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WSTĘP 

 

 

Od 2012 roku, dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu 

terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej został zastąpiony Oceną Zasobów 

Pomocy Społecznej (OZPS). Obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, 

powiaty i samorząd województwa OZPS wynika z nowelizacji w 2011 r. ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 

z późn. zm.). Niniejsza zmiana wprowadziła w ustawie art. 16a, w następującym 

brzmieniu: 

 

„Art. 16a. 1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, 

organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na 

podmiot je finansujący i realizujący. 

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, 

rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. 

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 

kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi 

województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. 

Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.” 
 

Z ustawy wynika, że obowiązek sporządzania OZPS spoczywa na gminnie, 

powiecie, oraz samorządzie województwa. Bezpośrednio jest ona realizowana 

odpowiednio przez: ośrodki pomocy społecznej (OPS), powiatowe centra pomocy 

rodzinie (PCPR) i regionalne ośrodki polityki społecznej (ROPS).  

Głównym celem Oceny Zasobów Pomocy Społecznej oraz rekomendacji z niej 

wynikających jest zaplanowanie budżetu na kolejny rok. W związku z ustawowym 

obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu 

terytorialnego OZPS, Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z Ministerstwem 

Pracy i Polityki Społecznej w celu ujednolicenia gromadzonych danych przygotował 

w ramach projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” narzędzie oceny 
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zasobów pomocy społecznej wykorzystujące elektroniczną Statystyczną Aplikację 

Centralną (SAC).  

Narzędzie składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy danych na temat 

sytuacji demograficznej i społecznej. Drugi komponent narzędzia odnosi się do 

informacji na temat osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w gminie. 

Kolejny blok obejmuje dane o zasobach pomocy społecznej, zaś ostatni dotyczy 

wskaźników oceny.  

Rok 2012 to rok testowania nowego modułu. Uwagi, sugestie i propozycje, 

które pojawią się podczas korzystania z narzędzia staną się podstawą do jego 

modyfikacji, rozwoju i przystosowania do potrzeb gmin i powiatów w latach 

następnych. 

   Wypełnione przez OPS i PCPR formularze przekazane zostały do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku a następnie poddane 

dalszemu przetworzeniu przez pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej. 

Przesłane kwestionariusze zostały zweryfikowane a następnie poddane analizie. 

Stały się one podstawą do opracowania niniejszego raportu.  
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I. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIATACH 

 

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 

 

Województwo podlaskie podzielone jest administracyjnie na 17 powiatów  

(w tym 3 miasta grodzkie: Białystok, Łomża, Suwałki) i 115 gmin. W skład 

województwa wchodzi 78 gmin wiejskich, 27 gmin wiejsko – miejskich oraz 13 gmin 

miejskich. Województwo zamieszkuje 1.189.1781 mieszkańców. Wykres nr  

1 przedstawia sytuację ludności na terenie województwa na przestrzeni lat 2009 - 

2011.   

 

WYKRES 1. LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 2009-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Powyższy wykres wskazuje, że w roku 2010 w stosunku do roku 2009 liczba 

mieszkańców województwa podlaskiego wzrosła o 2.832 osoby, natomiast  

w roku 2011 spadła o 3.385 osób względem roku 2010.  

W roku 2011 liczba kobiet zamieszkujących województwo wynosiła 611.570 

osób i była wyższa w stosunku do mężczyzn o 33.962 osoby. Struktura ludności  

w województwie w podziale na płeć kształtowała się podobnie na przestrzeni lat. 

Dane liczbowe w tym obszarze przedstawia wykres nr 2.   

 

 

                                                      
1 Opracowanie własne na podstawie OZPS (dane powiatowych centrów pomocy rodzinie) 
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WYKRES 2. LICZBA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Ze sprawozdawczości jednostek powiatowych (uzupełnionych o liczbę 

bezrobotnych w mieście Suwałki na podstawie danych z Podlaskiego Rynku Pracy ) wynika, 

że na terenie województwa podlaskiego z roku na rok wzrasta liczba osób 

bezrobotnych. W roku 2011 liczba bezrobotnych ogółem wynosiła 65.920 osób.  

W stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost o 8%, zaś w stosunku do roku 2010 o 4%. 

Podobną sytuację odnotowuje się w przypadku liczby osób długotrwale 

bezrobotnych.  

WYKRES 3. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ Z PRAWEM DO 
ZASIŁKU W LATACH 2009 - 2011 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Analiza danych otrzymanych z 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie 

wykazuje, że w roku 2011 na terenie województwa podlaskiego było 

zarejestrowanych 39.894 podmiotów gospodarczych. W latach poprzednich liczba 

tych podmiotów była znacznie wyższa, w roku 2009 o 6.116 i w roku 2010 o 7.545 

podmiotów. Miasta na prawach powiatu tj. Białystok, Łomża, Suwałki 

zarejestrowane podmioty gospodarcze ujęły przy analizie gmin, co uzasadnia 

znacznie większa liczbę tych podmiotów w dalszej części opracowania.  

 

WYKRES 4. STAN INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
W LATACH 2009-2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Z powyższego wykresu wynika, że z roku na rok na terenie województwa 

podlaskiego przybywa obiektów sportowych tj. boisk, hal sportowych, stadionów. 

Liczba sal widowiskowych na przestrzeni analizowanych lat pozostaje niezmieniona. 

Odnotowuje się ponadto spadek liczby szkół wyższych oraz szkół przygotowujących 

do zawodu.  
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2. Dane o korzystających z pomocy społecznej w powiatach 

 

Najczęstszą przyczyną udzielania świadczeń przez PCPR-y na terenie 

województwa podlaskiego w 2011 roku była niepełnosprawność. Stała się ono 

powodem przyznania wsparcia w przypadku 37% osób korzystających  

z pomocy jednostek powiatowych. 

WYKRES 5. POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIATACH  W ROKU 2011  
(LICZBA OSÓB OGÓŁEM, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIA)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

Największy odsetek osób, którym przyznano pomoc z powodu 

niepełnosprawności zanotowano w mieście Suwałki (2.257) oraz w powiatach: 

wysokomazowieckim (1.042), zambrowskim (501) oraz suwalskim (417). Na terenie 

powiatów: siemiatyckiego, bielskiego, hajnowskiego, białostockiego, monieckiego, 

sokólskiego, augustowskiego, sejneńskiego oraz miasta Białystok nie odnotowano 

żadnego beneficjenta, który korzystał w 2011 roku z pomocy społecznej tytułem 

niepełnosprawności.  

Przemoc w rodzinie była w analizowanym okresie przyczyną objęcia pomocą 

26% ogółu osób korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej.  
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RYSUNEK 1. LICZBA OSÓB OGÓŁEM, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE Z POWODU PRZEMOCY 
W RODZINIE W 2011 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Najwięcej osób korzystających z tej formy wsparcia odnotowano w: mieście 

Suwałki (2.011), powiecie suwalskim (520) i mieście Łomża (377). Najrzadziej ze 

wsparcia z tytułu przemocy w rodzinie korzystano w powiatach: hajnowskim (18), 

wysokomazowieckim (19) i kolneńskim (29). 

Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków to kolejna przyczyna 

przyznawania przez PCPR-y pomocy. Finansowanie to dotyczyło 13% klientów 

pomocy społecznej województwa podlaskiego. Stosunkowo najczęściej pomocy  

z powodu tej właśnie przyczyny udzielano w miastach: Suwałki (786) i Białystok 

(352) oraz w powiatach: białostockim (76) i augustowskim (73). Najrzadziej 
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usamodzielnienie  pełnoletnich wychowanków było przyczyną udzielenia wsparcia 

w powiatach: kolneńskim (12) i zambrowskim (13).  

13% klientów PCPR-ów na terenie województwa podlaskiego w roku 2011 

stanowiły rodziny zastępcze. Największy odsetek rodzin zastępczych, którym 

powiatowe centra pomocy rodzinie przyznały świadczenia dotyczyło miast: 

Białystok (350) i Suwałki (232) oraz powiatów: białostockiego (163) i augustowskiego 

(125). Najrzadziej potrzeba wsparcia rodzin zastępczych była przyczyną udzielenia 

pomocy społecznej w powiatach: kolneńskim (29) i zambrowskim (30).  

Wsparcie podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych to kolejna 

przyczyna udzielania świadczeń. Był to powód objęcia pomocą 5% ogółu osób 

korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej. 3% klientów pomocy 

społecznej stanowiły osoby, którym udzielono wsparcia z powodu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, 2% z powodu sieroctwa i niespełna 1% z powodu integracji 

cudzoziemców.  

Wybrane świadczenia pieniężne wypłacne przez powiat (decyzje administracyjne) 

Do zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie należy min. organizowanie 

opieki w rodzinach zastępczych, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, przyznawanie pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, pomoc 

cudzoziemcom czy prowadzenie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji 

kryzysowej. Wykres nr 6 przedstawia liczbę osób ogółem, którym przyznano decyzją 

administracyjną świadczenia w wybranych kategoriach. 

Z analizy danych wynika, że powiatowe centra pomocy rodzinie najczęściej 

decyzje administracyjne wydawały dla osób z rodzin spokrewnionych z dzieckiem 

(1.254). Najmniej, bo 5 osobom, wydano decyzje administracyjne z rodzin 

specjalistycznych. Według danych uzyskanych od powiatów w 2011r. funkcjonowały 

2 rodziny specjalistyczne na terenie województwa podlaskiego. 
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WYKRES 6. LICZBA OSÓB, KTÓRYM PCPR-Y  UDZIELIŁY W ROKU 2011 WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ 
PIENIĘŻNYCH DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

16 

16 

22 

151 

156 

245 

261 

603 

1254 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

rodziny specjalistyczne

specjalistyczne ośrodki wychowacze

pomoc udzielana uchodzcom w zakresie
indywidualnego programu integracji

rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego

rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckime

rodziny wielodzietne

świadczenia dla pełnoletnich osób
opuszczajacych placówki

rodziny niespokrewnione z dzieckiem

świadczenia dla pełnoletnich osób
opuszczajacych rodziny zastępcze

rodziny spokrewnione z dzieckiem



12 
 

3. Wybrane usługi pomocy społecznej 

 

  W 2011 roku  powiatowe centra pomocy rodzinie z terenu województwa 

podlaskiego udzieliły poradnictwa specjalistycznego (porady prawne, rodzinne  

i psychologiczne) 5.904 rodzinom. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 13.519.  

W roku 2010 liczba rodzin, którym powiaty udzieliły tego typu wsparcia wynosiła 

5.360 i była niższa o 544 rodziny w stosunku do roku 2011 i o 306 rodzin wyższa  

w stosunku do roku 2009.  

 

RYSUNEK 2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PCPR W 2011 ROKU NA TERENIE 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - LICZBA RODZIN 

 
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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  Z powyższego rysunku wynika, że w 2011 roku najczęściej poradnictwo 

specjalistyczne udzielane było na terenie miast: Białystok (2.390) i Łomża (845) oraz 

na terenie powiatów: siemiatyckiego (692) i suwalskiego (346). Najrzadziej natomiast 

z tego typu usług korzystali mieszkańcy powiatów: hajnowskiego (12)  

i łomżyńskiego (19).  

  Z roku na rok wzrasta liczba rodzin objętych pracą socjalną. W 2009 roku 

pomocy społecznej w formie pracy socjalnej udzielono 2.131 rodzinom. W roku 2010 

liczba tych rodzin wzrosła o 907, zaś w 2011 o 1.067.  Beneficjenci pomocy społecznej 

z terenu województwa podlaskiego objęci wsparciem w formie pracy socjalnej 

najczęściej zamieszkują w powiatach: grajewskim (900), kolneńskim (840), 

białostockim (300). 

  Interwencją kryzysową prowadzoną przez PCPR-y na terenie województwa 

podlaskiego objęto w 2011 roku 3.229 rodzin. Rok wcześniej liczba rodzin, 

korzystających z interwencji kryzysowej była niższa o 1.344, zaś w roku 2009 o 900. 

Najczęściej interwencja kryzysowa prowadzona była przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie na terenu miasta: Białystok (1.647) i Łomży (300) oraz w powiatach: 

kolneńskim (182) i wysokomazowieckim (287). 

  Analiza oceny zasobów pomocy społecznej wykazała, że w roku 2011 na 

terenie powiatów województwa podlaskiego zawarto 784 kontraktów socjalnych, 

o 452 więcej niż w roku 2009 i o 301 więcej niż w roku 2010. W badanym roku 

najwięcej kontraktów zrealizowały powiaty: łomżyński (256) i augustowski (118). 

Ponad połowa powiatów wykazała w badaniu, że nie zawierała na swoim terenie 

kontraktów socjalnych.  

  Z przeprowadzonego badania wynika, że w 2011 roku PCPR - y zrealizowały 

731 indywidualnych programów usamodzielnienia. W roku 2010 liczba programów 

wynosiła 693, natomiast w roku 2009 w stosunku do roku 2011 była wyższa o 23 

programy. W 2011 roku najwięcej programów zrealizowały miasta: Białystok (114)  

i Suwałki (103).  

  Zadaniem powiatu jest również udzielanie wsparcia w formie 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie 

województwa podlaskiego tego typu wsparciem w 2011 roku objęto 1.224 osób. 
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Warto jednak odnotować, że w latach wcześniejszych liczba tych usług była wyższa, 

w roku 2010 o 332 osoby i w  2009 r. o 18 osób.  

