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Z satysfakcją udostępniam Państwu kolejny numer kwartalnika 

„Podlaski Przegląd Społeczny”, zawierającego artykuły o problemach 

społecznych i aktualnych przedsięwzięciach, zrealizowanych w 

województwie podlaskim przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku, przy współpracy z podmiotami 

działającymi w obszarze polityki społecznej. 

Aktualny biuletyn przybliża specyfikę jednego z 

rekomendowanych programów profilaktyki selektywnej – „FreD goes 

Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Białymstoku 

   

 

Elżbieta Rajewska - Nikonowicz 
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net”, który stanowi wczesną, krótką i trafną interwencję profilaktyczną skierowaną do młodych 

użytkowników substancji psychoaktywnych. Na stronach kwartalnika umieściliśmy także 

relację z uroczystej nominacji członków Rady Seniorów przy Marszałku Województwa 

Podlaskiego oraz pierwszego posiedzenia ciała opiniująco-doradczego, jakim jest Rada. Koniec 

roku to czas podsumowań. W biuletynie znajdziecie Państwo zestawienie udzielonych w 

bieżącym roku dotacji w obszarze zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku w ramach współpracy samorządu województwa podlaskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ostatni w tym roku numer biuletynu zamyka obszerny raport przybliżający jeden z 

najpoważniejszych problemów społecznych – ubóstwo. Analiza przedstawia problem w 

ogólnopolskim oraz wojewódzkim kontekście, obrazując wyniki badania dotyczącego stopnia 

zagrożenia ubóstwem w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego.    

Życzę Państwu miłej lektury oraz zdrowych, rodzinnych i pełnych miłości Świąt 

Bożego Narodzenia. 



 

 

PROGRAM „FRED GOES NET” 
 

    Anna Golubiewska-Dziadel – starszy inspektor, ekspert wojewódzki  

    ds. informacji o narkotykach i narkomanii 

                         Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

 
„FreD goes net” to międzynarodowy 

projekt mający na celu adaptację  

i rozpowszechnienie w Europie, 

opracowanego w Niemczech programu 

profilaktyki selektywnej, opartego  

o metodę krótkiej interwencji 

profilaktycznej i skierowanego do młodych 

osób używających narkotyków. 

Ideą tej koncepcji jest wczesna i trafna 

reakcja wobec młodych osób (14-25 lat), 

które po raz pierwszy, z powodu 

narkotyków, weszły w konflikt z prawem  

i które dobrowolnie chcą poddać się 

oddziaływaniom profilaktycznym. 

Czym jest wczesna reakcja? Jest działaniem 

podjętym możliwie jak najszybciej po 

pierwszym użyciu narkotyku, aby w 

optymalnym czasie zrealizować cele 

profilaktyczne. Dlaczego krótko i trafnie? 

Ponieważ prognozuje się, że tylko krótkie 

oddziaływanie zostanie zaakceptowane 

przez grupę docelową. Dlaczego 

dobrowolnie? Ponieważ w przeciwieństwie 

do nakazu sądowego, dobrowolna oferta 

zapewnia lepsze warunki do osiągnięcia 

celu. 

Realizację programu otwiera informacja o 

ofercie, która w formie ulotki 

przekazywana jest przez pedagogów 

szkolnych, psychologów, policję, 

prokuraturę, sądy i kuratorów osobie w 

sytuacji kwalifikującej ją do udziału w 

programie. Kolejny etap zakłada 

przeprowadzenie indywidualnych rozmów 

motywujących. Na tym etapie odbywa się 

również weryfikacja potencjalnych 

odbiorców pod kątem zaburzenia 

psychicznego, czy uzależnienia. Kolejnym 

krokiem jest krótka interwencja mająca 

kształt 8-godzinnego cyklu zajęć. 

Poszczególne moduły szkoleniowe są 

przygotowane przez specjalistów  

i ukierunkowane na takie tematy, jak: 

sytuacja prawna, wiedza o narkotykach, 

zdrowie, zachowania społeczne i system 

pomocy. Kurs posiada formę oferty dla 

grupy, po to, by jego uczestnicy mogli 

wzajemnie się wspierać i konstruktywnie 

motywować. 

Polska jest jednym z 17 europejskich 

krajów biorących udział w projekcie. Od 

2008 roku, jako beneficjent i koordynator 

po stronie polskiej, Krajowe Biuro ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) 

wdrażało realizację programu. 

W odróżnieniu od niemieckich założeń, 

gdzie podstawową ścieżką dostępu do 

programu była policja, w Polsce instytucją 

umożliwiającą dotarcie do grupy docelowej 

jest przede wszystkim szkoła. Polskie 

prawo obliguje szkoły do podejmowania 

działań profilaktycznych w zakresie 

zachowań problemowych dzieci  

i młodzieży oraz do interwencji w 

wymagających tego sytuacjach. W efekcie 

nawiązania współpracy ze szkołą, jako 

instytucji kierującej beneficjentów 

programu, wiek odbiorców określi 

przedział 13-18 lat, w przypadku policji lub 

sądu, do projektu może być kierowana 

również młodzież starsza – do 21. roku 

życia. Koncepcyjne punkty ciężkości, 

składające się na realizację programu, nie 

odbiegają od niemieckich założeń. 

