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I. Wprowadzenie

Analiza przyczyn ubóstwa w województwie mazowieckim zosta a sporz dzona

na podstawie danych pochodz cych ze sprawozdawczo ci wojewódzkiej z zakresu pomocy

spo ecznej (sprawozdanie MPiPS-03) oraz bezrobotnych z Ministerstwa Pracy i Polityki

Spo ecznej, szacunków dotycz cych wska nika zagro enia ubóstwem prowadzonych przez G ówny

Urz d Statystyczny na podstawie badania bud etów gospodarstw domowych, a tak e w oparciu

o materia y w asne Urz du Statystycznego.

Powy sze dane pos y do okre lenia poziomu zagro enia ubóstwem

w województwie mazowieckim, a zastosowanie tzw. metody wzorca rozwoju, jako narz dzia

badawczego, pozwoli o na ukazanie wyst powania zjawiska ubóstwa na terenie poszczególnych

powiatów.

Województwo mazowieckie znajduje si  w szczególnej sytuacji w ród innych województw

w Polsce – jest najwi ksze pod wzgl dem powierzchni i liczby ludno ci oraz statystycznie

najbogatsze, co cz sto prowadzi do pochopnych wniosków o jego wyj tkowej zamo no ci

i dobrobycie mieszka ców. Wynika to g ównie ze stosunkowo wy szych dochodów mieszka ców

aglomeracji warszawskiej. Wystarczy porówna  dane statystyczne dotycz ce poszczególnych

regionów, aby dostrzec wyra ne dysproporcje, gdzie obok dynamicznie rozwijaj cych si  obszarów

wyst puj  regiony dotkni te wysokim bezrobociem i ubóstwem.

Szacunki GUS (przeprowadzone na podstawie badania bud etów gospodarstw domowych)

wykaza y, e niespe na 4% osób w gospodarstwach domowych mieszkaj cych na terenie

województwa mazowieckiego, yje poni ej minimalnej granicy egzystencji, mniej ni  14% osób

yje poni ej relatywnej oraz mniej ni  6% poni ej ustawowej granicy ubóstwa. Przy czym

minimum egzystencji umo liwia prze ycie, czyli zaspokojenie potrzeb na najni szym

z dopuszczalnych poziomów, relatywna granica to dochody poni ej przeci tnych wydatków

gospodarstw domowych w kraju, a ustawowa granica ubóstwa to kwota dochodów, która zgodnie

z obowi zuj  ustaw  o pomocy spo ecznej uprawnia do ubiegania si  o przyznanie wiadcze

pieni nych.
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Wykres 1. Wska niki zagro enia ubóstwem wed ug ró nych granic ubóstwa w Polsce
(w % osób). Obliczenia GUS.

Granica ubóstwa skrajnego

MAZOWIECKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

POMORSKIE
WARMI SKO-
-MAZURSKIE

PODLASKIEKUJAWSKO-
-POMORSKIE

WIELKOPOLSKIE
LUBUSKIE

LUBELSKIE

ÓDZKIE

OPOLSKIE

SKIE

MA OPOLSKIE

WI TOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

DOLNO SKIE

Odsetek osób w gospodarstwach domowych
o wydatkach poni ej granicy ubóstwa

skrajnego (minimum egzystencji):
4% i mnie j

4-6%

6-8%

8% i wi cej

Relatywna granica ubóstwa

MAZOWIECKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

POMORSKIE
WARMI SKO-
-MAZURSKIE

PODLASKIEKUJAWSKO-
-POMORSKIE

WIELKOPOLSKIE
LUBUSKIE

LUBELSKIE
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OPOLSKIE

SKIE
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PODKARPACKIE

DOLNO SKIE

Odsetek osób w gospodarstwach domowych
o wydatkach poni ej relatywnej

granicy ubóstwa:
14% i mniej

14-16%

16-18%

18% i wi cej

Ustawowa granica ubóstwa

MAZOWIECKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

POMORSKIE
WARMI SKO-
-MAZURSKIE
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LUBUSKIE