  Ponadto PCPR-y wykazały, że w 2011 roku 250 beneficjentów skorzystało 

z usługi w formie programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, zaś 82 osoby objęto indywidualnym programem 

integracji dla cudzoziemców.  

 

 

4. Instytucje pomocy społecznej 

 

  Z informacji uzyskanych od jednostek powiatowych dowiadujemy się, że  

liczba instytucji pomocy społecznej jest na niezmiennym poziomie w latach 2009-

2011. Poniższa tabela prezentuje dane statystyczne na temat liczby funkcjonujących 

jednostek, liczby dostępnych miejsc oraz liczby osób korzystających z usług 

placówek  prowadzonych na terenie województwa podlaskiego w 2011 r.  

 

TABELA 1. WYBRANE INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ WG. STANU NA 2011 R. 

 Liczba 
Placówek 

Liczba 
Miejsc 

Liczba Osob 
Korzystajacych 

Dom Pomocy Społecznej 21* 2295 2490 

Ośrodki Wsparcia dla osób z 
zaburzeniem psychicznym  

5** - - 

Środowiskowe Domy Samopomocy 10** - - 

Dzienne Domy Pomocy 0 0 0 

Noclegownie, Schroniska I Domy Dla 
Osób Bezdomnych 

0 0 0 

Kluby Samopomocy 0 0 0 

Rodzinne Domy Dziecka 4 29 26 

Mieszkania Chronione Ogółem 13 34 44 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej Ogółem 8 51 354 

Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa 11 - 4505 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 13 - 713 

Centrum Integracji Społecznej 
Utworzone Przez Powiat 

0 - 0 

Warsztat Terapii Zajęciowe 23 - 751 

Zakład Aktywności Zawodowej 0 - 0 
*Uwzględniono DPS prowadzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego 
**Na podstawie danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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5. Zwiększenie zasobów pomocy społecznej 

 

Analiza zasobów pomocy społecznej wykazała, że na terenie województwa 

podlaskiego największe nakłady w powiatach na zwiększenie zasobów pomocy 

społecznej planuje się przeznaczyć na domy pomocy społecznej.  

WYKRES 7. WARTOŚĆ OGÓŁEM NAKŁADÓW ZASOBU POMOCY SPOŁECZNEJ   

W POWIATACH W ROKU 2011 (W TYS. ZŁ) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Największe nakłady na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w 2011 r. 

przeznaczyły: miasto Białystok (22.651 tys. zł), powiat białostocki (16.964 tys. zł) 

i miasto Suwałki (6.610 tys. zł). Nakłady przeznaczone na ten cel w ujęciu 

powiatowym prezentuje rysunek nr 3.  
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RYSUNEK 3. ZWIĘKSZENIE ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 R. W DPS  
- WARTOŚĆ NAKŁADÓW OGÓŁEM (W TYS. ZŁ.) 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Wyniki badania dowodzą, że na terenie powiatów województwa podlaskiego 

najniższe nakłady na zwiększenie zasobów pomocy społecznej przeznaczono na 

mieszkania chronione (77 tys. zł) i dzienne placówki opiekuńczo – wychowawcze 

(147 tys. zł). Natomiast na takie instytucje jak: dzienne domy pomocy, noclegownie, 

schroniska i domy dla osób bezdomnych, kluby samopomocy, centra integracji 

społecznej czy zakłady aktywności zawodowej w 2011 r. jak i na lata 2012-2014 nie 

zaplanowano środków na zwiększenie tychże zasobów. 
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6. Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie 

 

Analiza oceny zasobów pomocy społecznej wykazała, że według stanu na 

dzień 31 grudnia 2011 r. w powiatowych centrach pomocy rodzinie na terenie 

województwa podlaskiego na stanowisku kierowniczym zatrudnionych było 25 

osób, w tym 19 kierowników posiadało wykształcenie wyższe a 18 specjalizację 

z organizacji pomocy społecznej. Powiatowe centra pomocy rodzinie zatrudniały 

łącznie 51 pracowników socjalnych oraz 86 pracowników administracyjnych. Wśród 

pracowników socjalnych wykształceniem wyższym legitymuje się 90% osób. 

Pozostali pracownicy posiadają wykształcenie średnie. Ponadto 3 pracowników 

ukończyło specjalizacje 1 - ego stopnia w zawodzie, 4 - specjalizacje 2 - go stopnia  

w zawodzie oraz 10 specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Spośród 

pracowników administracyjnych zatrudnionych w PCPR – 76% posiadało wyższe 

wykształcenie, pozostali legitymują się wykształceniem średnim. Jednostki 

powiatowe wykazały, że zatrudniają również innych pracowników, tj.: 

 6 prawników,  

 11 psychologów, 

 3 asystentów osoby niepełnosprawnej, 

 1 doradcę ds. osób niepełnosprawnych,  

 1 doradcę zawodowego,  

 1 informatyka,  

 1 konsultanta - psychologa, 

 1 konsultanta ds. finansów i księgowości,  

 1 konsultanta,  

 1 koordynatora projektu,  

 1 koordynator pieczy zastępczej,  

 1 pedagoga,  

 2 pracowników na stanowisku pomocy biurowej, 

 1 specjalistę ds. zamówień publicznych, 

 5 specjalistów pracy z rodziną.  
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7. Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej 

 

 

  Z analizy danych złożonych przez powiatowe centra pomocy rodzinie, 

wynika, że całkowity, roczny koszt prowadzenia i utrzymania 15 jednostek w 2011 

roku wyniósł 6.801 tys. zł. W roku 2010 koszt ten stanowił – 6.309 tys. zł. zaś w 2009 – 

5.706 tys. zł.  

 

WYKRES 8. CAŁKOWITY ROCZNY KOSZT PROWADZENIA I UTRZYMANIA PCPR W 2011 R. (W TYS. ZŁ.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Z powyższego wykresu wynika, że największe wydatki (w kwocie 4.944 tys. 

zł.) w 2011 roku przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi.  

 Najwyższe środki utrzymania PCPR odnotowano w powiecie bielskim  

i mieście Suwałki. Warto odnotować, że MOPR Białystok i MOPS Łomża nie 

wykazały swoich kosztów (por. wykres nr 9), przez co należy rozumieć, że koszty 

swojego funkcjonowania wykazały przy kasztach utrzymania ośrodków pomocy 

społecznej. 
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WYKRES 9. CAŁKOWITY ROCZNY KOSZT PROWADZENIA I UTRZYMANIA PCPR Z PODZIAŁEM NA 
POWIATY W 2011 R. (W TYS. ZŁ.) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zostały zapytane w badaniu o średni 

miesięczny koszt utrzymania CIS, WTZ i ZAZ. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 

na terenie województwa podlaskiego powiaty nie prowadzą żadnego centrum 

integracji społecznej i zakładu aktywności zawodowej. Natomiast średni miesięczny 

koszt prowadzenia i utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2011 roku 

wynosił - 736 zł.  
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8. Środki finansowe powiatów na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy 
społecznej 

 

 

  Na zaspokajanie potrzeb w ramach realizacji zadań własnych powiatów na 

terenie województwa podlaskiego w roku 2011 wydatkowano ogółem 105.204 tys. zł. 

Podział środków na realizację zadań własnych w obszarze pomocy społecznej 

przedstawiał się następująco:  

 5.581 tys. zł. - utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, 

 77 tys. zł. - prowadzenie mieszkań chronionych, 

 65.355 tys. zł. - prowadzenie i rozwój domów pomocy społecznej, 

 2.356 tys. zł. - prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

 16.986 tys. zł. - pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach 

zastępczych, również na terenie innego powiatu, 

 471 tys. zł. - organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii 

rodzinnej, 

 3.613 tys. zł. - kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo - wychowawczych  

i ustalanie wysokości odpłatności rodziców i opiekunów prawnych za pobyt 

dzieci w tych placówkach, 

 4.241 tys. zł. - przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz 

pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom 

opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze, 

 7.040 tys. zł. - organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie 

pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

umieszczonych w nich dzieci oraz ustalanie wysokości odpłatności rodziców 

za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 
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Z analizy danych przedstawionych przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

wynika, że  na realizację zadań zleconych wydatkowano łącznie w 2011 roku – 11.196 

tys. zł.  

Podział zadań zleconych i wydatkowanych środków w 2011 roku 

przedstawiał się następująco:  

 1.558 tys. zł. - dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do uczestnictwa  

w turnusie rehabilitacyjny 

 130 tys. zł. - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych 

 3.287 tys. zł. - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 1.353 tys. zł. - likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, 

transportowych, w komunikowaniu się i technicznych 

 584 tys. zł.  - przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych 

 

Ponadto w ramach „innych zadań” wydatkowano 8.457 tys. zł na utrzymanie 

warsztatów terapii zajęciowej utworzonych przez powiat.  

Z zebranych informacji wynika, że w 2011 roku zrealizowano 12 projektów 

EFS, w których uczestniczyło 1.103 beneficjentów. Ogółem wydatkowano na ten cel 

5.664 tys. zł.  
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9. Współpraca powiatów z organizacjami pozarządowymi – zdania zlecone  
w obszarze pomocy społecznej 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że w 2011 roku 15 organizacji 

pozarządowych posiadło umowy współpracy (zleceń zadań) z samorządem 

powiatowym. Analiza wykazała, że wartość zleconych zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym w 2011 roku wyniosła 1.644 tys. zł. Środki w kwocie 

603 tys. zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, natomiast 1.006 tys. zł. 

na prowadzenie placówek pomocy społecznej.  

 

 

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 

 

Analiza danych uzyskanych z jednostek powiatowych dowodzi, iż z roku na 

rok wzrasta wartość wskaźnika profesjonalizacji kadry PCPR.  W roku 2011 – 18% 

kadry PCPR posiadało specjalizację z organizacji pomocy społecznej (stosunkowo  

w 2009 roku  - 12% a w 2010 – 17%). W 2010 roku do roku 2009 stosunek osób, które 

podniosły swoje kwalifikacje o specjalizację z organizacji pomocy społecznej wzrósł 

o 42% i w roku 2011 w stosunku do roku 2010 o 6% (por. tab. 2).   

 

TABELA 2. WSKAŹNIK PROFESJONALIZACJI KADRY PCPR  

 

kierownicy i 
pracownicy 

socjalni 
posiadający 
specjalizację 
z organizacji 

z pomocy 
społecznej 

pozostali 
pracownicy 
posiadający 
specjalizację 
z organizacji 

z pomocy 
społecznej* 

liczba 
wszystkich 

zatrudnionych 
w PCPR 

wartość wskaźnika 
((k1+k2)/k3)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 5 

2009 22 2 203 12 X 

2010 27 5 190 17 142 

2011 28 8 200 18 106 

2012 
prognozy 

30 14 213 21 117 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Z uzyskanych danych wynika, że w roku 2009 – 87% pracowników socjalnych 

(ogółem zatrudnionych było 47 pracowników) posiadało wykształcenie wyższe. 

W roku 2010 liczba pracowników powiatowych centr pomocy rodzinie 

zatrudnionych na stanowisku „pracownik socjalny” wzrosła o 5 osób w skali 

województwa. Odnotowano również wzrost wskaźnika wykształcenia pracowników 

socjalnych - wyniósł on 88% pracowników socjalnych z wyższym wykształceniem. 

Dynamika wskaźnika wykształcenia pracowników zatrudnionych w PCPR w roku 

2011 w stosunku do roku 2010 wyniosła 2% (por. tab. 3).  

 

TABELA 3. WSKAŹNIK WYKSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

 

liczba 
pracowników 

socjalnych 
posiadających 

wyższe 
wykształcenie 

liczba wszystkich 
pracowników 

socjalnych 
zatrudnionych w 

PCPR 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 41 47 87 X 

2010 46 52 88 101 

2011 46 51 90 102 

2012 prognozy 42 47 89 99 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Dane liczbowe wskazują na fakt, że na przestrzeni analizowanych lat (2009 – 

2011) – 6% ogółu pracowników socjalnych posiadało specjalizację I stopnia  

w zawodzie (por. tab. 4).  

TABELA 4. WSKAŹNIK PROFESJONALIZACJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I 

 

liczba 
pracowników 

socjalnych 
posiadających 

specjalizację I st. 
w zawodzie 

liczba wszystkich 
pracowników 

socjalnych 
zatrudnionych w 

PCPR 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 3 47 6 X 

2010 3 52 6 100 

2011 3 51 6 100 

2012 
prognozy 

3 47 6 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Z badania oceny zasobów pomocy społecznej wynika, że spośród 47 

pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach powiatowych w 2009 roku  - 

tylko 1 pracownik posiadał specjalizację II stopnia w zawodzie. W roku 2010 wartość 

wskaźnika profesjonalizacji II stopnia wśród pracowników socjalnych wzrosła  

w stosunku do roku poprzedniego o 6% (por. tab. 5).  

TABELA 5. WSKAŹNIK PROFESJONALIZACJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH II 

 

liczba pracowników 
socjalnych 

posiadających 
specjalizację II st. w 

zawodzie 

liczba 
wszystkich 

pracowników 
socjalnych 

zatrudnionych 
w PCPR 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 1 47 2 X 

2010 4 52 8 400 

2011 4 51 8 100 

2012 prognozy 4 47 9 113 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Stosunek liczby osób z zawartym kontraktem socjalnym do liczby osób 

korzystających z usług PCPR w 2009 roku wynosił 4%. Z danych zaprezentowanych 

w tabeli nr 6 wynika, że w kolejnych latach  wskaźnik kontraktów socjalnych rósł, 

odpowiednio w 2010 r. do 7% i w 2011 r. do 12 %. Wskaźnik dynamiki w 2010 r. 

wzrósł o 75% w stosunku do roku 2009, a w 2011 r. o 71% do roku poprzedniego.  