Realizatorzy programu, to certyfikowani 
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trenerzy, przygotowani przez KBPN do 

prowadzenia zajęć. 

Ideą „FreD Goes Net” jest pobudzenie 

odbiorców do refleksji, podniesienie 

poziomu ich wiedzy na temat używania 

środków psychoaktywnych, zachęcenie do 

oceny ryzyka i odpowiedzialności, a w 

rezultacie – w sytuacjach tego 

wymagających – motywacja do podjęcia 

terapii. Idea ta wyposaża młodych ludzi w 

umiejętność dokonywania właściwych 

wyborów, umiejętność niezbędną, by ich 

udział w programach profilaktyki 

selektywnej zakończył się na tym poziomie. 

W Polsce oferta programów profilaktyki 

selektywnej, mających charakter krótkiej  

i wczesnej interwencji, jest wciąż 

niewystarczająca. „FreD Goes Net” jest 

projektem wzbogacającym zasób działań 

skierowanych do młodzieży używającej 

narkotyków. Jest też odpowiedzią na 

potrzeby realizatorów wojewódzkich  

i gminnych strategii profilaktycznych. 

Program „FreD” w województwie 

podlaskim realizują:  

• ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii 

dla Młodzieży i Dorosłych, ul. 

Włókiennicza 7, 15-646 Białystok 

tel./fax 85 744 52 24, tel. 85 744 50 26 

• Fundacja EGO, ul. Noniewicza 91, 16-

400 Suwałki tel. 535 032 190 

• Stowarzyszenie MONAR Poradnia 

Profilaktyczno-Konsultacyjna, ul. 

Hallera 8, 15-814 Białystok tel. 85 651 

65 64, kom. 608 106 831 

Pełna lista realizatorów programu oraz 

więcej o samym projekcie – na stronie 

www.fredgoesnet.pl.
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RADA SENIORÓW PRZY MARSZAŁKU WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO 
 

Monika Jodłowska – inspektor 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

 

W piątek, 15 grudnia b.r., podczas 

wojewódzkiej konferencji zorganizowanej 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Białymstoku w ramach Podlaskich Dni 

Seniora, Marszałek Województwa 

Podlaskiego – Jerzy Leszczyński wręczył 

nominacje członkom Rady Seniorów przy 

Marszałku Województwa Podlaskiego, 

powołanym Zarządzeniem Nr 135/2017 

Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 

11 grudnia 2017 roku.  

Skład Rady Seniorów przy Marszałku 

Województwa Podlaskiego na I kadencję 

przedstawia się następująco: 

1. Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku, 

2. Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu 

Województwa Podlaskiego ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, przedstawiciel 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego,  

3. Alina Pyłkowska – Przedstawiciel 

Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego, 

4. Jolanta Wołągiewicz – specjalista ds. 

edukacji i aktywizacji osób starszych w 

Stowarzyszeniu Szukamy Polski, 

przedstawiciel organizacji pozarządowej 

działającej aktywnie na rzecz osób starszych, 

5. Krystyna Cylwik – Federacja Organizacji 

Pozarządowych Miasta Białystok, 

przedstawiciel organizacji pozarządowej 

działającej aktywnie na rzecz osób starszych, 

6. Jan Kalinowski – Przewodniczący Zarządu 

Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Białymstoku, 

7. Maria Jolanta Lauryn – Przewodnicząca 

Suwalskiej Rady Seniorów, 

8. Grażyna Czajkowska – Przewodnicząca 

Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów, 

9. Stanisław Danilewicz – Przewodniczący 

Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej, 

10. Jerzy Andrzej Nazaruk – Przedstawiciel 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z 

Filią w Puńsku, 

11. Teresa Sołowiej – Przedstawiciel 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sokółce, 

12. Mikołaj Żabiński – Przedstawiciel 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 

Siemiatyckim Ośrodku Kultury, 

13. Zdzisława Sawicka – Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Białymstoku, przedstawiciel podmiotu 

działającego w obszarze usługowo-

opiekuńczym na rzecz osób starszych, 

14. Irena Czerwionka – Przedstawiciel Klubu 

Seniora „Stokrotka” przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Rajgrodzie, 

15. Prof. dr hab. med. Barbara Małgorzata 

Bień – Kierownik Kliniki Geriatrii 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

przedstawiciel środowiska naukowego i 

medycznego znający problematykę osób 

starszych. 
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Powołanie Rady Seniorów poprzedziło 

przyjęcie przez Zarząd Województwa 

Podlaskiego uchwały nr 249/3382/2017 

Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 

października 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Statutu Rady Seniorów przy Marszałku 

Województwa.  

Rada jest ciałem opiniująco – doradczym oraz 

konsultacyjnym, powołanym w celu 

reprezentowania środowiska seniorów w 

Samorządzie Województwa Podlaskiego, 

działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju 

regionalnej polityki senioralnej. Rada jest 

powoływana i odwoływana przez Marszałka 

Województwa Podlaskiego, okres kadencji 

Rady trwa 4 lata licząc od dnia powołania.  