LUBELSKIE
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OPOLSKIE

SKIE

MA OPOLSKIE

WI TOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

DOLNO SKIE

Odsetek osób w gospodarstwach domowych
o wydatkach poni ej ustawowej

granicy ubóstwa:
6% i  mnie j

6-8%

8-10%

10% i wi cej

Ubóstwo powoduje negatywne skutki spo eczne i ekonomiczne. Zmniejsza popyt na towary,

a przez to ch onno  rynku, co z kolei dzia a hamuj co na rozwój gospodarczy. Uniemo liwia lub

znacznie utrudnia korzystanie z istniej cych szans zdobycia wykszta cenia i zachowania dobrego

stanu zdrowia. Przyczynia si  do wzrostu przest pczo ci, przede wszystkim kradzie y, a tak e
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sprzyja rozwojowi patologii spo ecznych, takich jak narkomania i alkoholizm. Ubóstwo cz sto

reprodukuje si  samodzielnie, ubodzy rodz  i wychowuj  dzieci skazane na pozostawanie w sferze

ubóstwa.

Wszyscy, którzy zetkn li si  ze zjawiskiem ubóstwa (cho by przez lektur ) doskonale

wiedz , e jest to problem bardzo trudny do wyeliminowania, a szanse wydostania si

z ubóstwa bez pomocy innych s  niewielkie. Dlatego w krajach rozwini tych cywilizacyjnie

w program polityki spo ecznej, jako priorytet coraz cz ciej wpisuje si  przeciwdzia anie ubóstwu

i wykluczeniu spo ecznemu. Ju  w 2000 roku postanowienia lizbo skie (Strategia Lizbo ska)

rozpocz y proces wdra ania i konkretyzacji unijnej strategii spójno ci spo ecznej i walki

z ubóstwem, a rok 2010 zosta  og oszony Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo ecznym.

II.  Definicje ubóstwa

Ubóstwo ma wiele znacze , jest poj ciem ekonomicznym, jak równie  socjologicznym,

posiada ró norodne definicje. Bank wiatowy definiuje ubóstwo, jako niemo no  osi gni cia

minimalnego standardu yciowego. Jako zasadniczy element, wi kszo  definicji przyjmuje,

pozbawienie podstawowych dla ycia dóbr, z których najbardziej oczywistym elementem jest

ywno .1

J. Kordos i A. Ochocki opisuj c problemy pomiaru ubóstwa w krajach Europejskiej

Wspólnoty Gospodarczej przyjmuj  definicj , w której ubóstwo odnosi si  do osób, rodzin lub grup

osób, których rodki (materialne, kulturalne i socjalne) s  ograniczone w takim stopniu, e poziom

ich ycia obni a si  poza akceptowane minimum w kraju zamieszkania.2 Oczywi cie takie definicje

 nieostre i dopiero okre lenie, co rozumiemy przez „minimalny standard yciowy” lub

„akceptowany poziom ycia” nadaje tym definicjom walor u ytkowy.

Przewa nie ubóstwo okre lane jest jako stan, w którym osobie lub grupie spo ecznej brakuje

rodków na zaspokojenie potrzeb uznanych w danym spo ecze stwie za niezb dne. Granica tych

potrzeb jest ju  jednak poj ciem wzgl dnym.

Przyj cie definicji ubóstwa i wybór metody pomiaru maj  wielkie znaczenie dla analizy

tego zjawiska, jednak nie istnieje ci le okre lony wzorzec, gdy  ka da metoda ma zarówno zalety

jak i s abe strony.

Zasi g ubóstwa wyznaczany jest przy pomocy ró nych mierników, o charakterze

obiektywnym lub subiektywnym, przyjmuj c miary wzgl dne lub absolutne. W przypadku uj cia

obiektywnego, ocena poziomu zaspokojenia potrzeb badanych osób czy gospodarstw domowych

jest dokonywana niezale nie od ich osobistych warto ciowa  w tym zakresie. W uj ciu

1 H. Meliczek, Metody pomiaru ubóstwa, „Wiadomo ci Statystyczne”, nr 12/1991, s.1.
2 J. Kordos, A. Ochocki, Metody pomiaru ubóstwa, „Wiadomo ci Statystyczne”, nr 1/1993, s.3.