TABELA 6. WSKAŹNIK KONTRAKTÓW SOCJALNYCH 

 

liczba osób z 
zawartym 

kontraktem 
socjalnym**** 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy PCPR 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 332 7 397 4 X 

2010 483 6 819 7 175 

2011 784 6 720 12 171 

2012 prognozy 605 7 502 8 67 

**** dotyczy osób, które podpisały kontrakt (nie wliczając członków ich rodzin, którzy również mogą 
być beneficjentami kontraktu) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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 Środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez powiaty w 2009 roku 

w 90% realizowały potrzeby beneficjentów. W roku 2010 dynamika zaspokojenia 

potrzeb miejsc w ŚDS wzrosła o 3%, natomiast w 2011 roku o 6% (por. tab. 7).  

 

TABELA 7. WSKAŹNIK ZASPOKOJENIA POTRZEB MIEJSC W ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY 

 

liczba osób 
umieszczonych w 
środowiskowych 

domach 
samopomocy 

liczba osób oczekujących 
na umieszczenie w 

środowiskowych domach 
samopomocy 

wartość 
wskaźnika 

(k1x100)/(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 95 10 90 X 

2010 126 9 93 103 

2011 137 2 99 106 

2012 prognozy 158 1 99 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

  

 W latach 2009–2010 w mieszkaniach chronionych na terenie województwa 

podlaskiego umieszczone były 34 osoby. W roku 2011 liczba mieszkańców wzrosła 

do 43 osób. Z otrzymanych danych wynika, że na terenie woj. podlaskiego nie ma 

osób, które oczekują na umieszczenie w tego rodzaju placówce (por. tab. 8). 

 

TABELA 8. WSKAŹNIK ZASPOKOJENIA POTRZEB MIEJSC W MIESZKANIACH CHRONIONYCH 

 

liczba osób 
umieszczonych w 

mieszkaniach 
chronionych 

liczba osób 
oczekujących na 
umieszczenie w 
mieszkaniach 
chronionych 

wartość 
wskaźnika 

(k1x100)/(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 34 0 100 X 

2010 34 0 100 100 

2011 43 0 100 100 

2012 prognozy 40 0 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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WNIOSKI DO POWIATÓW 

 

 
1) W latach 2009 – 2011 wzrosła liczba pracowników socjalnych, którzy podnieśli 

swoje kwalifikacje o specjalizację z organizacji pomocy społecznej (w roku 2010  
w stosunku do roku 2009 dynamika wzrostu wyniosła 42%, zaś w roku 2011 
w stosunku do roku 2010 - 6%  

 
2) W roku 2009 stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających wyższe 

wykształcenie w stosunku do wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych 
w PCPR wynosił 87%. W roku 2010 odnotowano 1% -wy, natomiast w 2011 -2% -
wy wzrost dynamiki wskaźnika 

 
3) W analizowanym okresie – 6% ogółu pracowników socjalnych posiadało 

specjalizację I stopnia w zawodzie. Odnotowano wzrost liczby pracowników 
socjalnych posiadających specjalizację II stopnia w zawodzie w latach 2010 – 2011 
względem roku 2009 biorąc pod uwagę wszystkich pracowników socjalnych 
PCPR 

 
4) Z roku na rok obserwuje się wzrost liczby kontraktów socjalnych zawartych 

pomiędzy jednostkami PCPR a beneficjentami pomocy społecznej  
 
5) W roku 2010 odnotowano wzrost dynamiki wskaźnika zaspokojenia potrzeb 

miejsc w ŚDS, w stosunku do roku 2009 o 3%, natomiast w 2011 do roku 2010 o 6%  
 
6) W latach 2009 – 2010 w mieszkaniach chronionych na terenie województwa 

podlaskiego umieszczone były 34 osoby. W roku 2011 liczba mieszkańców 
wzrosła do 43 osób. Potrzeby w zakresie mieszkań chronionych w województwie 
podlaskim są w pełni zaspokojone. 
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REKOMENDACJE DO POWIATÓW 

 

1) Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych 
kierowników oraz pracowników socjalnych PCPR (w tym o specjalizację z 
organizacji pomocy społecznej, o specjalizację I, II stopnia) celem  poprawy 
kompetentności i rzetelności osób udzielających wsparcia 
 

2) Promowanie oraz umiejętny dobór pracy socjalnej do potrzeb klientów pomocy 
społecznej 

 
3) Zwiększenie świadczonej pomocy, poprzez adaptację liczby kontraktów 

socjalnych do potrzeb beneficjentów 
 
4) Podjęcie działań skutkujących zmniejszeniem liczby osób oczekujących na 

umieszczenie w środowiskowych domach samopomocy 
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II. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH 

 

 

1. Infrastruktura społeczna w gminach województwa podlaskiego 

 

Ze sprawozdawczości jednostek gminnych wynika, że na terenie 

województwa podlaskiego z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych. W roku 2011 liczba podmiotów ogółem wyniosła 

93.0692.  W stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost o 6,7%, zaś w stosunku do roku 

2010 o 3,5%.  

Największą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  odnotowano 

w miastach na prawach powiatów tj. w mieście: Białystok (29.247), Łomża (18.549), 

Suwałki (6.843). Podkreślić należy, że w przypadku miast Białystok i Suwałki, liczba 

podmiotów gospodarczych malała w latach 2009 - 2011, zaś w Łomży odnotowano 

znaczny wzrost zarejestrowanych podmiotów w 2011 r. w stosunku do dwóch 

poprzednich lat.  

Analiza podmiotów gospodarczych ze względu na położenie terytorialne 

w 2011 r. w ujęciu powiatowym wykazuje, że najwięcej zarejestrowanych 

podmiotów jest w miastach na prawach powiatów oraz w powiecie białostockim 

(8.493), natomiast najmniej w powiatach: kolneńskim (1.517), monieckim (1.539), 

sejneńskim (1.205) i suwalskim (854) (por. rys. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Opracowanie własne na podstawie OZPS (dane ośrodków pomocy społecznej) 
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RYSUNEK 4. LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W GMINACH 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W PODZIALE NA POWIATY W 2011 R. 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Weryfikacja danych pozyskanych ze sprawozdań gmin dowodzi, że w 2011 

roku w zasobie gmin województwa podlaskiego było 17.005 mieszkań. 

W omawianym roku najwięcej mieszkań w zasobie gminy posiadały miasta 

grodzkie: Białystok (5.625), Suwałki (2.249), Łomża (1.207) oraz gminy miejskie: 

Zambrów (1.031) i Augustów (1.017). Gminy tj. Turośń Kościelna, Czyże, Łomża, 

Miastkowo, Przytuły, Jaświły, Siemiatycze, Raczki, Szepietowo wskazały, że nie 

posiadają w swoim zasobie mieszkań. W 2011 r. liczba oczekujących na mieszkania 

ogółem wyniosła 1.660 osób. Najwięcej oczekujących było: w mieście Łomża (620), 
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gminach miejskich: Sejny (182), Hajnówka (90), Zambrów (87). 76 gmin wskazało, że 

na ich terenie nie ma oczekujących na mieszkania.  

Poddając analizie dane w obszarze mieszkań (lokali) socjalnych odnotowuje 

się coroczny wzrost ich liczby. W roku 2009 ośrodki pomocy społecznej 

dysponowały ilością - 1.024 mieszkań. W roku kolejnym zasób mieszkaniowy wzrósł 

o 141. W roku 2011 liczba mieszkań wynosiła 1.392. Pomimo ogólnego wzrostu 

liczby mieszkań socjalnych na przestrzeni analizowanych lat, 44 gminy wskazały, że 

deficyt mieszkaniowy dotyczy wciąż 1.382 osób. Sytuacja o której mowa spotyka 

głównie mieszkańców miast grodzkich: Białystok (639), Suwałki (214), Łomża (74) 

oraz gmin Czarna Białostocka (54), Bielsk Podlaski (51), Wysokie Mazowieckie (46). 

Ważnym odnotowania jest fakt, że 63% gmin naszego regionu nie posiada w swoich 

zasobach mieszkań socjalnych. 

Diagnoza wykazała, że na terenie województwa podlaskiego w 2011 roku 

funkcjonowało 12 żłobków i 247 przedszkoli, liczba oczekujących dzieci na miejsce 

w żłobku w 2011 roku wynosiła  2.392, zaś w przedszkolu 2.660. Podkreślić należy, 

że jedynie 6 gmin wskazało że posiada na swoim terenie żłobki. Poniższa tabela nr 9 

prezentuje szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury społecznej  

w województwie podlaskim. 

 

TABELA 9.  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Lata poprzednie 

Rok oceny 
Prognozy 

 roku 
następnego Rok 2009 Rok 2010 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Liczba mieszkań w zasobie gminy 19 078 16 478 17 005 16 379 

Liczba oczekujących na mieszkanie z 
gminy 

1 372 1 460 1 660 1 790 

Liczba mieszkań (lokali) socjalnych 1 024 1 165 1 382 1 601 

Liczba osób oczekujących na mieszkanie 
(lokal) socjalny 

794 1 004 826 989 

Liczba żłobków w gminie 9 9 12 13 

Liczba oczekujących dzieci na miejsce w 
żłobku 

2 170 2 160 2 392 2 208 

Liczba przedszkoli w gminie 210 229 247 255 

Liczba oczekujących dzieci na miejsce w 
przedszkolu 

1 297 1 494 2 660 2 740 

Liczba szkół podstawowych 437 435 426 417 

Liczba szkół gimnazjalnych 218 217 222 232 

Liczba świetlic dla dzieci 
i klubów dla młodzieży 

258 266 310 322 
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Liczba bibliotek w gminie 273 275 277 276 

Liczba domów kultury 130 122 126 125 

Liczba obiektów sportowych (boisk, hal, 
pływalni itp.) 

380 481 589 599 

Liczba sal widowiskowych (w tym kin) 42 42 46 47 

Liczba podstawowych zespołów opieki 
zdrowotnej na terenie gminy 

491 493 479 477 

Liczba szpitali na terenie gminy 32 32 36 41 

Liczba innych placówek medycznych, 
(np. gabinety stomatologiczne) 

555 619 691 729 

Liczba policyjnych rewirów 
dzielnicowych 

145 147 158 156 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

 

2. Dane o korzystających z pomocy społecznej w gminach 

 

 

 Analiza wykazała, że na terenie gmin województwa podlaskiego w 2011 roku 

z pomocy społecznej, w formie świadczenia przyznanego decyzją skorzystało 

ogółem 75.870 beneficjentów, o 132 mniej niż w roku 2010 i 1.433 mniej niż w roku 

2009. W 2011 roku świadczenia pieniężne udzielono 46.962 osobom. Pomoc w formie  

niepieniężnej uzyskało 45.556 mieszkańców województwa podlaskiego. Wsparcia 

udzielono 44.421 rodzinom. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 125.060.  

 W ramach zadań własnych w 2011 roku, gminy przyznały ogółem 

świadczenia 71.956 klientom pomocy społecznej, natomiast w ramach zadań 

zleconych – 750.  Najwięcej świadczeń ogółem w 2011 roku udzielało miasto 

Białystok (12.437) oraz gminy z terenu: powiatu białostockiego (10.268) i sokólskiego 

(6.382). Najmniej natomiast gminy powiatów: sejneńskiego (1.668), zambrowskiego 

(2.118), suwalskiego (2.319) i wysokomazowieckiego (2.113).  
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RYSUNEK 5. ŚWIADCZENIA PRZYZNANE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH – OGÓŁEM 
(LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE) 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

 

 W 2011 roku najwięcej świadczeń w ramach zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego udzieliły miasta: Białystok (9.178), Suwałki (3.066) i Łomża 

(1.476), zaś najmniej gminy: Przytuły (46), Kobylin – Borzymy (52) i Wysokie 
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Mazowieckie (54). Warto odnotować, że na skalę udzielonych świadczeń znaczny 

wpływ ma liczba mieszkańców  gminy.  

 Z badania wynika, że 42% gmin z terenu województwa podlaskiego 

przyznawało świadczenia w ramach zadań zleconych. Gminy: Jedwabne (108), 

Białowieża (55) oraz miasto Białystok (52) objęły tego typu świadczeniami najwięcej 

osób.  

  

WYKRES 10. LICZBA OSÓB OGÓŁEM, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA PRZEZ GMINY WOJ. 
PODLASKIEGO W 2011 ROKU  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Analiza oceny zasobów pomocy społecznej wykazała, że na terenie 

województwa podlaskiego najczęstszym powodem udzielania świadczeń przez 

jednostki gminne w 2011 roku było ubóstwo. Niemal 30% klientów pomocy 

społecznej korzystało ze świadczeń z tego właśnie powodu. 
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 Wsparciem z tytułu ubóstwa objęto w 2011 

roku 42.839 mieszkańców województwa. Ubóstwo, 

jako przyczyna przyznania świadczeń z pomocy 

społecznej najczęściej występowało w miastach 

Suwałki i Białystok oraz w gminie Sokółka, 

najrzadziej natomiast w gminie Rutka – Tartak, 

Wysokie Mazowieckie i Czyże.  