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) współtworzenie kierunków regionalnej 

polityki senioralnej w województwie 

podlaskim,  

z uwzględnieniem dokumentów o charakterze 

strategicznym i wdrożeniowym,  

2) proponowanie nowych rozwiązań i 

inicjowanie zmian w obszarze opieki 

zdrowotnej, pomocy społecznej, działalności 

oświatowej, kulturalnej i turystycznej, 

komunikacji publicznej i 

międzypokoleniowej, z uwzględnieniem 

potrzeb i oczekiwań osób starszych, 

3) opiniowanie projektów kluczowych 

dokumentów i propozycji rozwiązań 

regionalnych skierowanych do osób starszych, 

4) wspieranie rozwoju i działań organizacji 

pozarządowych, klubów seniora, 

uniwersytetów trzeciego wieku i innych 

podmiotów działających na rzecz osób 

starszych z terenu województwa podlaskiego, 

5) włączanie się w charakterze partnera w 

realizację inicjatyw na rzecz osób starszych. 

Do zadań Rady należy przede wszystkim 

wspieranie inicjatyw zmierzających do 

poprawy jakości życia, zwiększenia 

aktywności obywatelskiej, wzmocnienia więzi 

międzypokoleniowej i przeciwdziałania 

wykluczeniu osób starszych.  

15 grudnia br. odbyło się również pierwsze 

posiedzenie Rady Seniorów, podczas którego 

wybrano prezydium Rady. Przewodniczącą 

Rady została Pani Jolanta Wołągiewicz, 

Wiceprzewodniczącą – Pani Grażyna 

Czajkowska, natomiast Sekretarzem – Pani 

Maria Jolanta Lauryn.  
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WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2033 ROKU  

O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE W 2017 ROKU 

 

Monika Karolak – inspektor 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

 

W 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku zgłosił 2 projekty 

uchwał w sprawie otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych w sferze 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

Ogółem do ROPS w Białymstoku w 2017 

roku, w ramach ww. konkursów, wpłynęło 27 

ofert. Udzielono 13 dotacji w łącznej kwocie 

46 240,00 zł. W poniższej tabeli 

przedstawiono szczegółowe informacje 

w zakresie udzielonych dotacji. 

 

Tabela 1. DOTACJE UDZIELONE W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU 

DOTACJE UDZIELONE ZE ŚRODKÓW PFRON W 2017 ROKU (EDYCJA I i II) 

L.p Nazwa zadania/priorytet 

Liczb

a 

złożon

ych 

ofert 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

ogółem 

Licz

ba 

pod

miot

ów 

doto

wan

ych 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

ogółem 

Suma 

udzielonyc

h dotacji 

1 

Prowadzenie rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w różnych 

typach placówek. 

4 63 054,95 zł 3 60 00,00 zł 
45 000,00 

zł 

2 

Organizowanie i prowadzenie 

szkoleń, kursów, warsztatów, grup 

środowiskowego wsparcia oraz 

zespołów aktywności społecznej dla 

osób niepełnosprawnych – 

aktywizujących zawodowo i 

społecznie te osoby. 

11 
155 835,00 

zł 
5 56 675,00 zł 

47 200,00 

zł 

3 

Organizowanie i prowadzenie 

szkoleń, kursów i warsztatów dla 

członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, 

kadry i wolontariuszy bezpośrednio 

zaangażowanych w proces 

rehabilitacji zawodowej lub 

10 
184 884,00 

zł 
4 50 220,00 zł 

34 900,00 

zł 

6 
P

P
S 

4
(3

4
) 



społecznej osób niepełnosprawnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień dotyczących procesu 

integracji osób niepełnosprawnych w 

najbliższym środowisku i 

społeczności lokalnej, zwiększenia 

ich aktywności życiowej i zaradności 

osobistej oraz niezależności 

ekonomicznej, podnoszenia 

umiejętności pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym 

sprawowania nad nimi opieki i 

udzielenia pomocy w procesie ich 

rehabilitacji. 

4 

Prowadzenie poradnictwa 

psychologicznego, społeczno – 

prawnego oraz udzielanie informacji 

na temat przysługujących uprawnień, 

dostępnych usług, sprzętu 

rehabilitacyjnego i pomocy 

technicznej dla osób 

niepełnosprawnych. 

1 15 000,00 zł 0 0,00 zł 0,00 zł 

5 

Prowadzenie grupowych i 

indywidualnych zajęć, które: 

a) mają na celu nabywanie, 

rozwijanie i podtrzymywanie 

umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego funkcjonowania osób 

niepełnosprawnych, 

b) rozwijają umiejętności sprawnego 

komunikowania się z otoczeniem 

osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, 

z autyzmem i z niepełnosprawnością 

intelektualną, 

c) usprawniają i wspierają 

funkcjonowanie osób z autyzmem i z 

niepełnosprawnością intelektualną w 

różnych środowiskach. 

11 
162 426,00 

zł 
9 

133 101,00 

zł 

111 043,00 

zł 

6 

Organizowanie i prowadzenie 

zintegrowanych działań na rzecz 

włączania osób niepełnosprawnych 

w rynek pracy, w szczególności 

przez:  

a) doradztwo zawodowe, 

b) przygotowanie i wdrożenie 

indywidualnego planu drogi 

życiowej i zawodowej, 

c) prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa zawodowego i 

pośrednictwa pracy, mających na 

celu przygotowanie do aktywnego 

poszukiwania pracy i utrzymania w 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

- - - - - 

7 

Zakup, szkolenie i utrzymanie psów 

asystujących w trakcie szkolenia: 

a) utrzymanie psów asystujących 

- - - - - 



8 

Organizowanie i prowadzenie 

szkoleń dla tłumaczy języka 

migowego oraz tłumaczy 

przewodników. 