4

subiektywnym to sami badani wydaj  oceny zaspokojenia swoich potrzeb. Miary absolutne

(bezwzgl dne) opieraj  si  na wyznaczaniu ilo ciowym i warto ciowym koszyka dóbr i us ug

zaspokajaj cych niezb dne potrzeby. Wzgl dne (relatywne) granice ubóstwa wyznaczane s  na

podstawie porównania zaspokojenia potrzeb badanych do poziomu zaspokojenia potrzeb innych

cz onków spo ecze stwa.3

ówny Urz d Statystyczny prowadz c badania warunków ycia pos uguje si  zwykle

kilkoma granicami wyznaczaj cymi obszary ubóstwa i okre laj cymi wielko  tego zjawiska

w spo ecze stwie polskim, nale  do nich:

- minimum socjalne – jako granica ostrzegaj ca przed ubóstwem, wyznaczaj ca granic

niedostatku, którego warto  oblicza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Minimum

to okre la taki poziom niskich dochodów, który pozwala ludziom normalnie uczestniczy

w yciu spo ecze stwa (w integracji z nim) i nie wpa  w ubóstwo.4 Jest to wi c model zaspokajania

potrzeb na niskim poziomie, ale jeszcze wystarczaj cym dla reprodukcji si  witalnych cz owieka na

ka dym etapie jego biologicznego rozwoju.

- minimum egzystencji – liczone równie  przez IPiSS, stanowi dolne kryterium ubóstwa i wyznacza

granic , poni ej której istnieje biologiczne zagro enie ycia oraz rozwoju psychicznego

i fizycznego cz owieka. To granica zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb cz owieka,

takich jak: ywno , ubranie, mieszkanie.- granica ubóstwa relatywnego – kwota równa 50%

rednich miesi cznych wydatków ogó u gospodarstw domowych z uwzgl dnieniem skali

ekwiwalentno ci OECD.5

- tzw. ustawowa granica ubóstwa – kwota, która zgodnie z ustaw  o pomocy spo ecznej

(miesi czny dochód netto w gospodarstwie domowym) uprawnia do ubiegania si  o przyznanie

wiadczenia pieni nego z pomocy spo ecznej.

- subiektywna granica ubóstwa – ustalana na podstawie opinii gospodarstw domowych, które

wskazuj , jaka wielko  dochodów jest wystarczaj ca do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb.

Okre lenie tej granicy ubóstwa odbywa si  poprzez ocen  sytuacji materialnej cz onków rodzin.

Dla poszczególnych gospodarstw domowych odpowiada w przybli eniu poziomowi dochodów

deklarowanych przez respondentów, jako ledwie wystarczaj ce.6

Z uwagi na wieloznaczno  poj cia „ubóstwa” – niezb dne jest okre lenie kryteriów,

wed ug których jest ono wyznaczane. Obliczenie wska nika ubóstwa zosta o oparte o tzw.

3 Por. G. Ciura, Ubóstwo i sfera niedostatku, Informacja Biura Studiów i Ekspertyz, nr 884/2002, s. 1.
4 S. Golimowska, Polska bieda II, IPiSS, Warszawa 1997, s. 21.
5 Skale ekwiwalentno ci pozwalaj  na porównania dochodu czy wydatków gospodarstw domowych o ró nej wielko ci
oraz ró nym uk adzie demograficznym. Wed ug skali ekwiwalentno ci OECD pierwszej osobie doros ej
w gospodarstwie domowym nadaje si  wspó czynnik 1, kolejnym osobom doros ym 0,7, a dzieciom do lat 14 – 0,5.
6 Szerzej na temat metodologii bada  ubóstwa w ramach badania bud etów gospodarstw domowych GUS patrz:
Warunki ycia ludno ci w latach 2004-2005, GUS, Warszawa 2007, s. 70-71.
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ustawow  granic  ubóstwa, co wynika o z dost pno ci danych ród owych (cyklicznie

gromadzonych i przekazywanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej przez instytucje

pomocy spo ecznej, a w ramach wspó pracy przesy anych równie  do Urz du Statystycznego

w Warszawie).

