gospodarstwa domowego) 

 najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym są 

gospodarstwa jednoosobowe oraz gospodarstwa 

bez osób pracujących które nie mają dzieci na 

utrzymaniu; w przypadku mieszkańców wsi są 

to również właściciele starych, nieogrzanych, 

wolnostojących domów, w miastach zaś to zwykle 

lokatorzy komunalnych kamienic i budynków 

o niskiej efektywności energetycznej 

 istnieje poważne ryzyko, że ubóstwo energetyczne 

może objąć nie tylko osoby znajdujące się poniżej 

progu ubóstwa ustawowego, ale również osoby 

znajdujące się w sferze niedostatku, a więc 

w pesymistycznym wariancie około 40% wszystkich 

mieszkańców województwa. 

 
Wykres 17. Brak możliwości ogrzania 
mieszkania odpowiednio do potrzeb 
w regionach (w %). 
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Beneficjenci w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W 2021 r . 

w województwie mazowieckim uzyskało go 35 472 rodzin. W ciągu dwóch lat liczba rodzin 

spadła o 2753, mimo to kwota wsparcia w tym czasie wzrosła o ponad 3,4 mln zł. Można 

zauważyć, że: 

 84,1% dodatków mieszkaniowych i 90,7% energetycznych trafia do mieszkańców 

regionu mazowieckiego regionalnego 

 wysokość dodatków mieszkaniowych w ciągu 3 lat wzrosła o 5,7%, podczas gdy 

dodatków energetycznych spadła o 14,4% 

Wykres 18. Wysokość środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe (w tys. zł) 
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Warto podkreślić, że letni okres badawczy powodował, że respondenci w 

ograniczonym stopniu uświadamiali sobie potencjalne zagrożenia wynikające z 

wysokich cen gazu, węgla, drewna czy też prądu. Sporadycznie pojawiały się wśród 

nich obawy odnośnie możliwości nabycia w późniejszych okresach wskazanych 

źródeł energii. Część respondentów zauważa, że będą zmuszeni do ogrzewania 

innymi alternatywnymi źródłami (np. śmieci, szyszki, miał węglowy).  

Istnieje duże ryzyko, że na obszarach zalesionych wzrośnie rabunkowa wycinka 

drzew, a ograniczone możliwości nabycia węgla, drewna czy gazu, doprowadzą 

do spalania niskiej jakości paliw i śmieci. 

Warto podkreślić, że konsekwencje ubóstwa energetycznego dotykają nie tylko 

samych ubogich, ale również otoczenie – spalanie nieodpowiednich paliw i śmieci 

prowadzi do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, a w efekcie również zwiększa 

się ryzyko chorób związanych z układem oddechowym. 
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 liczba rodzin objętych dodatkiem mieszkaniowym spadła z 38 225 do 25 472, 

a dodatkiem energetycznym z 13 203 do 11 443 

 w tym czasie przeciętna wartość świadczenia na rodzinę z tytułu dodatków 

mieszkaniowych wzrosła z 1574,85 do 1796,65 zł, a dodatków energetycznych 

nieznacznie spadła – z 99,54 do 98,29 zł 

 przeciętna wysokość dodatku mieszkaniowego i energetycznego jest wyższa 

w regionie warszawskim stołecznym niż w mazowieckim regionalnym, odpowiednio 

o 270 i 48 zł 

 z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w 2022 i 2023 roku zarówno 

liczba świadczeń, jak i osób nimi objętych wzrośnie. 

Wykres 19. Wysokość środków przeznaczonych na dodatki energetyczne (w tys. zł). 
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Wysoki poziom ubóstwa energetycznego związany ze wzrostem cen nośników energii 

oraz utrudniona możliwość ich zakupu powoduje, że na poziomie lokalnym powinny 

pojawiać się rozwiązania zapobiegające trudnej sytuacji energetycznej. Konieczne są 

działania związane z wymianą źródeł energii, w tym zwiększanie znaczenia źródeł 

odnawialnych. Niezbędne jest również dofinansowanie termomodernizacji budynków. 