- - - - - 

9 

Organizowanie lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich 

imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych 

wspierających ich aktywność w tych 

dziedzinach. 

13 
172 759,00 

zł 
3 42 929,00 zł 

33 000,00 

zł 

10 

Promowanie aktywności osób 

niepełnosprawnych w różnych 

dziedzinach życia społecznego i 

zawodowego.  

7 
111 599,60 

zł 
4 70 770,00 zł 

59 100,00 

zł 

11 

Prowadzenie kampanii 

informacyjnych na rzecz integracji 

osób niepełnosprawnych i 

przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 

2 34 440,00 zł 1 15 300,00 zł 
11 500,00 

zł 

12 

Opracowanie lub wydawanie 

publikacji, wydawnictw ciągłych 

oraz wydawnictw zwartych, 

stanowiących zamkniętą całość, w 

tym na nośnikach 

elektromagnetycznych i 

elektronicznych: 

a) dotyczących problematyki 

związanej z niepełnosprawnością,  
b) kierowanych do osób 

niepełnosprawnych – w tym 

publikowanych drukiem 

powiększonym, pismem Braille’a lub 

publikowanych w tekście łatwym do 

czytania. 

6 
131 611,00 

zł 
3 74 790,00 zł 

59 300,00 

zł 

13 

Świadczenie usług wspierających, 

które maja na celu umożliwienie lub 

wspomaganie niezależnego życia 

osób niepełnosprawnych, w 

szczególności usług asystencji 

osobistej.  

- - - - - 

- SUMA 65 1 031 609,55  32 
503 785,00 

zł 

400 043,00 

zł 

 

W ramach zadań realizowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie 

rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz 

organizacjom pozarządowym, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

przeprowadził 2 otwarte konkursy ofert na 

wykonanie zadań publicznych w z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

Ogółem do ROPS w Białymstoku, w ramach 

ww. konkursów, wpłynęło 65 ofert. Dotację 

przyznano 32 podmiotom w łącznej kwocie 

400 043,00 zł. W poniższej tabeli 

przedstawiono szczegółowe informacje 

dotyczące udzielonych dotacji. 

 



  

 

Tabela 2. DOTACJE UDZIELONE ZE ŚRODKÓW PFRON W 2017 ROKU (EDYCJA I i II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku, zgodnie z art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 395), z pominięciem 

otwartego konkursu ofert (zlecanie zadań 

publicznych na wniosek organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy), w  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sferze pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

udzielił dotacji w kwocie 3 890,00 zł.  

W trybie pozakonkursowym na wykonanie 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, udzielono dotacji 

2 podmiotom na łączną kwotę 18 460 złotych. 

 

 

 

 

DOTACJE UDZIELONE W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU 

Lp 
Nazwa 

zadania/priorytet 

Licz

ba 

złożo

nych 

ofert 

Wnioskow

ana kwota 

dotacji 

ogółem 

Licz

ba 

pod

miot

ów 

doto

wan

ych 

Wnioskow

ana kwota 

dotacji 

Kwota 

dofinanso

wania 

Typ 

podmi

otu 

dotow

anego  

Suma 

dotacji z 

podziałem 

na § 

1. 

„Organizacja, 

promocja Podlaskich 

Dni Rodziny”. 

12 
27 800,00 

zł 
5 

11 750,00 

zł 

10 000,00 

zł 

§ 

2810 

– 1 

§ 

2820 

– 4  

§ 2810 – 

2 200 zł 

§ 2820 – 

7 800 zł 

2. 

Inicjowanie, 

organizacja i 

wsparcie imprez 

kulturalnych oraz 

integracyjnych dla 

osób starszych.  

10 
45 140,00 

zł 
5 

22 240,00 

zł 

21 240,00 

zł 

§ 

2810 

– 1 

§ 

2820 

– 4 

§ 2810 – 

5 000 zł 

§ 2820 – 

16 240 zł 

3. 

Propagowanie, 

wspieranie i 

organizacja działań 

skierowanych do 

osób doznających 

przemocy w 

rodzinie, w tym z 

grup szczególnego 

ryzyka: dzieci, osoby 

niepełnosprawne i 

osoby starsze. 

5 
23 800,00 

zł 
3 

15 000,00 

zł 

15 000,00 

zł 

§ 

2810 

– 1 

§ 

2820 

– 2 

§ 2810 – 

5 000 zł 

§ 2820 – 

10 000 zł 

- SUMA 27 
96 740,00 

zł 
13 

48 990,00 

zł 

46 240,00 

zł 
13 

46 240,00 

zł 
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ANALIZA POZIOMU UBÓSTWA W WOJEWÓDZTWIE 

PODLASKIM W LATACH 2015-2016 

 

Marzena Bojarzyńska – inspektor 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

 

Ubóstwo jest jednym z najpoważniejszych 

problemów społecznych, nie tylko w Polsce ale 

również w skali całego świata. Na przestrzeni 

lat, przybierało różny wizerunek a także 

rozmiary. Jest to pojęcie wieloznaczne, 

niejasne i mierzone na wiele różnych 

sposobów. Najogólniej ujmując termin 

ubóstwa odnosi się do sytuacji niemożności 

zaspokojenia potrzeb ze względu na 

niedostateczne dochody i niewystarczające 

środki finansowe, którymi dysponuje 

jednostka, rodzina czy też gospodarstwo 

domowe. Innymi słowy brak środków 

materialnych na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb jednostki: pożywienie, odzież czy też 

mieszkanie. 