III.  Czynniki generuj ce zjawisko ubóstwa

Problem ubo enia cz owieka jest zjawiskiem wielowymiarowym, zale nym od wielu

czynników: ekonomicznych, spo ecznych i demograficznych.

W celu ukazania g ównych przyczyn warunkuj cych powstawanie ubóstwa na terenie

województwa mazowieckiego, nale y zbada  dwie grupy czynników maj cych zasadniczy wp yw

na jego wyst powanie: czynnik spo eczno-ekonomiczny oraz czynnik spo eczno-demograficzny,

nast pnie w ich obszarze wyodr bni  zmienne, które generuj  zjawisko ubóstwa.

Czynnik spo eczno-ekonomiczny

Czynnik spo eczno-ekonomiczny zwi zany jest z sytuacj  materialn  jednostki i jej

miejscem na rynku pracy. Zatrudnienie, poza finansowym aspektem, mo e by  zasadniczym

rodkiem wspó uczestniczenia w yciu spo ecznym (mimo e brak pracy nie musi prowadzi

bezpo rednio do ubóstwa lub samo posiadanie pracy nie zawsze eliminuje zagro enie ubóstwem).

Zatem brak pracy lub ma a liczba ofert pracy zasadniczo wp ywa na powstawanie zjawiska

ubóstwa. Problem stanowi  osoby mog ce podj  zatrudnienie (w wieku produkcyjnym), które

z powodu bezrobocia lub niskich dochodów nie dysponuj  wystarczaj cymi rodkami do ycia lub

dodatkowo ich sytuacja zdrowotna b  psychofizyczna jest ród em marginalizacji spo ecznej.

Takie osoby generuj  zjawisko okre lane mianem „nowej biedy”.

Wed ug stanu na dzie  31 grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych

w województwie mazowieckim wynios a 224 480 osób. Stopa bezrobocia osi gn a warto  9,0%.

Najwy sz  stop  bezrobocia odnotowano w powiecie szyd owieckim (34,4%), najni sz

w powiecie – m.st. Warszawa (2,9%).

Tabela 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim. Stan w dniu 31 XII.

Powiat Liczba bezrobotnych
na 1 tys. mieszka ców Stopa bezrobocia

woj. mazowieckie 43,0 9,0
powiaty:

bia obrzeski 57,2 13,5
ciechanowski 56,4 13,9
garwoli ski 52,1 13,2
gostyni ski 79,0 18,6
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Powiat Liczba bezrobotnych
na 1 tys. mieszka ców Stopa bezrobocia

grodziski 22,5 6,4
grójecki 33,7 7,4
kozienicki 71,7 16,2
legionowski 32,5 11,5
lipski 71,2 13,7
osicki 58,7 12,6

m. Ostro ka 68,2 15,1
m. P ock 55,9 10,5
m. Radom 89,3 21,4
m. Siedlce 44,0 9,7
makowski 93,6 20,6
mi ski 25,3 8,0

awski 61,5 14,5
m.st.Warszawa 18,3 2,9
nowodworski 37,4 10,2
ostro cki 58,8 15,0
ostrowski 64,8 15,0
otwocki 29,1 8,5
piaseczy ski 29,2 7,4

ocki 65,8 19,0
ski 64,2 16,4

pruszkowski 25,7 6,1
przasnyski 62,7 15,8
przysuski 120,7 23,8
pu tuski 71,5 18,3
radomski 111,7 28,8
siedlecki 34,3 9,5
sierpecki 69,5 18,4
sochaczewski 40,6 10,2
soko owski 36,6 8,5
szyd owiecki 138,6 34,4
warszawski zachodni 23,4 5,3

growski 62,6 16,3
wo omi ski 40,0 12,5
wyszkowski 62,0 15,8
zwole ski 80,2 17,4
uromi ski 95,1 22,2
yrardowski 44,5 12,1