 Kolejnym najczęstszym powodem udzielania 

świadczeń w 2011 roku na terenie województwa 

podlaskiego, ze względu na liczbę osób objętych 

wsparciem było bezrobocie. Największy odsetek 

osób, którym przyznano pomoc z powodu bezrobocia 

zanotowano w miastach Białystok (5.203), Suwałki 

(3.270) oraz w gminie Łapy (2.193), tudzież 

najmniejszy w gminach Perlejewo (9), Brańsk (11)  

i Suraż (14). Łącznie świadczeniami z tytułu bezrobocia objęto w 2011 roku 33.417 

beneficjentów pomocy społecznej (23% świadczeniobiorców).  

 Długotrwała i ciężka choroba oraz niepełnosprawność to kolejne przyczyny 

uzasadniające przyznanie pomocy społecznej w 2011 roku. Świadczeniobiorcy 

z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby stanowili 12% ogółu beneficjentów 

pomocy społecznej, natomiast z tytuły niepełnosprawności 11%. Najmniejsza liczba 

udzielonych przez gminy świadczeń dotyczyła następujących przyczyn: klęsk 

żywiołowych i ekologicznych (106) i narkomanii (70). 

 Poddając analizie strukturę wybranych kategorii wiekowych beneficjentów 

pomocy społecznej tj. osób do 18 roku życia, kobiet w wieku 60 i więcej lat oraz 

mężczyzn w wieku 65 i więcej lat dowiadujemy się, że największą grupę stanowią 

osoby do 18 roku życia, co obrazuje poniższy wykres.  

 

 

 

 

Gminy, które udzieliły najmniej 
świadczeń  z powodu ubóstwa 

1 Rutka-Tartak 7 

2 
Wysokie 

Mazowieckie 
11 

3 Czyże 17 

4 Suraż 21 

5 Dobrzyniewo Duże 25 

6 Dubicze Cerkiewne 46 

7 Wizna 48 

8 Turośń Kościelna 53 

9 Kleszczele 59 

10 Kobylin-Borzymy 61 

Gminy, które udzieliły najwięcej 
świadczeń z powodu ubóstwa  

109 Bielsk Podlaski 684 

110 Augustów 709 

111 Siemiatycze 822 

112 Łapy 1 251 

113 Grajewo 1 277 

114 Hajnówka 1 435 

115 M. Łomża 1 560 

116 Sokółka 1 714 

117 M. Suwałki 3 636 

118 M. Białystok 5 733 
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WYKRES 11. WYBRANE KATEGORIE ŚWIADCZENIOBIORCÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2011 
ROKU 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 Wyniki badania pokazują, że gminy z terenu województwa podlaskiego 

w 2011 roku wydatkowały kwotę 129.836 tys. zł na świadczenia przyznane decyzją 

administracyjną. Na zadania własne wydane decyzją administracyjną wydano 

119.477 tys. zł, natomiast na zadania zlecone decyzją administracyjną 10.359 tys. zł. 

WYKRES 12. KWOTY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH (W TYS. ZŁ.) WYDANE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ  
W 2011 ROKU 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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 Najwięcej środków finansowych tj. 33% ogółu świadczeń w 2011 roku 

przeznaczono na zasiłki okresowe. Rysunek nr 6 prezentuje gminy w ujęciu 

powiatowym pod względem liczby osób, którym przyznaną decyzją świadczenia 

w postaci zasiłku okresowego w 2011 roku. 

 

RYSUNEK 6. LICZBA OSÓB W GMINACH, W UJĘCIU POWIATOWYM, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ 
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W POSTACI ZASIŁKU OKRESOWEGO W 2011 ROKU  

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 Najwięcej zasiłków okresowych udzielono w mieście Białystok (5.773) oraz 

w gminach z terenu powiatów białostockiego (1.345) i sokólskiego (1.744), najmniej 

w powiatach suwalskim (552) i sejneńskim (459). 
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 Kolejnym świadczeniem pieniężnym, na które gminy z terenu województwa 

podlaskiego wydatkowały znaczną część środków tj. 17% ogółu kwoty udzielonych  

świadczeń na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w 2011 roku - były 

zasiłki celowe (por. wyk. 12). Największą ilość beneficjentów, którzy pobrali tego 

typu świadczenie odnotowano w mieście Białystok (6.743), Suwałki (1.880) oraz  

w gminie Łapy (1.748). Najmniej zasiłków celowych pobrali mieszkańcy gmin: 

Wysokie Mazowieckie (12), Radziłów (6) Siemiatycze (4). 

 Z ogółu kwoty przeznaczonej na świadczenia pomocy społecznej na terenie 

województwa podlaskiego w 2011 roku, 16% stanowiły wydatki na zasiłek stały  

i 15% na dofinansowanie posiłku. W 2011 r. najmniej świadczeń pieniężnych 

wydanych decyzją administracyjną gminy woj. podlaskiego przeznaczyły na 

ubranie, sprawianie pogrzebu oraz schronienie (por. wyk. 12). Na te świadczenia 

gminy wydatkowały łącznie w 2011 roku 1% ogólnej kwoty świadczeń pieniężnych.  

 Z przeprowadzonej analizy wynika, że gminy z terenu województwa 

podlaskiego w 2011 roku wydatkowały ponadto 291.264 tys. zł również na inne 

rodzaje świadczeń pieniężnych dla osób objętych pomocą pieniężną. Poniższa tabela 

prezentuje liczbę osób, którym przyznano wskazane rodzaje świadczeń.  

 

TABELA 10. LICZBA OSÓB OGÓŁEM, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ POSZCZEGÓLNE RODZAJE 
ŚWIADCZEŃ W 2011 R. 

 

Rodzaje świadczeń: 

Liczba osób 

ogółem, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

1 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 77.468 

2 Dodatki mieszkaniowe 36.545 

3 Świadczenie pielęgnacyjne 14.983 

4 Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka 10.645 

6 Świadczenie alimentacyjne 8.154 

7 Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego 7.101 

8 Świadczenie pieniężne  z prac społecznie użytecznych 947 

9 
Świadczenie integracyjne  
(uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej) 

48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Biorąc pod uwagę ww. rodzaje świadczeń pomocy społecznej, najwięcej 

klientów z terenu gmin województwa podlaskiego skorzystało z zasiłków 

rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych (77.468) a także z dodatków 

mieszkaniowych (36.545) i świadczeń pielęgnacyjnych (14.983). 

 

3. Wybrane usługi pomocy społecznej w gminach 

 

W 2011 roku z poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie gmin 

województwa podlaskiego skorzystało ogółem 8.638 rodzin. Liczba osób w tych 

rodzinach wynosiła 22.003 osób. Usługą w formie pracy socjalnej objęto 38.746 

rodzin, zaś w postaci interwencji kryzysowej - 367. W 2011 roku zrealizowano 35 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności i 29 indywidualnych 

programów zatrudnienia socjalnego (IPZS). Analiza wykazała, że ze 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 251 

beneficjentów. 

W analizowanym okresie kontrakt socjalny zawarło 3.011 osób (por. rys. 7), 

w tym 55 to osoby z kontraktem w Klubie Integracji Społecznej. Największą ilość 

kontraktów socjalnych zawarto w miastach na prawach powiatów tj. Suwałkach 

(1.020), Białymstoku (574), Łomży (276) oraz w gminie Łapy (134). Ważne 

podkreślenia jest, że 52% gmin naszego regionu w 2011 r. nie miało podpisanych 

umów z klientami pomocy społecznej w formie kontraktu. 
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RYSUNEK 7. LICZBA OSÓB OGÓŁEM, KTÓRA ZAWARŁA KONTRAKT SOCJALNY W GMINACH WOJ. 
PODLASKIEGO W UJĘCIU POWIATOWYM W 2011 ROKU  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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4. Instytucje pomocy społecznej  

 

Z zebranych informacji na temat instytucji pomocy społecznej na terenie gmin, 

bez względu na organ prowadzący, wynika, iż w 2011 roku funkcjonowało 161 

placówek szeroko rozumianej pomocy społecznej. W latach 2009 - 2010 r. tych 

instytucji było 132 (zaznaczyć jednak należy, że nie wszystkie gminy uzupełniły 

dane z dwóch poprzednich lat). Strukturę instytucji pomocy społecznej w gminach 

wg OZPS przedstawia tabela 11. 

 

TABELA 11. INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH (BEZ WZGLĘDU NA ORGAN PROWADZĄCY) 
W 2011 R. 

INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ  

W GMINACH 

Liczba 

jednostek 

organizacyjny  

Liczba  

miejsc 

Liczba osób 

korzystających 

1 2 3 4 

Domy Pomocy Społecznej 1 21* 2 295 2 490 

Ośrodki Wsparcia 2 36 1 492 2 799 

W tym m.in.: 

środowiskowe domy samopomocy 
3 11 286 314 

dzienne domy pomocy 4 2 280 694 

noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych 5 11 442 1 111 

kluby samopomocy 6 4 175 175 

Rodzinne Domy Pomocy 7 0 0 0 

Mieszkania Chronione 8 1 4 0 

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 9 3 14 12 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze 10 12 330 970 

Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa 11 9 - 2 624 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 14 673 652 

Centrum Integracji Społecznej 13 1 - 19 

Klub Integracji Społecznej 14 4 - 472 
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Warsztaty Terapii Zajęciowych 15 23** - 751 

Zakład Aktywności Zawodowej 16 0 - 0 

Klub Seniora 17 23 - 2 424 

Uniwersytet III Wieku 18 10 - 1 783 

Inne 19 4 - 267 

*Uwzględniono DPS prowadzony przez Samorząd Województwa Podlaskiego 
**Na podstawie danych pcpr 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

 

5. Zwiększenie zasobu pomocy społecznej w gminach 

 

Analiza zasobów pomocy społecznej gmin w 2011 r. oraz prognoza na lata 

2012-2014 wskazuje, że największe zapotrzebowanie na zwiększenie zasobów 

pomocy społecznej jest w ośrodkach wsparcia i domach pomocy społecznej. Wynikać 

to może z faktu starzenia się społeczeństwa, jak również z dużych nakładów 

finansowych na utrzymanie i prowadzenie już istniejących jednostek. 
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WYKRES 13. WARTOŚĆ OGÓŁEM NAKŁADÓW NA ZWIĘKSZENIE ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GMINACH W 2011 R. (W TYS. ZŁ) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

 W 2011 r. samorządy gminne wykazały, że zwiększenie zasobów pomocy 

społecznej w ośrodkach wsparcia wyniosło ogółem 10.507 tys. zł, w tym m.in. 

w: środowiskowych domach samopomocy (3.969 tys. zł), dziennych domach pomocy 

(1.525 tys. zł), noclegowniach, schroniskach i domach dla osób bezdomnych (995 tys. 

zł), klubach samopomocy (468 tys. zł). Najniższe środki finansowe są planowane na 

uniwersytety III wieku (176 tys. zł) i inne instytucje pomocy społecznej (124 tys. zł).  

Ponadto, z informacji uzyskanych od gmin wynika, że w 2011 r. i najbliższych 

3 latach nie przewidziane zostały nakłady finansowe na zakłady aktywności 

zawodowych, mieszkania chronione i rodzinne domy pomocy. 
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6. Kadra ośrodków pomocy społecznej 

  

Według informacji pozyskanych z ośrodków pomocy społecznej 

dowiadujemy się, że na terenie województwa podlaskiego w OPS funkcje 

kierowniczą pełni 177 osób, w tym: 105 osób legitymuje się wykształceniem 

wyższym i 135 posiada ukończoną specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Ze 

sprawozdań wynika, że w roku 2011, ośrodki zatrudniały 506 pracowników 

administracyjnych (354 z wykształceniem wyższym, 138 z wykształceniem średnim, 

14 z innym wykształceniem) oraz 603 pracowników socjalnych. Analizę 

wykształcenia pracowników socjalnych prezentuje wykres nr 14. 

 

WYKRES 14. WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ZATRUDNIONYCH W OPS WOJ. 
PODLASKIEGO, WG STANU NA DZIEŃ 31.XII.2011 R. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

 Z badania wynika, że w 2011 roku ośrodki pomocy społecznej obok kadry 

kierowniczej, administracyjnej i pracowników socjalnych zatrudniały ponadto 

w swoich placówkach osoby na innych stanowiskach. W badaniu wskazano, że 

w 2011 roku było to 225 osób. Byli to głównie prawnicy, psychologowie, opiekunowi, 

księgowi, asystenci rodziny, aspiranci pracy socjalnej, informatycy itp.  
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7. Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej w gminach 

 

Informacje pozyskane w badaniu wykazały, że największe środki związane 

z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej przeznaczane są  na wynagrodzenia 

z pochodnymi - 87%, pozostałe koszty utrzymania stanowią 12% ogólnej sumy 

wydatków, natomiast wydatki na inwestycje zaledwie 1%. 

 
TABELA 12. KOSZT PROWADZENIA I UTRZYMANIA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ  

NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO (W TYS. ZŁ.) 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

 Z analizy wynika, że miasta grodzkie wydały najwięcej środków finansowych 

na funkcjonowanie ośrodków tj. miasto Białystok wydatkowało najwięcej (14.603 tys. 

zł), Łomża (2.810 tys. zł), Suwałki (2.802 tys. zł). Największe środki, prócz miast 

grodzkich wydały gminy: Łapy (1.582 tys. zł) i Grajewo (1.532 tys. zł), tudzież 

najmniej środków na prowadzenie i utrzymanie ośrodka przeznaczyły gminy: Czyże 

(79 tys. zł), Suraż (91 tys. zł) i Dubicze Cerkiewne (96 tys. zł). 