Ubóstwo powoduje wiele niekorzystnych 

zjawisk, takich jak degradacja biologiczna i 

społeczna ubogich oraz ich rodzin, a także rodzi 

zachowania patologiczne tj.: alkoholizm, 

narkomanię czy przestępczość. W Polsce coraz 

częściej czynnikiem określającym status 

ekonomiczny, w tym sytuację ekonomiczną 

jednostki i jej rodziny, jest zajmowane miejsce 

na rynku pracy. Ubóstwem szczególnie są 

zagrożone osoby, które zostały wyparte z rynku 

pracy na skutek bezrobocia. Do szczególnie 

zagrożonych ubóstwem można zaliczyć 

również przypadki rodzin niepełnych, w tym 

kobiet samotnie wychowujących dzieci, rodzin 

wielodzietnych, osób o niskich kwalifikacjach 

zawodowych, niepełnosprawnych czy też osób 

mieszkających na wsi i w małych miastach. 

Eliminowanie przyczyn ubóstwa oraz 

przeciwdziałanie jego skutkom staje się 

wyzwaniem polityki społecznej w każdym 

państwie.  

Nieodzownym elementem przeciwdziałania 

zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego 

jest diagnoza ich rozmiarów i identyfikacja 

przyczyn, które są celem niniejszego 

opracowania. Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku przeprowadził 

kolejne badanie dotyczące stopnia zagrożenia 

ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu 

województwa podlaskiego. 

Ubóstwo w Polsce 

Z badania „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w 

Polsce w 2016r.” przeprowadzonego przez 

Główny Urząd Statystyczny na podstawie 

badania budżetów gospodarstw domowych 

dostrzec można wyraźne zróżnicowanie 

zasięgu ubóstwa skrajnego na terenie Polski. 

Zasięg ubóstwa osób ubogich oscyluje od 2% 

do 9%. Z danych GUS wynika, że najwyższą 

stopę ubóstwa skrajnego zaobserwowano w 

województwie warmińsko-mazurskim, 

podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim 

oraz wielkopolskim (ok 8-9%). Najniższą 

wartość skrajnego ubóstwa odnotowano 

natomiast w województwie lubuskim, łódzkim, 

dolnośląskim oraz śląskim (ok 2-3%). Średnia 

zasięgu ubóstwa w Polsce w 2016 roku 

wynosiła 4,9%.

. 
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Mapka 1. Zasięg ubóstwa skrajnego w 2016 r. wg województw

 

 

Źródło: "Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r." Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017 

Z badania budżetów gospodarstw domowych 

wynika, iż w 2016 r. wyraźnie poprawiła się 

sytuacja gospodarstw domowych, co znalazło 

odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu 

się zasięgu ubóstwa. 

Podstawowym wskaźnikiem wyliczanym 

przez GUS jest poziom ubóstwa skrajnego. 

Określa on odsetek osób żyjących poniżej 

minimum egzystencji, czyli niezdolnych do 

zaspokojenia potrzeb, które nie mogą być 

odłożone w czasie. To granica zaspokojenia 

najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. 

Takich osób w gospodarstwach domowych w 

2016 roku było 4,9%, natomiast w roku 2015 

wskaźnik wynosił 6,5%. 

Inną granicą wyznaczaną przez GUS jest 

odsetek osób żyjących poniżej granicy ubóstwa 

relatywnego. Określa on odsetek osób w 

gospodarstwach domowych, w których wydatki 

są mniejsze niż 50% średnich miesięcznych 

wydatków gospodarstw domowych. W 2016 

roku w stosunku do roku ubiegłego 

zaobserwowano spadek stopy ubóstwa 

skrajnego a także ubóstwa relatywnego o 1,6%. 

Ostatnim wskaźnikiem branym pod uwagę 

przez GUS jest ustawowa granica ubóstwa, 

która określa kwotę, uprawniającą do ubiegania 

się o świadczenia pieniężne z pomocy 

społecznej. Według analityków stopa ubóstwa 

ustawowego od kilku lat pozostaje na 

identycznym poziomie. 
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Wykres 1. Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008-2016   

według przyjętych w danym roku granic ubóstwa 

% osób w gospodarstwach domowych 

 

Podstawową miarą oceniającą zasięg ubóstwa jest tzw. stopa ubóstwa, czyli odsetek osób w gospodarstwach 

domowych, w których poziom wydatków (obejmujących również wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz 

wartość spożycia naturalnego) był niższy od przyjętej granicy ubóstwa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r.”. 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017 

 