Na podstawie redniej stopy bezrobocia w województwie dokonano podzia u na powiaty o

niskiej, umiarkowanej i wysokiej stopie bezrobocia. Zgodnie z tym wyliczeniem do powiatów o

wysokiej stopie bezrobocia (powy ej 18%) zaliczono 10 powiatów: gostyni ski, makowski, p ocki,

pu tuski, przysuski, radomski, sierpecki, szyd owiecki, uromi ski i m. Radom.
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Mapa 1. Powiaty o niskiej, umiarkowanej i wysokiej stopie bezrobocia
Stan w dniu 31 XII. Obliczenia w asne.

makowskimakowski
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radomskiszyd owiecki
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0,00 10,0 18,09,99 17,9 34,4
niska umiarkowana wysoka

Stopa bezrobocia:

Spo ród ogólnej liczby 224 480 bezrobotnych:

32,7 % (73 304 osoby) zarejestrowano w 10 powiatach o wysokiej stopie bezrobocia;

45,0% (101 076 osób) mieszka o na wsi, liczba ta stanowi 5,5% ogó u ludno ci wiejskiej;

43,1 % (96 763 osoby) to osoby d ugotrwale bezrobotne;

55,9% (125 544 osoby) stanowi y osoby bez wykszta cenia redniego;

30,2% (67 820 osób) to bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, a 27,6% (62 033 osoby)

bezrobotnych nie posiada o do wiadczenia zawodowego;

20,2% bezrobotnych stanowi y osoby w wieku do 25 lat, a 22,3% osoby powy ej 50 roku

ycia.
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ówne czynniki wp ywaj ce na bezrobocie to wiek bezrobotnego oraz d ugo  okresu

pozostawania bez pracy. W pierwszym przypadku mo na wyró ni  dwie kategorie wiekowe, w ród

których poziom bezrobocia jest najwy szy:

 osoby w wieku 25-34 lata, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Do grupy

tej zaliczane s  osoby ko cz ce studia i wkraczaj ce na rynek pracy. Du y udzia  tych osób

ród bezrobotnych mo e wynika  zarówno z niewystarczaj cej liczby miejsc pracy dla

wchodz cego na rynek pokolenia wy u demograficznego, braku do wiadcze  zawodowych tych

osób, jak równie  posiadania kierunku wykszta cenia, na który nie ma zapotrzebowania na

rynku pracy. Na koniec grudnia 2009 roku bezrobotni z tej grupy stanowili najwi kszy odsetek

 29,4% ogó u osób pozostaj cych bez pracy;

 osoby w wieku 45-54 lata. Z uwagi na wiek i zwi zane z tym ryzyko absencji chorobowych,

niskiej mobilno ci i opanowania nowych technologii czy przyzwyczaje  zawodowych –

stanowi  grup  nieprzyci gaj  pracodawców. Na koniec grudnia 2009 roku bezrobotni z tej

grupy stanowili 21,6% ogó u osób pozostaj cych bez pracy.

Warto zauwa , e bezrobotni nale cy do powy szych grup wiekowych zajmuj  równie

najwi kszy odsetek w strukturze d ugotrwale bezrobotnych – obie grupy zajmuj  po 26,9%.

Wykres 2. Bezrobotni w podziale na grupy wiekowe.

55-59 lata
(8,4%)

60-64 lata
(1,9%)

18-24 lata
(20,2%)

25-34 lata
(29,4%)

45-54 lata
(21,6%)

35-44 lata
(18,5%)

Drugim, istotnym czynnikiem maj cym wp yw na poziom bezrobocia jest d ugo  okresu

pozostawania bez pracy. Wraz z wyd eniem si  tego okresu ro nie ryzyko pozostawania

w rejestrze osób bezrobotnych. W 2009 r. w wyniku wzrostu liczby osób bezrobotnych w skali roku