 

 

 

 

 

KOSZTY UTRZYMANIA 
OPS 

Lata poprzednie Rok  
oceny 

Prognozy 
roku następnego Rok 2009 Rok 2010 

Wydatki na inwestycje 1 724 534 184 355 

Wydatki na 
wynagrodzenia  
z pochodnymi 

1 41 334 45 579 51 284 55 350 

Pozostałe koszty 
utrzymania 

3 6 414 6 921 7 388 8 296 
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RYSUNEK 8. CAŁKOWITY, ROCZNY KOSZT PROWADZENIA I UTRZYMANIA OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU (TYS. ZŁ.) 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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8. Środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze pomocy społecznej 

 

 

Analiza oceny zasobów pomocy społecznej wykazała, że w 2011 roku gminy 

z terenu województwa podlaskiego w ramach środków na zadania własne najwięcej 

kosztów przeznaczyły na utrzymanie Ośrodka. W dalszej kolejności, w ramach 

zadań własnych największy budżet przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze oraz 

na ryczałty i dodatki mieszkaniowe.  Z poniższego wykresu wynika, że najmniej 

środków własnych gminy przeznaczyły na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

oraz na prace społecznie użyteczne.  

 

WYKRES 15. ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GMINY W 2011 ROKU (W TYS. ZŁ.) NA 
ZADANIA WŁASNE 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Gminy województwa podlaskiego w OZPS wykazały, że w roku 2011 

wydatkowały łącznie 292.210 tys. zł na zadania zlecone. Świadczenia rodzinne  

i alimentacyjne stanowiły ogółem 98% wypłaconych świadczeń na zadania zlecone.  

TABELA 13. ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIA ZLECONE WYDANE PRZEZ GMINY W 2011 ROKU 
 (W TYS. ZŁ) 

 

ZADANIA ZLECONE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Lata poprzednie Rok 

oceny 

Prognozy 
roku 

następnego Rok 2009 Rok 2010 

Składki na fundusz zdrowia od 
osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne 

380 466 874 839 

Usługi specjalistyczne 1 840 1 805 1 979 2 095 

Świadczenia rodzinne i 
alimenty 

232 412 263 090 287 951 305 641 

Usuwanie skutków powodzi 58 1 251 1 406 59 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

 W 2011 roku na terenie województwa podlaskiego gminy zrealizowały 66 

projektów finansowanych ze środków EFS, na które wydatkowano łącznie 10.172 tys. 

zł. Beneficjentami tych projektów było łącznie w 3.980 osób.  

 

 

9. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi – zadania zlecone 

 

 Poddając analizie dane uzyskane od gmin dowiadujemy się, że w 2011 r. 18 

ośrodków pomocy społecznej posiadało umowy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi (na ogólną kwotę 5.521 tys. zł) na podstawie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

 Rozpiętość udzielanych kwot była bardzo duża. Najwyższą kwotę na 

współpracę z NGO wskazało miasto Białystok – 3.808 tys. zł, co stanowi 68% całej 

kwoty przeznaczonej na współpracę w badanym roku. Najmniej bo 2 tys. zł 

wskazały gminy: Dobrzyniewo Duże i Mały Płock.  
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 W 2010 r. 15 gmin, czyli o 3 mniej niż w roku 2011, współpracowało 

z organizacjami pozarządowymi na podstawie ww. ustawy. Łączna kwota, 

podpisanych umów wyniosła 5.040 tys. zł, również w 2009 r. 15 gmin 

współpracowało z trzecim sektorem. Wartość zleconych zadań stanowiła kwota 

4.517 tys. zł. 

 

 

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej w gminach 

    

 Przeprowadzone badanie dowiodło, że w analizowanych latach wartość 

wskaźnika wykształcenia pracowników socjalnych wzrastała z roku na rok. W 2009 

roku stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających wykształcenie wyższe 

do liczby wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku wynosił 

44%. W roku 2010 w stosunku do roku 2009 odnotowano 11% wzrost dynamiki 

wskaźnika, zaś w roku 2011 - 8% wzrost, w stosunku do roku 2010 (por. tab. nr 14). 

 

TABELA 14. WSKAŹNIK WYKSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 

 

liczba pracowników 
socjalnych 

posiadających wyższe 
wykształcenie 

liczba wszystkich 
pracowników socjalnych 

zatrudnionych w 
ośrodku 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 245 562 44 X 

2010 290 589 49 111 

2011 320 603 53 108 

2012 
prognozy 

360 642 56 106 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Poniższa tabela ilustruje wartość wskaźnika profesjonalizacji kadry ośrodka 

na przestrzeni lat 2009 - 2011.  W roku 2009 wartość procentowa wskaźnika wynosiła 
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11%. W latach kolejnych odnotowano wzrost, w roku 2010 względem roku 2009 o 9% 

i o 8% w roku 2011 względem roku 2010 (por. tab. nr 15). 

TABELA 15. WSKAŹNIK PROFESJONALIZACJI KADRY OŚRODKA 

 

kierownicy i 
pracownicy socjalni 

posiadający 
specjalizację z 

organizacji pomocy 
społecznej 

pozostali pracownicy 
posiadający 

specjalizację z 
organizacji pomocy 

społecznej* 

liczba 
wszystkich 

pracowników 
OPS 

wartość wskaźnika 
(k1+k2)/k3x100% 

(wartość procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 5 

2009 140 12 1 393 11 X 

2010 158 17 1 478 12 109 

2011 173 22 1 511 13 108 

2012 
prognozy 

176 28 1 549 13 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Prezentowane wyniki badania pokazują, że w roku 2009 – 28% ogółu 

pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej  posiadało 

specjalizację I stopnia w zawodzie. W kolejnych latach liczba pracowników ze 

specjalizacją I stopnia zmniejszyła się do 157 osób, a co za tym idzie nastąpił spadek 

wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych I (por. tab. nr 16). 

TABELA 16. WSKAŹNIK SPECJALIZACJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I 

 

liczba pracowników 
socjalnych posiadających 

specjalizację I st. w 
zawodzie 

liczba wszystkich 
pracowników 

socjalnych 
zatrudnionych w 

ośrodku 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 159 562 28 X 

2010 157 589 27 96 

2011 157 603 26 96 

2012 
prognozy 

168 642 26 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Weryfikacja pozyskanych danych dowodzi, że w 2009 roku 4% ogółu 

pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego posiadało specjalizację 

II stopnia w zawodzie. W roku kolejnym liczba pracowników socjalnych  

posiadających specjalizację II stopnia w zawodzie wzrosła do 33, a co za tym idzie 

odnotowano również wzrost wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych II 

(50%). W roku 2011 w porównaniu do roku 2010, w związku ze znacznym wzrostem 

zatrudnienia nowych pracowników socjalnych „wskaźnik specjalizacji pracowników 

socjalnych II” spadł o 17% (por. tab. nr 17).  

TABELA 17. WSKAŹNIK SPECJALIZACJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH II 

 

liczba pracowników 
socjalnych 

posiadających 
specjalizację II st. w 

zawodzie 

liczba wszystkich 
pracowników 

socjalnych 
zatrudnionych w 

ośrodku 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 24 562 4 X 

2010 33 589 6 150 

2011 33 603 5 83 

2012 
prognozy 

46 642 7 140 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

W roku 2010 w stosunku do roku 2009 nastąpiła 20% dynamika wzrostu 

wskaźnika wolontariatu. W roku 2011 nie odnotowano dynamiki zmiany wskaźnika 

(por. tab. nr 18). 

TABELA 18. WSKAŹNIK WOLONTARIATU W OPS 

 
liczba 

wolontariuszy 

liczba wszystkich 
zatrudnionych w 

ośrodku w przeliczeniu 
na etaty 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 52 1 009,81 5 X 

2010 68 1 082,14 6 120 

2011 68 1 058,49 6 100 

2012 
prognozy 

97 1 062,10 9 150 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Analiza danych pokazuje, że dynamika zmiany wskaźnika zatrudnienia 

subsydiowanego OPS w 2010 roku wzrosła o 20% względem roku 2009. W roku 2011 

odnotowano nagły spadek dynamiki wskaźnika względem lat poprzednich (por. tab. 

nr 19). 

TABELA 19. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO OPS 

 

liczba osób zatrudnionych w ramach 
zatrudnienia subsydiowanego (prace 

interwencyjne, staże, roboty publiczne) 
w przeliczeniu na etaty (uwzględniając 

pracowników oddelegowanych do pracy 
w innych jednostkach) 

liczba wszystkich 
zatrudnionych w 

ośrodku w 
przeliczeniu na 

etaty 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 155,00 1 009,81 15 X 

2010 193,50 1 082,14 18 120 

2011 114,00 1 058,49 11 61 

2012 
prognozy 

116,50 1 062,10 11 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Z badania dowiadujemy się, że na terenie województwa podlaskiego 

wskaźnik funkcji administracyjnych ośrodka tj. stosunek liczby pracowników 

administracyjnych do ogółu osób zatrudnionych w ośrodku w latach 2009 - 2010 

wynosił 32%. W roku 2011 w stosunku do lat poprzednich odnotowano 3% wzrost 

dynamiki (por. tab. nr 20). 

TABELA 20. WSKAŹNIK FUNKCJI ADMINISTRACYJNYCH OŚRODKA (BIUROKRATYZACJI) 

 

liczba 
pracowników 

administracyjnych* 

liczba wszystkich 
osób zatrudnionych 

w ośrodku 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 441 1 393 32 X 

2010 480 1 478 32 100 

2011 506 1 511 33 103 

2012 
prognozy 

513 1 549 33 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Każdy OPS, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, zobowiązany 

jest do zatrudnienia  minimum 1 pracownika socjalnego na 2.000 mieszkańców danej 

gminy. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców województwa oraz pracowników 

socjalnych zatrudnionych ogółem w województwie podlaskim w latach 2009 - 2010 

warunek ten był spełniony. Obowiązek, o którym mowa zostaje spełniony, kiedy 

analizie poddajemy dane statystyczne w ujęciu ogólnym. Wartym podkreślenia jest 

jednak fakt, iż na terenie niektórych gmin proporcja mieszkańców na jednego 

pracownika socjalnego nie była zachowana, a co za tym idzie przekraczała ustawowo 

wymaganą wartość. Analiza wykazała, że w 2011 roku nastąpiła wzrostowa 

tendencja wartości wskaźnika względem ubiegłych lat (por. tab. nr 21).  

 

TABELA 21. WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY PRACY SOCJALNEJ I 

 

liczba 
pracowników 
socjalnych w 

przeliczeniu na 
pełne etaty 

liczba 
mieszkańców 

gminy 

wartość 
wskaźnika 

(k1x2000)/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 555,00 1 186 172 0,94 X 

2010 582,00 1 191 997 0,98 104 

2011 600,60 1 189 034 1,01 103 

2012 
prognozy 

636,80 1 164 398 1,09 108 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Materiał empiryczny z lat 2009 - 2010 na temat dostępności kadry pracy 

socjalnej II dowodzi, że wartość wskaźnika była niezmienna i utrzymywała się na 

tym samym poziomie - 0,79. Rok 2011 przejawił tendencję spadkową wartości 

omawianego wskaźnika, bowiem wyniósł 0,78 (por. tab. nr 22). 
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TABELA 22. WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY PRACY SOCJALNEJ II 

 

liczba 
pracowników 
socjalnych w 

przeliczeniu na 
pełne etaty 

liczba rodzin i osób 
samotnie 

gospodarujących 
objętych pracą socjalną 

wartość 
wskaźnika 
(k1x50)/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 555,00 35 139 0,79 X 

2010 582,00 36 667 0,79 100 

2011 600,60 38 746 0,78 99 

2012 
prognozy 

636,80 42 041 0,76 97 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Z analizy poniższej tabeli (por. tab. nr 23) wynika, że w województwie 

podlaskim na jeden etat pracownika socjalnego w 2009 roku przypadało 141 

beneficjentów pomocy społecznej. W kolejnych latach liczba klientów pomocy 

społecznej spadła, przez co zmalało również obciążenie pracownika socjalnego  

(w 2010 roku do 134 osób i w 2011 roku do 130 osób). 

 

TABELA 23. WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY PRACY SOCJALNEJ III 

 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 

liczba 
pracowników 
socjalnych w 

przeliczeniu na 
etaty 

wartość 
wskaźnika 

k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 78 205 555,00 140,91 X 

2010 77 937 582,00 133,91 95 

2011 77 567 600,60 129,15 96 

2012 
prognozy 

80 164 636,80 125,89 97 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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W roku 2009 wartość wskaźnika dostępności kadry pracy socjalnej IV  

(tj. stosunek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej do liczby etatów pracowników 

socjalnych) wynosiła 113 rodzin. Oznacza to, że każdy potencjalny pracownik 

socjalny z terenu województwa podlaskiego pracował w 2009 roku ze 113 rodzinami. 

W 2010 roku liczba rodzin przypadających na jednego pracownika socjalnego spadła 

do 108, natomiast w roku 2011 do 104 rodzin (por. tab. nr 24). 

TABELA 24. WSKAŹNIK DOSTĘPNOŚCI KADRY PRACY SOCJALNEJ IV 

 

liczba rodzin 
korzystających z 

pomocy 

liczba pracowników 
socjalnych w 

przeliczeniu na etaty 

wartość 
wskaźnika 

k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 62 465 555,00 112,55 X 

2010 62 911 582,00 108,09 96 

2011 62 396 600,60 103,89 96 

2012 
prognozy 

64 010 636,80 100,52 97 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Poniższa tabela prezentuje dane na temat liczby programów, konkursów  

i projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej. Z informacji wynika, że 

gminy najczęściej realizowały projekty finansowane z UE i programy osłonowe.  