Monitorowany spadek ubóstwa 

skrajnego w 2016 roku w stosunku do roku 

2015 dotyczył większości analizowanych grup 

ludności. Największą różnicę zaobserwowano 

wśród dzieci w wieku 0-17 lat (spadek o ponad 

3%), rodzin wielodzietnych, tj. małżeństwa z 3 

dzieci na utrzymaniu oraz małżeństw z 4 i 

większą liczbą dzieci na utrzymaniu (spadek o 

ponad 4%), w gospodarstwach z głową 

gospodarstwa posiadającą wykształcenie co 

najwyżej gimnazjalne oraz zasadniczo 

zawodowe, wśród rolników, a także między 

mieszkańcami wsi i małych miast, o liczbie 

ludności nieprzekraczającej 20 tys. W 

znacznym stopniu zmniejszył się także zasięg 

ubóstwa skrajnego w gospodarstwach z 

niepełnosprawnymi dziećmi do lat 16 a także z 

niepełnosprawną głową gospodarstwa 

domowego (spadek o 2,4-2,5%). Pomimo 

istotnych spadków stopy ubóstwa powyższe 

grupy wciąż należą do najbardziej 

zagrożonych ubóstwem skrajnym. 

Jednakowy poziom ubóstwa w 2016r. 

w porównaniu z rokiem poprzednim 

odnotowano w gospodarstwach domowych 

bez dzieci na utrzymaniu, w gospodarstwach z 

głową gospodarstwa posiadającą 

wykształcenie wyższe jak również wśród 

mieszkańców największych miast, o liczbie 

ludności wynoszącej co najmniej 500 tys. 

Warto jednak dostrzec, że obserwowana stopa 

ubóstwa w tych grupach należała stosunkowo 

do najniższych. 

Zasięg ubóstwa jest wyraźnie 

zróżnicowany w zależności od grupy 

społeczno-ekonomicznej, określanej na 

podstawie przeważającego źródła dochodów. 

Z badania GUS wynika, iż w najtrudniejszej 

sytuacji znajdowały się osoby żyjące w 

gospodarstwach domowych utrzymujących się 
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z tzw. innych niezarobkowych źródeł (stopa 

ubóstwa skrajnego – ok 16% osób). Bardziej 

niż przeciętnie narażeni na ubóstwo byli 

członkowie gospodarstw domowych rolników 

(11%) a także gospodarstw utrzymujących się 

głównie z rent (ok. 9%). Najniższy procent 

osób zagrożonych ubóstwem odnotowano w 

gospodarstwach domowych, których głównym 

źródłem utrzymania jest praca na własny 

rachunek (ponad 2%). 

Dane statystyczne informują, że ze 

względu na typ gospodarstwa domowego, 

grupy szczególnie zagrożone ubóstwem 

stanowiły rodziny wielodzietne a także rodziny 

niepełne. W 2016 r. poniżej minimum 

egzystencji żyła co dwudziesta osoba w 

gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci na 

utrzymaniu (prawie 5%)1 oraz co siódma 

osoba w gospodarstwach małżeństw z 4 lub 

większą liczbą dzieci na utrzymaniu (14%). 

Wykształcenie jest jednym z 

najważniejszych czynników różnicujących 

zagrożenie ubóstwem. Im wyższe 

wykształcenie, tym mniejsze 

prawdopodobieństwo doświadczania biedy. W 

2016 roku zagrożona ubóstwem skrajnym była 

co 8 osoba zamieszkująca gospodarstwo 

domowe z głową gospodarstwa posiadającą 

wykształcenie co najwyżej gimnazjalne. W 

gospodarstwach z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym problem ten 

dotyczył co 14 osoby, z wykształceniem 

średnim – co 37 osoby, natomiast wyższym – 

mniej niż co setnej osoby. 

Dane statystyczne informują, że w 

porównaniu do rok ubiegłego w Polsce 

wyraźnie zmalały różnice zasięgu ubóstwa 

skrajnego pomiędzy poszczególnymi grupami 

wieku. Częściej ubóstwem ekonomicznym 

zagrożeni są ludzie młodzi, w tym dzieci (0-17 

                                                           
1 Dziecko na utrzymaniu to osoba w wieku 0-14 lat (włącznie), 

będąca w składzie gospodarstwa domowego lub osoba w wieku 15-

25 lat, o ile nie posiada własnego źródła utrzymania lub nie 

pozostaje w związku małżeńskim lub (związku nieformalnym). 

lat) – niecałe 6%. Poprawa w tym przedziale 

wiekowym jest bardzo wyraźna, spadek o 

ponad 3% . Najniższą wartość stopy ubóstwa 

zauważyć można wśród osób w wieku 65 lat i 

więcej. 

Czynnikami, które w największym 

stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu 

ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r. 

były: wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, 

a w przypadku rodzin z dziećmi – 

wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. 

świadczenia wychowawczego (Program 

Rodzina 500 plus). Z danych Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, 

że w okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku, 

średnia miesięczna liczba rodzin 

korzystających z Programu wynosiła 2,522 

mln, w tym 1,558 mln to rodziny otrzymujące 

świadczenie wychowawcze na pierwsze 

dziecko. Programem Rodzina 500 plus średnio 

co miesiąc objętych było ponad 3,8 mln dzieci 

do 18 roku życia.2 

Można spodziewać się dalszego spadku 

zasięgu ubóstwa w grupie najmłodszych. W 

statystykach GUS nie ma jeszcze pełnego 

odzwierciedlenia wpływu Programu 500 plus 

na zasięg ubóstwa za rok 2016, ponieważ 

program nie był wypłacany przez cały rok. 