Samorządy powinny przeznaczyć część środków na tworzenie wspólnych inwestycji 

energetycznych, które mogłyby zapewnić tańszą energię zarówno mieszkańcom, 

jak i przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie danej gminy/powiatu. 

Działania te muszą być wsparte również na poziomie krajowym. Konieczna jest 

modernizacja programów finansujących termomodernizację oraz zwiększenie 

nacisku na odnawialne źródła energii. 

Ryzykiem dla wzrostu ubóstwa energetycznego są: przedłużający się konflikt na 

terenie Ukrainy, rosnące ceny nośników energii, niska efektywność energetyczna 

budynków i źródeł ciepła, zastopowanie rozwoju OZE, wysoki koszt instalacji 

fotowoltaiki, ograniczone możliwości gromadzenia energii, niska świadomość 

społeczna.  

Niezaspokojeniem potrzeb energetycznych narażone są również gospodarstwa 

domowe korzystające z systemu przedpłat za energię. Ograniczone dochody, 

przy rosnących cenach prądu mogą powodować, że część z nich nie będzie miała 

możliwości ogrzania mieszkania odpowiednio do potrzeb.  
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5. KONDYCJA GOSPODARSTW DOMOWYCH I ZASPOKOJENIE POTRZEB TRWAŁEGO UŻYTKU 

 

Niemal 2/3 beneficjentów OPS ocenia, że ich sytuacja 

finansowa pogorszyła się w porównaniu z ubiegłym 

rokiem. Z badań wynika, że: 

 niemal połowa respondentów uważa, iż nie 

ma przesłanek by twierdzić, że w najbliższym 

czasie ich sytuacja się poprawi 

 ponad 24,7% badanych ma poczucie, że utraci 

stabilność finansową. 

Wykres 20. Poczucie pogorszenia sytuacji 
finansowej gospodarstw domowych 
w porównaniu z poprzednim rokiem (w %) 

 

Ogólna analiza zaspokojenia potrzeb pozwala zauważyć, że w najmniejszym stopniu 

realizowane są potrzeby turystyczne i rekreacyjne (84,6% respondentów wskazuje, 

że realizuje ją w złym lub bardzo złym stopniu), potrzeby kulturalne (81,1%) oraz fryzjer 

i kosmetyczka (65,1%). Oceny negatywne nie są wrażliwe regionalnie.  

Wykres 21. Ocena poziomu deprywacji potrzeb (w %). 
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Jednym z wyznaczników kondycji gospodarstwa domowego jest ocena jego sytuacji 

finansowej, a także stopień wyposażenia w dobra trwałego użytku. W dobie pełnego 

nasycenia tym dorobkiem (przejawiającym się w niemalże 100% poziomie wyposażenia), 

jego brak świadczy o szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Brak dóbr uznawanych 

za powszechne zwykle wynika z przyjętej strategii ochrony  podstawowych potrzeb 

związanych ze spożyciem, zdrowiem czy edukacją dzieci, dlatego też stanowi silną 

przesłankę wskazującą na skrajne ubóstwo. 
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Jak wynika z badań, w przypadku zaledwie czterech grup dóbr można mówić, o względnie 

wysokim poziomie nasycenia: odbiornik TV (87,3%), kuchenka elektryczna lub gazowa 

(82,2%), pralka automatyczna (81,8%) oraz telefon komórkowy (79,2%). Jednak odsetek 

respondentów, którzy są w ich posiadaniu wypada słabo na tle całego województwa. 

Również stan posiadania innych dóbr jest znacząco niższy niż dla ogółu mieszkańców 

Mazowsza. 