W roku 2011 - 46% gmin realizowało projekty w ramach środków UE, a 43% 

realizowało programy osłonowe. Tylko 9% gmin brało udział w konkursach 

ogłaszanych przez MPiPS (por. tab. 25). 

TABELA 25. WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI OPS NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 

 

liczba programów osłonowych 
realizowanych przez OPS w 
zakresie pomocy społecznej  

(inne niż wymienione w 
kolumnie 2 i 3) 

liczba konkursów 
ogłaszanych przez 

MPiPS do których OPS 
został zakwalifikowany 

liczba projektów 
uruchamianych w ramach 

środków UE, w których OPS 
bierze udział 

 
1 2 3 

2009 43 6 53 

2010 43 5 57 

2011 51 11 55 

2012 
prognozy 

59 11 62 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 



55 
 

Analiza dowodzi, że w roku 2009 stosunek liczby osób korzystających  

z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców wynosił 65 osób. W roku 

kolejnym odnotowuje się dynamikę ujemną wskaźnika o 2%. W analizowanym roku 

2011 wskaźnik deprywacji lokalnej w województwie podlaskim wyniósł 64 osoby  

(por. tab. nr 26). 

TABELA 26. WSKAŹNIK DEPRYWACJI LOKALNEJ 

 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy społecznej* 

liczba mieszkańców 
gminy 

wartość wskaźnika 
(k1x1000)/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 77 303 1 186 172 65,17 X 

2010 76 002 1 191 997 63,76 98 

2011 75 870 1 189 034 63,81 100 

2012 prognozy 78 556 1 164 398 67,46 106 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wartość wskaźnika pomocy 

pieniężnej (t.j. liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych do ogólnej liczby 

osób korzystających z pomocy społecznej) na terenie województwa podlaskiego na 

przestrzeni ostatnich lat. Z danych wynika, że dynamika wzrostu wartości 

wskaźnika w 2010 roku względem roku poprzedniego wyniosła 6%, zaś w 2011 

widoczny był spadek omawianego wskaźnika o 6% względem roku poprzedniego 

(por. tab. nr 27). 

TABELA 27. WSKAŹNIK POMOCY PIENIĘŻNEJ 

 

liczba osób 
korzystających ze 

świadczeń 
pieniężnych 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy społecznej 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 48 292 77 303 62 X 

2010 49 959 76 002 66 106 

2011 46 962 75 870 62 94 

2012 prognozy 49 017 78 556 62 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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W 2009 roku stosunek liczby osób korzystających z pomocy społecznej  

z powodu ubóstwa w stosunku do ogółu osób korzystających z pomocy społecznej 

wynosił 55%. W roku kolejnym odnotowano dynamikę wzrostu wartości wskaźnika 

o 4%, natomiast w roku 2011 spadek o 2% w stosunku do roku poprzedniego (por. 

tab. nr 28). 

TABELA 28. WSKAŹNIK POMOCY Z POWODU UBÓSTWA 

 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy z powodu 
ubóstwa 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy społecznej 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 42 661 77 303 55 X 

2010 43 566 76 002 57 104 

2011 42 839 75 870 56 98 

2012 
prognozy 

43 740 78 556 56 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Wskaźnik pomocy udzielanej z powodu bezrobocia I, czyli stosunek „liczby 

osób korzystających  pomocy z powodu bezrobocia” do „liczby osób bezrobotnych  

w gminie” w 2009 roku wynosił 48%. W kolejnym roku odnotowano jego wzrost do 

poziomu 52%. W wyniku analizy dynamiki zmian wartości wskaźnika udzielania 

pomocy z przyczyn bezrobocia w 2011 r. w stosunku do roku poprzedniego 

zarejestrowano spadek o 2% (por. tab. nr 29). 

 

TABELA 29. WSKAŹNIK I POMOCY Z POWODU BEZROBOCIA 

 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy z powodu 
bezrobocia 

liczba osób 
bezrobotnych w 

gminie 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 29 471 60 912 48 X 

2010 33 111 63 582 52 108 

2011 33 417 65 919 51 98 

2012 prognozy 33 892 64 396 53 104 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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  Wnikliwa ocena materiału badawczego wykazała 16% wzrost dynamiki 

wskaźnika II pomocy z powodu bezrobocia w roku 2010 w stosunku do roku 2009. 

W latach 2010-2011 stosunek liczby osób korzystających z pomocy z powodu 

bezrobocia do liczby osób korzystających z pomocy społecznej w gminie uplasował 

się na poziomie 44% (por. tab. nr 30). 

TABELA 30. WSKAŹNIK II POMOCY Z POWODU BEZROBOCIA 

 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy z powodu 
bezrobocia 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy społecznej 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 29 471 77 303 38 X 

2010 33 111 76 002 44 116 

2011 33 417 75 870 44 100 

2012 33 892 78 556 43 98 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Dane zestawione w tabeli poniżej ukazują 23% wartość wskaźnika pomocy  

z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby w 2009. Wartości liczbowe z 2010 roku 

dowodzą 4% wzrost dynamiki wskaźnika w skali roku poprzedzającego. Lata 2010 - 

2011 wykazały tą samą wartość wskaźnika plasując się na poziomie 24% (por. tab. nr 

31). 

TABELA 31. WSKAŹNIK POMOCY Z POWODU DŁUGOTRWAŁEJ I CIĘŻKIEJ CHOROBY 

 

liczba osób 
korzystających z pomocy 
z powodu długotrwałej 

lub ciężkiej choroby 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 17 519 77 303 23 X 

2010 18 498 76 002 24 104 

2011 18 238 75 870 24 100 

2012 prognozy 18 516 78 556 24 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Gminy poddane badaniu w przedmiocie wskaźnika pomocy z powodu 

niepełnosprawności podały, że jego wartość w roku 2009 wynosiła 21%, zaś w roku 

2010 i 2011 - 22%. Dane statystyczne informują, że w roku 2010 w stosunku do roku 

2009  nastąpiła 5% dynamika zmiany  (por. tab. nr 32). 

TABELA 32. WSKAŹNIK POMOCY Z POWODU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

liczba osób 
korzystających z pomocy 

z powodu 
niepełnosprawności 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 16 187 77 303 21 X 

2010 16 452 76 002 22 105 

2011 16 408 75 870 22 100 

2012 
prognozy 

16 724 78 556 21 95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

W przypadku analizy poniższego wskaźnika odnotowuje się, że w latach 2009 

- 2010 jego wartość kształtowała się na poziomie 22%. W roku 2011 stosunek liczby 

osób korzystających z pomocy z powodu bezradności opiekuńczo - wychowawczej 

do ogółu osób korzystających z pomocy spadł względem roku poprzedniego o 5% 

(por. tab. nr 33). 

TABELA 33. WSKAŹNIK POMOCY Z POWODU BEZRADNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 

 

liczba osób korzystających z 
pomocy z powodu 

bezradności opiekuńczo-
wychowawczej 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 16 632 77 303 22 X 

2010 16 787 76 002 22 100 

2011 16 138 75 870 21 95 

2012 prognozy 16 306 78 556 21 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Poniższe zestawienie tabelaryczne dowodzi, że poziom wskaźnika pomocy  

z powodu bezdomności na przestrzeni analizowanych latach kształtował się na tym 

samym poziomie – 1%. W związku z powyższym nie odnotowano dynamiki zmiany 

(por. tab. nr 34). 

TABELA 34. WSKAŹNIK POMOCY Z POWODU BEZDOMNOŚCI 

 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy z powodu 
bezdomności 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 505 77 303 1 X 

2010 594 76 002 1 100 

2011 631 75 870 1 100 

2012 prognozy 634 78 556 1 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Uzyskane materiały dowodzą, że z roku na rok zwiększa się liczna osób 

objętych programem wychodzenia z bezdomności. Istotnym uwagi okazał się być 

wzrost dynamiki omawianego wskaźnika „indywidualne programy wychodzenia  

z bezdomności”, który w roku 2010  wzrósł o 50%, a w roku 2011 o 100% 

w porównaniu do roku poprzedniego (por. tab. nr 35).  

 

TABELA 35. WSKAŹNIK INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 

 

liczba osób z 
indywidualnym 

programem 
wychodzenia z 
bezdomności 

liczba osób 
korzystających z 
pomocy z tytułu 

bezdomności 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 9 505 2 X 

2010 19 594 3 150 

2011 38 631 6 200 

2012 prognozy 56 634 9 150 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Monitoring wartości wskaźnika pomocy udzielanej przez gminy z powodu 

alkoholizmu wykazał stagnację w latach 2009 – 2011, wynoszącą niezmiennie 4% 

(por. tab. nr 36).   

TABELA 36. WSKAŹNIK POMOCY Z POWODU ALKOHOLIZMU 

 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy z powodu 
alkoholizmu 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 2 887 77 303 4 X 

2010 3 060 76 002 4 100 

2011 2 745 75 870 4 100 

2012 prognozy 2 850 78 556 4 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Informacje empiryczne dowiodły dynamikę zmiany wartości wskaźnika 

dotyczącego wypełnionych niebieskich kart na przestrzeni analizowanych lat. 

Wartość procentowa liczby założonych Niebieskich Kart do liczby rodzin 

zagrożonych przemocą w roku 2009 wyniosła 45%, natomiast w roku kolejnym 

odnotowano spadek do 41%. Przedstawione w poniższej tabeli (por. tab. nr 37) dane 

ilustrują znaczny wzrost dynamiki wartości wskaźnika w roku 2011 względem roku 

poprzedzającego (o 24%). 

 

TABELA 37. WSKAŹNIK NIEBIESKIEJ KARTY 

 

liczba 
wypełnionych 

niebieskich kart 

liczba rodzin 
zagrożonych 

przemocą 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 530 1 167 45 X 

2010 592 1 457 41 91 

2011 894 1 737 51 124 

2012 prognozy 1 346 2 210 61 120 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Korelując pytanie skierowane do gmin województwa podlaskiego  

o zaspokajanie potrzeb mieszkalnictwa socjalnego okazuje się, że w latach 2009 - 

2011 wzrastała liczba rodzin zajmujących lokale socjalne. Wartość przedmiotowego 

wskaźnika w roku 2009 kształtowała się na poziomie 47 rodzin w przeliczeniu na 100 

rodzin zajmujących i oczekujących na lokale socjalne. Rok 2010 przyniósł spadek 

dynamiki wartości wskaźnika o 4% w stosunku do roku minionego. Poddając 

analizie rok 2011 względem roku 2010 obserwujemy wyraźny wzrost dynamiki, 

wynoszący 18% (por. tab. nr 38).  

TABELA 38. WSKAŹNIK ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKALNICTWA SOCJALNEGO 

 

liczba rodzin / osób 
zajmujących lokale 

socjalne (mieszkania 
kontraktowe) 

liczba rodzin/osób 
oczekujących na lokal 
socjalny (mieszkanie 

kontraktowe) 

wartość 
wskaźnika 

(k1x100)/(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 1 089 1 242 47 X 

2010 1 234 1 508 45 96 

2011 1 466 1 324 53 118 

2012 prognozy 1 634 1 492 52 98 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

W przypadku pytania o wskaźnik miejsca dla bezdomnych okazało się, że  

w 2010 roku nastąpił 6-cio% wzrost dynamiki wskaźnika względem roku 2009.  

W roku 2011 odnotowano 3% wzrost dynamiki wartości wskaźnika (por. tab. nr 39). 

TABELA 39. WSKAŹNIK MIEJSC DLA BEZDOMNYCH 

 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy z powodu 
bezdomności 

łączna liczba miejsc 
pobytu w 

noclegowniach, 
schroniskach, domach 

dla bezdomnych 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 505 385 131 X 

2010 594 428 139 106 

2011 631 442 143 103 

2012 634 442 143 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Liczba osób objętych kontraktem socjalnym do ogólnej liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej w latach 2009-2010 wynosiła 3%, w roku 2011 – 

4%. Przełożyło się to na dynamikę wzrostu wskaźnika w 2011 r. w stosunku do roku 

2010 na poziomie 33% (por. tab. nr 40). 

 

TABELA 40. WSKAŹNIK KONTRAKTU SOCJALNEGO 

 

liczba osób 
objętych 

kontraktami 
socjalnymi 

liczba osób 
korzystających z 

pomocy 

wartość wskaźnika 
(k1/k2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 2 025 78 205 3 X 

2010 2 420 77 937 3 100 

2011 3 005 77 567 4 133 

2012 prognozy 3 925 80 164 5 125 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Z obliczeń stosunku wartości wypłaconych zasiłków stałych dla osoby 

samotnie gospodarującej do liczby wypłaconych zasiłków stałych dla osób samotnie 

gospodarujących wynika, że średnia wysokość przedmiotowego zasiłku w 2009 roku 

wyniosła 367,27 zł. W roku 2010 odnotowano wzrost wartości zasiłku, o kwotę 18,57 

zł. W roku 2011 średnia wartość zasiłków stałych wyniosła 373,54 zł i była niższa  

o 12,30 zł niż w roku poprzednim (por. tab. nr 41).  

 

TABELA 41. WSKAŹNIK WYSOKOŚCI ZASIŁKU STAŁEGO DLA OSOBY SAMOTNIE GOSP. 