Pełniejsza ocena będzie możliwa w oparciu o 

dane obejmujące cały rok kalendarzowy 

obowiązywania tego programu. 

Jednym z czynników zwiększających 

ryzyko ubóstwa w gospodarstwie domowym 

jest obecność osoby niepełnosprawnej. 

Według badań GUS w 2016 roku stopa 

ubóstwa skrajnego w gospodarstwie z co 

najmniej 1 osobą niepełnosprawną wyniosła 

niecałe 8%, natomiast bez osób 

niepełnosprawnych wskaźnik ten wyniósł 

nieco ponad 4%. Najbardziej zagrożone biedą 

2 „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016r.”, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, s.6 
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były gospodarstwa domowe z przynajmniej 1 

dzieckiem do lat 16 posiadającym orzeczenie o 

niepełnosprawności (ponad 8%). 

Podobnie jak w poprzednich latach, 

zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był 

dwuipółkrotnie wyższy niż w miastach. 

Różnica ta jest szczególnie widoczna w 

momencie porównania wsi z sytuacją w 

największych miastach (500 tys. lub więcej 

mieszkańców). W skrajnym ubóstwie żyło w 

2016 r. prawie 3% mieszkańców miast (od ok. 

1% w największych miastach, do 4% w 

miastach poniżej 20 tys. mieszkańców). Na 

wsi odsetek osób żyjących poniżej minimum 

egzystencji wyniósł 8% osób. 

 

Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach 

województwa podlaskiego w latach 2015-

2016 

W celu określenia stopnia zagrożenia 

ubóstwem w powiatach województwa 

podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku przeprowadził 

badanie, w którym wykorzystano metodę 

wielowymiarowej analizy statystycznej. W 

pierwszym kroku dokonano przeglądu 

kształtowania się zmiennych diagnostycznych 

charakteryzujących ubóstwo w powiatach w 

latach 2015-2016. Jako zmienne 

diagnostyczne wykorzystano w poniższej 

analizie wybrane wskaźniki określające 

sytuację społeczno-gospodarczą. Wskaźniki te 

zostały wyznaczone na podstawie danych GUS 

oraz sprawozdania MPiPS-03. 

Zestaw zmiennych diagnostycznych dla 

powiatów województwa podlaskiego 

wybranych do badania przedstawia się 

następująco: 

• X1 - Dochody budżetów powiatów ogółem 

na 1 mieszkańca w złotych  

• X2 - Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania w m2 na 1 osobę 

• X3 - Liczba osób w rodzinach objętych 

pomocą społeczną z powodu ubóstwa na 

1000 mieszkańców 

• X4 - Liczba osób w rodzinach niepełnych 

objętych pomocą społeczną na 1000 

mieszkańców 

• X5 - Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym 

• X6 - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w zł 

Jednym z elementów badania było 

przyjrzenie się zmianom wartości 

poszczególnych zmiennych na przestrzeni 

analizowanego okresu, czyli w latach 2015-

2016. Pierwsza zmienna wykorzystana w 

badaniu to dochody budżetów powiatów 

ogółem na 1 mieszkańca. Najwyższe dochody 

występują w miastach na prawach powiatu tj.: 

w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach. 

Ostatnie miejsca pod względem dochodów 

zaobserwowano w powiatach: łomżyńskim, 

kolneńskim i białostockim. Warto podkreślić 

fakt, że w większości powiatów nastąpił 

wzrost omawianej zmiennej diagnostycznej w 

roku 2016 w porównaniu do roku 

poprzedniego. Największy wzrost dochodów 

nastąpił w mieście Łomża, mieście Suwałki 

oraz w mieście Białystok. 

Kolejną zmienną w badaniu była 

przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania w m2 na 1 mieszkańca. 

Największą przeciętną powierzchnią 

użytkową mieszkania na 1 osobę 

charakteryzują się powiaty hajnowski, 

siemiatycki i bielski, zaś najmniejsza przypada 

w mieście Suwałki, Łomża, a także w powiecie 

kolneńskim. Warto zauważyć, że we 

wszystkich powiatach sytuacja mieszkaniowa 

polepszyła się w roku 2016 w porównaniu do 

roku 2015. 

Kolejne zmienne diagnostyczne 

dotyczą zakresu pomocy społecznej 

świadczonej mieszkańcom powiatów, a ich 
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wartości zostały obliczone na podstawie 

danych publikowanych w MPiPS-03. 

Najmniejsza liczba osób w rodzinach 

objętych pomocą społeczną z powodu 

ubóstwa na 1000 mieszkańców występuje w 

mieście Białystok, Łomża oraz w powiecie 

wysokomazowieckim. W największym 

zakresie pomoc ta dotyczy rodzin z powiatu: 

grajewskiego, sejneńskiego oraz sokólskiego. 

Biorąc pod uwagę zmiany poziomu tej 

zmiennej w roku 2016 w porównaniu do roku 

poprzedniego, zauważamy, że we wszystkich 

powiatach nastąpił spadek liczby osób w 

rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej. Największy spadek w stosunku do 

roku ubiegłego zanotowano w powiecie 

sejneńskim ponad 13%. 