Wykres 22. Wyposażenie w dobra trwałego użytkowania (w %). 
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6. SKUTECZNOŚĆ POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 

Wykres 23. Znacznie pomocy społecznej 
dla beneficjentów (w %). 
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Niepokojącym zjawiskiem jest wysoki odsetek gospodarstw domowych bez dostępu 

do wodociągu (15,4%), ustępu spłukiwanego (16,9%), łazienki z prysznicem lub 

wanną (17,4%) oraz ciepłej bieżącej wody (26,5%). Można uznać, że gospodarstwa 

te żyją w warunkach substandardowych. Wśród nich należałoby szukać osób 

ulegających trwałej ekskluzji. Substandardowe warunki wiążą się zarówno 

z niedostatecznym wyposażeniem w instalacje sanitarne, jak i ze złym stanem 

technicznym budynków. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, którym beneficjenci nie są w stanie 

sprostać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc z jednej 

strony powinna umożliwiać zaspokojenie potrzeb, z drugiej zaś przyczyniać się do 

usamodzielnienia i integracji beneficjentów ze środowiskiem.  
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Również wśród pracowników instytucji pomocy 

społecznej nie ma poczucia, że jest ona skuteczna 

przy wychodzeniu z ubóstwa. Zaledwie 36,1% kadry 

uważa, że ich działania są wystarczające w tym 

zakresie. To samo dotyczy poczucia skuteczności 

przy integracji na rynku pracy. Zauważyć można 

jednak silne poczucie, że pomoc jest skuteczna przy 

wychodzeniu z sytuacji kryzysowej (57,6% ocen 

pozytywnych). Warto podkreślić, że co dziesiąty 

pracownik OPS ma poczucie, że weryfikacja 

wykorzystania środków z pomocy społecznej 

jest niewystarczająca. 

Wykres 24. Poczucie, że pomoc pozwoli 
wyjść z trudnej sytuacji w przyszłości wśród 
beneficjentów (w %). 

 

Ograniczona skuteczność działań OPS wynika z niskiej dostępności specjalistów. 
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(10,9%) 

 brak specjalistów w większym stopniu dotyczy regionu mazowieckiego regionalnego 

niż warszawskiego stołecznego. 

Wykres 25. Ocena skuteczności pomocy przez pracowników OPS (w %). 
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Chociaż pracownicy OPS deklarują, że lubią swoją pracę (75%), to niemal połowa odczuwa 

wypalenie zawodowe. Znaczna grupa pracowników ma przeświadczenie niemocy i braku 

odpowiednich narzędzi do poprawy sytuacji beneficjentów. Niemal 30% uważa, że brakuje 

im motywacji do osiągania lepszych wyników. Na niemoc i ograniczone możliwości 

w większym stopniu skarżą się pracownicy regionu mazowieckiego regionalnego. 

Pracownicy OPS mają poczucie, że pomoc społeczna nie jest odpowiednio ukierunkowana. 

Mniej niż połowa badanych, zgadza się z twierdzeniem, że pomoc trafia wyłącznie do osób 

uprawnionych. Szczegółowe analizy pozwalają zauważyć, że: 

 niemal połowa pracowników OPS uważa, że adresatami pomocy są często osoby 

potrafiące kombinować 

 40,4% uważa, że pomoc trafia do osób uprawnionych, ale nie zawsze znajdujących 

się w trudnej sytuacji 

 pracownicy mają poczucie, że część beneficjentów uzyskuje pomoc dzięki 

obchodzeniu przepisów 

 stosunkowo rzadko uważają, że trafia ona do osób zaradnych.  

Wykres 26. Ukierunkowanie pomocy w opinii pracowników OPS (w %). 

 

Beneficjenci pomocy uważają, że najbardziej przydatną jej formą jest pomoc finansowa 

(92,9%) i rzeczowa (77,2%), czy też w postaci bonów specjalnego przeznaczenia (61,4%). 

Można zauważyć, że: 
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Wykres 27. Przydatność poszczególnych form pomocy społecznej (w %) 

 

 

O niskiej skuteczności pomocy społecznej świadczy wysoki odsetek osób, która pobiera 
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poddania lub niedopasowania do rzeczywistości. 

Wykres 28. Poczucie konieczności uwarunkowania pomocy od działań beneficjentów (w %). 
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Zainteresowanie dokształcaniem nie jest równoznaczne z faktyczną ich skutecznością. 