 

wartość wypłaconych 
zasiłków stałych  dla 

osoby samotnie 
gospodarującej 

liczba wypłaconych 
zasiłków stałych dla 

osoby samotnie 
gospodarującej 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 15 576 121 42 411 367,27 X 

2010 16 311 232 42 275 385,84 105 

2011 16 825 902 45 045 373,54 97 

2012 prognozy 17 318 132 46 254 374,41 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Wysokość zasiłku stałego dla osoby pozostającej w rodzinie, obliczona na 

podstawie wartości wypłaconych zasiłków stałych  dla osoby pozostającej w rodzinie 

do liczby wypłaconych zasiłków stałych dla osób pozostających w rodzinie wyniosła 

w 2009 roku 215,60 zł. W roku kolejnym zasiłek był niższy o 0,42 zł. Kolejny rok – 

2011 przyniósł niewielki wzrost względem roku poprzedniego i wartość zasiłku 

wynosiła 220,35 zł (por. tab. nr 42).  

 

TABELA 42. WSKAŹNIK WYSOKOŚCI ZASIŁKU STAŁEGO DLA OSOBY POZOSTAJĄCEJ W RODZINIE 

 

wartość wypłaconych 
zasiłków stałych  dla osoby 

pozostającej w rodzinie 

liczba wypłaconych 
zasiłków stałych dla 
osoby pozostającej w 

rodzinie 

wartość 
wskaźnika 

k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 2 055 326 9 533 215,60 X 

2010 1 957 751 9 098 215,18 100 

2011 1 858 620 8 435 220,35 102 

2012 prognozy 1 970 178 8 680 226,98 103 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Poddając analizie wskaźnik wysokości zasiłku okresowego widzimy, że na 

przełomie analizowanych lat, jego wysokość ulegała niewielkim zmianom. W roku 

2010 w stosunku do roku poprzedniego kwota zasiłku okresowego spadła o 8,61 zł. 

W roku 2011 odnotowano wzrost względem roku 2010 o 1%. Zasiłek okresowy 

wypłacany jest z różnych przyczyn. Poniższa tabela prezentuje wysokość kwot  

w poszczególnych latach z uwzględnieniem kryterium przyznania świadczenia (por. 

tab. nr 43).   

TABELA 43. WSKAŹNIK WYSOKOŚCI ZASIŁKU OKRESOWEGO 

 

wartość wypłaconych 
zasiłków okresowych 

ogółem 

liczba wypłaconych 
zasiłków okresowych 

ogółem 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 37 795 000 135 668 278,58 X 

2010 38 578 000 142 895 269,97 97 

2011 39 180 000 143 844 272,38 101 

2012 
prognozy 

39 432 000 148 897 264,83 97 
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wartość wypłaconych 
zasiłków okresowych z 

powodu bezrobocia 

liczba wypłaconych 
zasiłków okresowych z 

powodu bezrobocia 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 27 577 452 97 655 282,40 X 

2010 30 023 320 108 887 275,73 98 

2011 30 988 665 112 084 276,48 100 

2012 26 205 447 98 821 265,18 96 

 

wartość wypłaconych 
zasiłków okresowych z 
powodu długotrwałej 

choroby 

liczba wypłaconych 
zasiłków okresowych z 
powodu długotrwałej 

choroby 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 3 122 830 12 068 258,77 X 

2010 2 777 565 10 998 252,55 98 

2011 2 704 070 10 099 267,76 106 

2012 
prognozy 

1 975 396 10 147 194,68 73 

 

wartość wypłaconych 
zasiłków okresowych z 

powodu 
niepełnosprawności 

liczba wypłaconych 
zasiłków okresowych z 

powodu 
niepełnosprawności 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 1 911 919 11 241 170,08 X 

2010 1 640 808 11 071 148,21 87 

2011 1 518 425 9 969 152,31 103 

2012 
prognozy 

1 509 538 9 343 161,57 106 

 

wartość wypłaconych 
zasiłków okresowych z 

powodu możliwości 
utrzymania uprawnień 
do świadczeń z innych 

systemów 
zabezpieczenia 

społecznego 

liczba wypłaconych 
zasiłków okresowych z 

powodu możliwości 
utrzymania uprawnień 
do świadczeń z innych 

systemów 
zabezpieczenia 

społecznego 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 219 425 500 438,85 X 

2010 21 770 132 164,92 38 

2011 61 176 187 327,14 198 

2012 
prognozy 

64 920 176 368,86 113 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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W kontekście analizy wskaźnika „wysokość zasiłku celowego na osobę” 

ważne jest wskazanie, że jego wysokość w województwie podlaskim ulegała  

w latach 2009 – 2010 dynamicznym zmianom. W roku 2010 dynamika wartości 

spadła o 10% w stosunku do roku poprzedzającego, natomiast w roku 2011  

w stosunku do roku 2010 nastąpił spadek aż o 23% (por. tab. nr 44).  

TABELA 44. WSKAŹNIK WYSOKOŚCI ZASIŁKU CELOWEGO NA OSOBĘ 

 

wartość 
wypłaconych 

zasiłków celowych 

liczba osób którym 
wypłacono zasiłek 

celowy 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 23 147 000 24 087 960,97 X 

2010 21 487 000 24 771 867,43 90 

2011 20 913 000 31 443 665,11 77 

2012 prognozy 19 994 000 32 400 617,10 93 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Monitoring wskaźnika częstotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie 

gospodarującej wykazuje, że na przestrzeni analizowanych lat wartość wskaźnika 

utrzymywała się na tym samym poziomie. Potencjalny beneficjent pomocy 

społecznej korzystający z zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej 

przeciętnie w ciągu roku korzystał z tego typu świadczenia 10 razy (por. tab. nr 45).  

 

TABELA 45. WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI ZASIŁKU STAŁEGO DLA OSOBY SAMOTNIE GOSP. 

 

liczba wypłaconych 
zasiłków stałych dla 

osób samotnie 
gospodarujących 

liczba osób samotnie 
gospodarujących 

którym wypłacono 
zasiłek stały 

wartość 
wskaźnika 

k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 42 411 3 969 10,69 X 

2010 42 275 4 187 10,10 94 

2011 45 045 4 307 10,46 104 

2012 
prognozy 

46 254 4 315 10,72 102 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Analizując wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby pozostającej 

w rodzinie dowiedziono, iż jednej osobie wypłacano rocznie około 9 – ciu świadczeń 

tego rodzaju (por. tab. nr 46). 

TABELA 46. WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI ZASIŁKU STAŁEGO DLA OSOBY POZOSTAJĄCEJ W RODZINIE 

 

liczba wypłaconych 
zasiłków stałych dla 
osoby pozostającej 

w rodzinie 

liczba osób 
pozostających w 
rodzinie którym 

wypłacono zasiłek 
stały 

wartość 
wskaźnika 

k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 9 533 1 025 9,30 X 

2010 9 098 1 044 8,71 94 

2011 8 435 934 9,03 104 

2012 prognozy 8 680 956 9,08 101 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Poniższa tabela (por. tab. nr 47) prezentuje dane na temat dynamiki 

wskaźnika częstotliwości wypłacania zasiłku okresowego udzielanego z różnych 

przyczyn losowych. W roku 2011 najczęściej, bo 6 razy udzielano zasiłków 

okresowych tytułem bezrobocia, tudzież najmniejszą częstotliwość wykazano  

z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego (3 razy do roku). 

 

TABELA 47. WSKAŹNIK CZĘSTOTLIWOŚCI ZASIŁKU OKRESOWEGO 

 
liczba wypłaconych zasiłków 

okresowych ogółem 

liczba osób którym 
wypłacono zasiłek okresowy 

ogółem 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 135 668 21 995 6,17 X 

2010 142 895 23 955 5,97 97 

2011 143 844 23 125 6,22 104 

2012 
prognozy 

148 897 24 114 6,17 99 

 

liczba wypłaconych zasiłków 
okresowych z powodu 

bezrobocia 

liczba osób którym 
wypłacono zasiłek okresowy 

z powodu bezrobocia 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 97 655 15 956 6,12 X 
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2010 108 887 18 256 5,96 97 

2011 112 084 18 280 6,13 103 

2012 
prognozy 

98 821 16 845 5,87 96 

 

liczba wypłaconych zasiłków 
okresowych z powodu 
długotrwałej choroby 

liczba osób którym 
wypłacono zasiłek okresowy 

z powodu długotrwałej 
choroby 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 12 068 2 530 4,77 X 

2010 10 998 2 426 4,53 95 

2011 10 099 2 260 4,47 99 

2012 
prognozy 

10 147 2 349 4,32 97 

 

liczba wypłaconych zasiłków 
okresowych z powodu 

niepełnosprawności 

liczba osób którym 
wypłacono zasiłek okresowy 

z powodu 
niepełnosprawności 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 11 241 1 950 5,76 X 

2010 11 071 1 974 5,61 97 

2011 9 969 1 775 5,62 100 

2012 
prognozy 

9 343 1 841 5,07 90 

 

liczba wypłaconych zasiłków 
okresowych z powodu 
możliwości utrzymania 

uprawnień do świadczeń z 
innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

liczba osób którym 
wypłacono zasiłek okresowy 

z powodu możliwości 
utrzymania uprawnień do 

świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia 

społecznego 

wartość wskaźnika 
k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 500 99 5,05 X 

2010 132 38 3,47 69 

2011 187 55 3,40 98 

2012 
prognozy 

176 68 2,59 76 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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Niniejsze zestawienie tabelaryczne (por. tab. nr 48) prezentuje wskaźniki 

decyzji odmownych wydanych w latach  2009 - 2011. W analizowanym okresie 

decyzje odmowne stanowiły ok. 1% wszystkich decyzji wydawanych przez OPS-y.  

Z zebranego materiału wynika, że w roku 2010 w stosunku do roku 2009 nastąpiła 

40% dynamika o tendencji wzrostowej. Rok 2011 wykazał tendencję spadkową 

wynoszącą 12%. W 2010 r. wydano o 281 decyzji odmownych więcej niżeli w roku 

następnym. 

 

TABELA 48. WSKAŹNIK ODMÓW 

 
liczba decyzji 
odmownych 

liczba wszystkich 
decyzji przyznających 

zasiłek / usługę ogółem 

wartość wskaźnika 
(k1x100)/(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 1 712 179 678 0,94 X 

2010 2 500 186 963 1,32 140 

2011 2 219 189 351 1,16 88 

2012 prognozy 2 299 194 066 1,17 101 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 

 

Jednym z kryteriów odmowy udzielenia świadczeń jest brak środków 

finansowych. W 2009 roku wskaźnik tego typu odmów wyniósł 20%, w kolejnym 

roku spadł do poziomu 16%. Rok 2011 w porównaniu do roku 2010 przyniósł wzrost 

wartości wskaźnika  do 18% (por. tab. nr 49).  

TABELA 49. WSKAŹNIK ODMÓW Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW 

 

liczba decyzji 
odmownych z 
powodu braku 

środków 

liczba wszystkich 
decyzji odmownych 

wartość wskaźnika 
(k1/K2)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 344 1 712 20 X 

2010 395 2 500 16 80 

2011 396 2 219 18 113 

2012 prognozy 319 2 299 14 78 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OZPS 
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WNIOSKI DO GMIN  

 

1. W analizowanych latach 2009 - 2011 wartość wskaźnika wykształcenia 
pracowników socjalnych wzrastała z roku na rok (w roku 2009 wartość 
wskaźnika wynosiła – 44%, w 2010 – 49%, w 2011 - 53%) 
 

2. Nastąpił wzrost wartości wskaźnika profesjonalizacji kadry OPS co oznacza, 
że wzrosła liczba pracowników posiadających specjalizację z organizacji 
pomocy społecznej 

 
3. W grupie pracowników socjalnych obserwujemy spadek wskaźnika 

specjalizacji I stopnia (w roku 2009 wartość ta wynosiła 28% a w 2011 roku 
26%), natomiast we wskaźniku specjalizacji pracowników socjalnych II 
stopnia odnotowano 2% wzrost w roku 2010 a w roku 2011 w związku ze 
wzrostem zatrudnienia nowych pracowników socjalnych wartość procentowa 
wskaźnika specjalizacji II stopnia spadła o 17% 

 
4. OPS-y z terenu województwa podlaskiego do realizacji swoich zadań 

angażowały wolontariuszy. Stanowili oni 5% w 2009 roku wszystkich 
zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W roku 2010 
nastąpił wzrost wskaźnika do 6% i pozostał na tym samym poziomie w 2011 
roku 

 
5. Zanotowano wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia subsydiowanego OPS 

w roku 2010 względem roku poprzedniego oraz znaczny spadek w roku 2011 
względem roku 2010 
 

6. W badanym okresie wśród ogółu osób zatrudnionych w OPS jedną trzecią 
stanowili  pracownicy administracyjni (wartość wskaźnika wahała się od 32% 
do 33%). Zanotowano niewielki, bo 3% wzrost dynamiki  

 
7. Biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego oraz 

wszystkich zatrudnionych pracowników socjalnych wskaźnik dostępności 
kadry pracy socjalnej (tj. 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców) był 
spełniony w latach 2009 – 2010, natomiast w roku 2011 przekroczył ustawowo 
wymaganą wartość 