Liczba osób w rodzinach niepełnych 

objętych pomocą społeczną w najmniejszym 

zakresie występuje w powiatach: 

wysokomazowieckim, kolneńskim i 

łomżyńskim. Najwięcej pomocy z tego tytułu 

udziela się w mieście Suwałki, a także w 

powiecie zambrowskim i sejneńskim. Należy 

zauważyć, iż największy spadek w stosunku do 

roku ubiegłego zanotowano w mieście Suwałki 

oraz w powiecie augustowskim powyżej 5%.  

Znaczącym czynnikiem wpływającym 

na poziom ubóstwa jest bezrobocie. Pod 

względem udziału liczby bezrobotnych w 

liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

ranking powiatów kształtuje się w ten sposób, 

że jego pierwsze miejsca zajmują powiaty o 

najmniejszej liczbie bezrobotnych czyli powiat 

suwalski, bielski oraz miasto Suwałki. 

Największe bezrobocie należy do powiatu 

sejneńskiego, kolneńskiego a także 

grajewskiego. We wszystkich powiatach 

liczba bezrobotnych zmalała w 2016 roku w 

porównaniu do roku poprzedniego. 

Na poziom ubóstwa wpływa również 

wynagrodzenie mieszkańców. Najwyższe 

średnie zarobki miesięczne brutto występują w 

powiatach: bielskim, grajewskim oraz w 

mieście Białystok. Najniższe wynagrodzenia 

występują z kolei w powiatach: suwalskim, 

siemiatyckim i w mieście Łomża. We 

wszystkich powiatach nastąpił wzrost 

średniego wynagrodzenia w roku 2016 w 

porównaniu do roku 2015. 

Opisane zmienne diagnostyczne 

posłużyły do stworzenia zmiennej 

syntetycznej określającej stopień 

zagrożenia ubóstwem w powiatach 

województwa podlaskiego, w ten sposób, że 

wyższa wartość zmiennej syntetycznej 

oznacza mniejszy stopień zagrożenia 

ubóstwem. Pozwoliło to na utworzenie 

rankingu powiatów ze względu na stopień 

zagrożenia ubóstwem w latach 2015-2016. 

Dodatkowo wartości liczbowe zmiennej 

syntetycznej zostały podzielone na pięć 

przedziałów określających stopień zagrożenia 

ubóstwem. Ilustrację graficzną dokonanego 

podziału powiatów pod względem poziomu 

ubóstwa w latach 2015-2016 przedstawiono na 

poniższych dwóch mapach województwa. 

• Województwo podlaskie w latach 2015-

2016 charakteryzowało się wysokim 

stopniem zagrożenia ubóstwem. 

• Stopień zagrożenia ubóstwem w powiatach 

województwa podlaskiego w latach 2015-

2016 był zróżnicowany terytorialnie. 

• Bardzo wysokim stopniem zagrożenia 

ubóstwem w latach 2015-2016 cechowały 

się powiaty: sejneński, grajewski i 

kolneński.  

• Bardzo niskim stopniem zagrożenia 

ubóstwem w latach 2015-2016 

charakteryzowały się powiaty: bielski, 

wysokomazowiecki a także miasto 

Białystok. 

• W porównaniu do rankingu powiatów 

najbardziej zagrożonych ubóstwem, 

opracowanych we wcześniejszych latach 

tj. 2013-2014 a także w latach 2015-2016 

zauważa się, iż nie zachodzą zmiany na 
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jego pierwszych pozycjach. Niezmiennie 

w przeciągu 4 lat najmniej zagrożone 

ubóstwem są powiaty: bielski, 

wysokomazowiecki  

i miasto Białystok. Identyczna sytuacja 

występuje w powiatach najbardziej 

zagrożonych. Zarówno w latach 2013-

2014 jak i 2015-2016 najwyższy stopień 

zagrożenia ubóstwem dotyczył tych 

samych powiatów. Należy do nich powiat 

sejneński, grajewski i kolneński. 

• Z badania wynika, że na terenie powiatów 

województwa podlaskiego w 2015 roku w 

stosunku do roku poprzedniego stan 

zagrożenia ubóstwem zwiększył się w 

powiecie hajnowskim, zmiana z niskiego 

stopnia zagrożenia ubóstwem na 

umiarkowany stopień zagrożenia 

ubóstwem. Analogiczna sytuacja miała 

miejsce w powiecie suwalskim 

zanotowano wzrost stopnia zagrożenia 

ubóstwem z umiarkowanego stopnia na 

wysoki stopień zagrożenia. Na szczególną 

uwagę zasługują 4 powiaty, w których 

odnotowano spadek stopnia zagrożenia 

ubóstwem. Są to powiaty: łomżyński, 

augustowski, sokólski a także miasto 

Łomża. 

 

Mapka 2. Stopień zagrożenia ubóstwem w 2015 roku na terenie województwa podlaskiego 
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Mapka 3. Stopień zagrożenia ubóstwem w 2016 roku na terenie województwa podlaskiego.  
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Skład Działu Polityki Społecznej ROPS w Białymstoku: 

Krystyna Bobrowska – Dąbrowska – kierownik 

Anna Golubiewska – Dziadel 

Monika Jodłowska 

Monika Karolak 

Elżbieta Królewska 

Agnieszka Woroszyło 

Paulina Wiśniewska 

Marta Sasińska 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku 

15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7 

www.rops-bialystok.pl 

e-mail: rops@rops-bialystok.pl 

tel. 85 744 72 72, fax: 85 744 71 37 