Brakuje szkoleń ukierunkowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy, ale również do 

indywidualnych możliwości samych zainteresowanych. Dominują szkolenia z zakresu 

kompetencji miękkich, zamiast dokształcających do zawodu, wyposażających w twarde 

umiejętności. 
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Poczucie, że świadczona pomoc powinna być uwarunkowana pewnymi zobowiązaniami 

pobierającego zasiłek, zależy od grupy respondentów. I tak: 

 zaledwie 29,4% beneficjentów pomocy i aż 77,9% pracowników OPS uważa, 

że pomoc powinna być uwarunkowana konkretnymi działaniami  

 11,7% beneficjentów i 36,0% pracowników uważa, że wypłata zasiłku powinna 

wiązać się z koniecznością znalezienia pracy w ciągu 12 miesięcy  

 odpowiednio 7,9 i 19,7% uważa, że powinna wiązać się z koniecznością wykonania 

robót publicznych 

 odpowiednio 5,3 i 15,6% uważa, że powinna się wiązać z koniecznością dokształcania 

lub przekwalifikowania 

 zaledwie 4,5% beneficjentów i 5,7% pracowników wskazała, że powinny wiązać się 

z koniecznością zwrotu środków pieniężnych w momencie poprawy sytuacji materialnej. 

Chociaż, jak wskazują badania, pomoc w formie pieniężnej nie zawsze sprzyja  

usamodzielnieniu i wyjściu z trudnej sytuacji, to zarówno beneficjenci pomocy jak 

i pracownicy OPS uważają, że zasiłki powinny zostać podwyższone. Jednak i w tym 

przypadku widoczne są różnice w ocenach. 

 

Pracownicy pomocy społecznej uważają, że powinna zwiększyć się również pomoc w zakresie 

usług opiekuńczych (65,1%), poradnictwa (78,0%), zabezpieczenia mieszkań (91,7%) oraz 

w zakresie zabezpieczenia schronienia (62,7%). 

Wykres 29. Opinia beneficjentów dotycząca różnych form pomocy (w %). 
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Ponad połowa pracowników OPS uznała, że wszystkie dotychczasowe przesłanki powinny 

uprawniać do pobierania zasiłków. Mimo to: 

 co trzeci pracownik wskazał alkoholizm, a co czwarty narkomanię za przyczyny, 

które nie powinny uprawniać do zasiłków 

 13,1% za przesłankę, którą należałoby usunąć z listy powodów uprawniających do 

świadczeń uznała trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

 co dziesiąty wskazał z kolei bezrobocie 

 w regionie warszawskim stołecznym częściej niż bezrobocie wskazano przemoc 

w rodzinie (odpowiednio 7,5 i 8,0%) 

 w regionie mazowieckim regionalnym bezrobocie wskazywano częściej niż przemoc 

w rodzinie (11,6 i 7,3%) 

 niemal 4,0% pracowników za taki powód wskazało ubóstwo.  

Wykres 30. Subiektywna ocena pracowników województwa mazowieckiego dotycząca przesłanek, które nie 
powinny uprawniać do pobierania zasiłków (w %) 
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Rysunek 2. Przydatność poszczególnych form pomocy w opinii beneficjentów pomocy społecznej i pracowników OPS (w %) 
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Zauważalna jest silna dychotomia odczuć beneficjentów w stosunku do oceny skuteczności 

udzielanej pomocy na różnych jej szczeblach. Pozytywnie oceniają działania ośrodków 

pomocy społecznej przy wychodzeniu z ubóstwa (80,5% ocen pozytywnych), jednocześnie 

oceniając negatywnie działania państwa (32,7% ocen pozytywnych). Świadczy to o braku 

wiedzy w społeczeństwie o działaniach państwa z zakresu pomocy i zadaniach instytucji do 

tego stworzonych. 

Wykres 31. Ocena działań państwa i OPS na rzecz wychodzenia z ubóstwa (w %). 