 
8. W latach 2009 – 2011, z roku na rok malało obciążenie pracownika socjalnego. 

W 2009 roku na jednego pracownika socjalnego przypadało 141 beneficjentów 
pomocy społecznej, w 2010 – 134, natomiast w roku 2011 – 130 osób. 
Zanotowano także spadek liczby rodzin przypadających na jednego 
pracownika socjalnego. W roku 2009 przypadało ich 113, w roku 2010 - 108, 
natomiast w roku 2011 – 104 rodziny.  
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9. Wysoka aktywności OPS w obszarze realizacji projektów finansowanych z UE 
oraz programów osłonowych w porównaniu do zadań realizowanych 
w ramach konkursów ogłaszanych przez MPiPS  

 
10. Na przestrzeni analizowanych lat odnotowano dynamikę o tendencji 

spadkowej liczby osób korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 
1.000 mieszkańców do ogólnej liczby mieszkańców gminy 
 

11. Dynamika wskaźnika pomocy pieniężnej na terenie województwa 
podlaskiego na przestrzeni analizowanych lat była zmienna, bowiem rok 2010 
w stosunku do 2009 przejawiał się dynamiką o charakterze dodatnim.  
W kolejnym roku 2011 względem roku 2010 przyjmował wymiar ujemny 
 

12. Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa w 2010 roku względem roku 
poprzedniego przejawiał tendencje wzrostową, tudzież względem roku 
kolejnego spadkiem wartości procentowej przedmiotowego wskaźnika 

 
13. W analizowanym okresie ponad 50% ogółu osób bezrobotnych  

w województwie podlaskim korzystało ze świadczeń pomocy społecznej  
z tytułu bezrobocia. W latach 2009 - 2011 spośród ogółu osób korzystających  
z pomocy społecznej osoby bezrobotne pobierające świadczenia stanowiły od 
38% do 44% 
 

14. Odnotowano wzrost wartości wskaźnika pomocy z powodu długotrwałej  
i ciężkiej choroby  w latach 2010 - 2011 w stosunku do roku 2009 

 
15. Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo – wychowawczej  

w latach 2009 - 2010 był ustabilizowany na poziomie 22%. Kolejny rok 
przyniósł spadek o 1%  
 

16. Poziom wskaźnika pomocy z powodu bezdomności na przestrzeni 
analizowanych latach kształtował się na tym samym poziomie i wynosił 1% 

 
17. Z roku na rok zwiększa się liczna osób objętych programem wychodzenia  

z bezdomności. Odnotowano wzrost wskaźnika „indywidualne programy 
wychodzenia z bezdomności” 
 

18. Wartość wskaźnika pomocy udzielanej przez gminy z powodu alkoholizmu  
w latach 2009 - 2011 była niezmienna i wynosiła 4% 
 

19. Wskaźnik Niebieskiej Karty cechował zmienny charakter na przestrzeni 
analizowanych lat. W roku 2009 wynosił 45%, w 2010 – 41%, zaś 2011 roku 
51%. Pomimo tego z przeprowadzonej analizy wynika, że wzrasta liczba 
rodzin zagrożonych przemocą 
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20. W latach 2009 - 2011 wzrastała liczba rodzin zajmujących lokale socjalne.  
W roku 2009 wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa socjalnego 
stanowił 47 rodzin w przeliczeniu na 100 rodzin zajmujących i oczekujących 
na lokale socjalne. Rok kolejny przyniósł spadek o 4%, zaś w 2011 
zaobserwowano wyraźny  wzrost dynamiki wskaźnika o 18%  

 
21. W 2010 roku nastąpił 6-cio% wzrost wskaźnika miejsca dla bezdomnych 

względem roku 2009, natomiast w roku 2011 odnotowano 3% spadek wartości 
wskaźnika 
 

22. Wskaźnik kontraktu socjalnego w latach 2009 - 2010 wynosił 3%. W roku 
kolejnym 4% 

 
23. Poddając analizie wskaźniki wysokości udzielanych zasiłków tj. stałego, 

okresowego, celowego, na przełomie analizowanych lat odnotowano  
niewielkie zmiany w wysokościach kwot 
 

24. Wskaźnik częstotliwości zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej na 
przestrzeni analizowanych lat utrzymywał się na tym samym poziomie. 
Osoba samotnie gospodarująca korzystała z tego typu świadczeń przeciętnie 
10 razy w ciągu roku. W przypadku częstotliwość zasiłku stałego dla osoby 
pozostającej w rodzinie w latach 2009 - 2011 wynosiła  średnio 9  świadczeń 
rocznie 

 
25. W przypadku częstotliwości wypłacania zasiłku okresowego z różnych 

przyczyn losowych w roku 2011 najczęściej (6 razy) udzielano zasiłków 
tytułem bezrobocia, najmniejszą częstotliwość wypłacania zasiłków 
odnotowano z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń  
z innych systemów zabezpieczenia społecznego (3 razy do roku) 
 

26. W latach 2009-2011 decyzje odmowne stanowiły 1% wszystkich wydawanych 
decyzji przez OPS-y 

 
27. W 2009 roku wskaźnik liczby decyzji odmownych z powodu braku środków 

finansowych wyniósł 20%, w 2010 – 16%, w roku kolejnym - 18% 
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REKOMENDACJE DO GMIN  

 

1. Tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności 

zawodowych kierowników oraz pracowników socjalnych OPS (w tym  

o specjalizację z organizacji pomocy społecznej, o specjalizację I, II stopnia) 

 

2. Zwiększenie liczby wolontariuszy działających na terenie gmin  

 

3. Rekomenduje się egzekwowanie ustawowego obowiązku zatrudniania 

minimum 1 pracownika socjalnego na 2.000 mieszkańców danej gminy 

 

4. Wskazane jest dostosowanie liczby pracowników socjalnych do liczby rodzin  

i osób samotnie gospodarujących, celem zachowania efektywnej pracy 

socjalnej 

 

5. Zwiększenie środków finansowych na utrzymanie i realizację zadań przez 

OPS, celem poszerzenia zakresu udzielanych świadczeń oraz pozyskiwanie 

nowych środków na produktywną realizację zadań inwestycyjnych  

w zakresie infrastruktury społecznej na terenie gmin 

 

6. Zwiększenie aktywności ośrodków pomocy społecznej na rzecz lokalnej 

społeczności oraz propagowanie wśród pracowników OPS wiedzy nt. 

możliwości pozyskiwania i wykorzystania środków UE  

 

7. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych celem 

wsparcia osób najbardziej potrzebujących,  które znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej z różnych powodów: ubóstwa, bezrobocia, ciężkiej 

i długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności opiekuńczo - 

wychowawczej, bezdomności,  alkoholizmu 

 

8. Zintensyfikowanie działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przemocy 

w rodzinie na terenie gmin  

 

9. Podejmowanie działań ograniczających zjawisko wykluczenia 

mieszkaniowego - wspieranie współpracy międzysektorowej 

i międzywydziałowej w zakresie tworzenia mieszkań socjalnych (gminy 

samodzielnie nie są w stanie rozwiązywać problemów mieszkaniowych, stąd w tym 

zakresie zalecana jest szeroka współpraca międzysektorowa)  

 



73 
 

10. Rozwój form pomocy oraz podniesienie jakości opieki nad osobami 

bezdomnymi poprzez zwiększenie standardu świadczonej pomocy  

 

11. Rozwijanie form aktywnej integracji m.in. poprzez kontrakty socjalne służące 

aktywizacji świadczeniobiorców  

 

12. Właściwa alokacja środków finansowych przeznaczonych na świadczenia 

pomocowe tj. zasiłki stałe, celowe, okresowe, udzielane przez gminy 

 

13. Kompleksowe wsparcie gmin  w tworzeniu podmiotów integracji społecznej, 

w tym: CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmiotów działających na rzecz 

aktywizacji społeczno - zawodowej 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Celem instytucji pomocy społecznej jest promowanie i podtrzymywanie 

bezpieczeństwa socjalnego jednostek, rodzin i grup społecznych oraz uczynienie ich 

zdolnymi do pełnienia istotnych dla nich funkcji. W 2012 roku Instytut Rozwoju 

Służb Społecznych w Warszawie w ramach projektu systemowego 1.16 

„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 

zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich opracował narządzie służące do 

oceny pomocy społecznej. Dzięki nowemu instrumentowi możliwe było dokonanie 

oceny zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach w oparciu o zasadę 

maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i zasobów informatycznych 

w obszarze pomocy społecznej w Polsce. 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Białymstoku na podstawie danych uzyskanych z gmin i powiatów 

województwa podlaskiego opracowało niniejszy raport, w treści którego znalazł się 

opis stanu faktycznego  z następujących obszarów: 

1) Dane o sytuacji demograficznej i społecznej w gminie i powiecie  

2) Dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej w gminie 

i powiecie 

3) Dane o zasobach pomocy społecznej w gminie i powiecie 

4) Wskaźniki oceny 

 

Analiza materiału badawczego przekazanego przez samorządy powiatowe 

wykazała że: 

 z roku na rok przybywa obiektów sportowych tj. boisk, hal sportowych, 

stadionów, 

 najczęstszą przyczyną udzielania świadczeń przez jednostki szczebla 

powiatowego w 2011 roku była niepełnosprawność, 

 powiatowe centra pomocy rodzinie najczęściej decyzje administracyjne 

wydawały dla osób z rodzin spokrewnionych z dzieckiem, 
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 w 2011 r. poradnictwa specjalistycznego udzielono 5.904 rodzinom, 

działaniami z zakresu interwencji kryzysowej objęto 3.229 rodzin, natomiast 

pracą socjalną 4.161 rodzin, 

 w roku ubiegłym pcpr-y zrealizowały 731 indywidualnych programów 

usamodzielnienia, 

 w powiatach największe nakłady na zwiększenie zasobów pomocy 

społecznej przeznacza się na domy pomocy społecznej, 

 wartość zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym przez 

samorządy powiatowe w 2011 r. wyniosła 1.644 tys. zł. 

 

Analiza sprawozdawczości jednostek gminnych terenu województwa 

podlaskiego w związku oceną zasobów pomocy społecznej dowiodła że:  

 z roku na rok wzrasta liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 

terenie województwa podlaskiego, 

 na przestrzeni lat 2009-2011 odnotowuje się wzrost liczby mieszkań (lokali) 

socjalnych, żłobków, przedszkoli, świetlic dla dzieci i klubów dla młodzieży, 

obiektów sportowych na terenie gmin woj. podlaskiego, 

 w 2011 r. ze świadczeń pomoc społecznej skorzystało ogółem 75.870 

beneficjentów, o 132 mniej niż w roku 2010 i 1.433 mniej niż w roku 2009, 

  najczęstszym powodem udzielania świadczeń przez jednostki gminne 

w 2011 roku było ubóstwo. Niemal 30% klientów pomocy społecznej 

korzystało ze świadczeń z tego właśnie powodu, 

 ops-y z terenu woj. podlaskiego w 2011 r. wydatkowały kwotę 129.836 tys. zł 

na świadczenia przyznane decyzja administracyjną, 

 najwięcej środków finansowych tj. 33% ogółu świadczeń w 2011 roku 

przeznaczono na zasiłki okresowe, 

 w 2011 r. z poradnictwa specjalistycznego udzielonego na terenie gmin woj. 

podlaskiego skorzystało ogółem 8.638 rodzin, pracą socjalną objęto 38.746 

rodzin, a interwencją kryzysową – 367 rodzin, 



76 
 

 gminy w roku ubiegłym zrealizowały 35 indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności i 29 indywidualnych programów zatrudnienia 

socjalnego, 

 w 2011 r. na terenie woj. podlaskiego funkcjonowało 161 placówek szeroko 

rozumianej pomocy społecznej, o 29 placówek więcej niż w roku 

poprzednim, 

 samorządy gminne największe nakłady finansowe ponoszą na ośrodki 

wsparcia funkcjonujące na terenie naszego regionu, 

 ośrodki pomocy społecznej łącznie zatrudniają 603 pracowników socjalnych 

(wg. stanu na dzień 31.12.2011 r.), 

 w ramach zadań własnych ops-y największe środki finansowe przeznaczają 

na utrzymanie ośrodka oraz zasiłki i pomoc w naturze, przy zadaniach 

zleconych największe koszt ponoszone są na świadczenia rodzinne 

i alimenty, 

 wartość zleconych zadań publicznych organizacjom pozarządowym przez 

samorządy gminne w 2011 r. wyniosła 5.521 tys. zł. 

 

Wyniki sprawozdań OZPS wypełnionych przez jednostki samorządowe 

sprecyzowały deficyty w obszarze pomocy społecznej na terenie naszego 

województwa. Skala istniejących problemów społecznych ukazuje potrzebę 

zwiększenia nakładów i środków finansowych na realizację nałożonych ustawowo 

zadań w obszarze pomocy społecznej, dalszy rozwój działań na rzecz integracji 

społecznej i partycypacji mieszkańców w życiu społecznym oraz rozwijanie 

zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób i grup społecznych zagrożonych 

marginalizacją. 

Reasumując wyniki uzyskanych informacji warto zwrócić szczególną uwagę 

na istotę i celowość działań ukierunkowanych na ochronę i polepszenie warunków 

życia najsłabszych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

na tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu 

społecznym. Wyniki badania OZPS winny posłużyć adekwatnemu dopasowaniu 

środków finansowych do potrzeb wynikających z przeprowadzonej analizy.  
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 Mamy nadzieję, że niniejszy raport poparty wnioskami i rekomendacjami 

stanie się inspiracją do podnoszenia skuteczności projektowanych działań w zakresie 

jakości świadczonej pomocy społecznej na terenie województwa podlaskiego .  
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