 

 

7. SYTUACJA BENEFICJENTÓW OPS W KONTEKŚCIE WOJNY W UKRAINIE 

 

38,5

39,8

39,0

9,4

6,1

8,1

41,9

41,0

41,5

25,3

23,4

24,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

RMR

RWS

Mazowsze

RMR

RWS

Mazowsze

o
ce

n
a 

d
zi

ał
ań

 O
P

S
o

ce
n

a 
d

zi
ał

ań
 p

ań
st

w
a

bardzo dobrze dobrze

Widoczne jest przyjmowanie przez beneficjentów pomocy społecznej dwóch 

przeciwstawnych ról społecznych – z jednej strony przyjmowane są postawy 

wynikające z poczucia pokrzywdzenia, które mają na celu uzasadnienie dla pobierania 

zasiłków, z drugiej strony pojawia się postawa bagatelizowania własnej sytuacji 

poprzez postawy wypierające rzeczywistość (tworzące wiarygodne autozaprzeczenie 

własnej biedy lub wykluczenia społecznego). 

Wojna w Ukrainie spowodowała, że zauważalny jest stały napływ ludności z Ukrainy 

do Polski. Granicę przekroczyło ponad 6 mln osób, wśród których głównie były kobiety  

i dzieci. Według Raportu NBP, dwóch na trzech Ukraińców deklaruje, że ich pobyt 

jest tymczasowy i nie będzie trwał dłużej niż rok, kolejne 20% rozważa dłuższy pobyt, 

ale nie planuje zostać na stałe. Około 16% chce pozostać na stałe.  
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Napływ obywateli z Ukrainy, w efekcie wojny, jest wyzwaniem dla całej społeczności Polski. 

Bardzo duże wsparcie, które Polacy okazali względem uchodźców, koresponduje z obawami  

o własne bezpieczeństwo w wymiarze sensu stricte oraz wymiarze socjalnym. Wywiady 

z beneficjentami pomocy społecznej pozwalają stwierdzić, że:  

 ponad 2/3 respondentów obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce 

 66,1% obawia się wzrostu poziomu ubóstwa gospodarstw domowych  

 respondenci dostrzegają możliwość zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa w Polsce 

(55,3%) 

 55,3% badanych gospodarstw domowych odczuwa, że zwiększy się poziom 

bezrobocia w Polsce 

 ponad połowa ankietowanych wskazała, że zwiększy się poziom przestępczości  

 prawie połowa respondentów ocenia, że zwiększy się poziom zagrożenia 

epidemiologicznego i jednocześnie dla 45,6% zmniejszą się możliwości świadczeń 

zdrowotnych 

 45,0% badanych wskazało, że ich sytuacja finansowa pogorszyły się  

 44,0% respondentów ocenia, że zmniejszy się poziom świadczeń socjalnych/ 

rodzinnych 

 49,6 % ankietowanych uważa, że nie pogorszy się ich sytuacja zawodowa.  

Wywiady z pracownikami pomocy społecznej pozwalają stwierdzić, że:  

 42,1% respondentów sądzi, że ich sytuacja finansowa pogorszy się  

 30,8% badanych ocenia, że ich sytuacja zawodowa pogorszy się  

 kadra OPS ocenia sytuację w Polsce bardziej optymistyczne niż beneficjenci pomocy 

społecznej, mimo to 63,1% stwierdziło, że sytuacja gospodarcza w Polsce pogorszy się  

 według połowy pracowników OPS zwiększy się poziom ubóstwa gospodarstw 

domowych 

 45,6% twierdzi, że zmniejszy się poziom bezpieczeństwa w Polsce  

 45,0% uważa, że zwiększy się poziom bezrobocia 

 zwiększenie poziomu zagrożenia epidemiologicznego dostrzega 42,6%, przy czym 

38,6% wskazuje na możliwość zmniejszenia się świadczeń zdrowotnych  

 dla 36,5% pracowników istnieje ryzyko zwiększenia się poziomu przestępczości  

 tylko 30,1% ankietowanych uważa, że zmniejszy się wymiar świadczeń socjalnych/ 

rodzinnych. 
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Wykres 32. Obawy beneficjentów pomocy społecznej i pracowników OPS w związku z wojną w Ukrainie (w %). 
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