(w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. liczba bezrobotnych wzros a o 26,1%) zmieni a si

struktura bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy. Dotychczas najwi kszy odsetek

stanowi a grupa d ugotrwale bezrobotnych, jednak wzrost bezrobocia w 2009 r. spowodowa

zasilenie odsetka grupy pozostaj cych bez pracy poni ej 12 miesi cy. Najwi cej bezrobotnych

odnotowano w ród zarejestrowanych na pocz tku i w ko cu roku – odpowiednio: 20,8% stanowili

bezrobotni pozostaj cy bez pracy od 6 do 12 miesi cy oraz 20,6% osoby zarejestrowane jako
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bezrobotne od 1 do 3 miesi cy. Niekorzystne dane nap ywaj ce z rynku pracy powoduj  zagro enie

przej cia tych grup do odsetka d ugotrwale bezrobotnych.

Wykres 3. Bezrobotni w podziale na czas pozostawania bez pracy.

do 1 miesi ca
(9,0%)

1-3 miesi ce
(20,6%)

3-6 miesi cy
(18,8%)

6-12  miesi cy
(20,8%)

powy ej 24 miesi cy
(17,2%)

12-24  miesi ce
(13,6%)

W powiatach  o  wysokiej  stopie  bezrobocia  ryzyko wej cia  w stref  ubóstwa jest  wi ksze,

zw aszcza w ród mieszka ców obszarów ubogich ekonomicznie np. terenów likwidacji du ych

zak adów przemys owych lub dawnych pa stwowych gospodarstw rolniczych. Bezrobocie jest

równie  jedn  z g ównych przyczyn udzielania wiadcze  pomocy spo ecznej przez instytucje do

tego powo ane. W badanym roku wiadczenia z tytu u bezrobocia otrzyma o 21,3% ogó u osób

ród rodzin pobieraj cych wiadczenia.

Pomoc spo eczna, jako element polityki spo ecznej pa stwa, stanowi fragment systemu

zabezpieczenia spo ecznego. Jej znaczenie zwi zane jest g ównie z dzia aniem uwzgl dniaj cym

potrzeby osób i rodzin znajduj cych si  w szczególnie trudnej sytuacji yciowej. Chodzi tu

o rodziny dotkni te chorob , niepe nosprawno ci , rodziny niepe ne, wielodzietne, czy

patologiczne. W niektórych z nich dodatkowo wspó wyst puj  czynniki negatywne, takie jak

bezrobocie, niedostatek, niewype nianie funkcji opieku czo-wychowawczej, niepe nosprawno

psychofizyczna.

Pomoc spo eczna polega m.in. na: przyznawaniu i wyp acaniu przewidywanych ustaw

wiadcze , pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezb dnej infrastruktury socjalnej, rozwijaniu

nowych form pomocy spo ecznej i samopomocy. W my l ustawy pomoc spo eczna ma na celu

umo liwienie osobom i rodzinom przezwyci enia trudnych sytuacji yciowych, których nie s  one

w stanie pokona , wykorzystuj c w asne uprawnienia, zasoby i mo liwo ci.

Prawo do wiadcze  przys uguje osobom i rodzinom, których posiadane dochody

nie przekraczaj  kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Pomoc

(szczególnie pomoc finansowa) adresowana jest do osób o najni szych dochodach. Zgodnie

z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy spo ecznej kryteria dochodowe uprawniaj ce do korzystania ze
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wiadcze  pomocy spo ecznej podlegaj  weryfikacji co 3 lata. W pa dzierniku 2009 r. min  termin

tej weryfikacji. Kryteria dochodowe pozosta y bez zmian, tzn. kryterium dochodowym dla osoby

samotnie gospodaruj cej jest dochód nieprzekraczaj cy kwoty 477 z , natomiast dla osoby

w rodzinie – kwota 351 z .7

W 2009 roku ze wiadcze  pomocy spo ecznej skorzysta o 239 219 osób8, przy czym cz

z wykazanych wiadczeniobiorców skorzysta a z kilku form pomocy jednocze nie.9 Najcz stszymi

przyczynami udzielania pomocy spo ecznej by o: ubóstwo (rozumiane jako niskie dochody),

bezrobocie, bezradno  w sprawach opieku czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego (rodziny wielodzietne i niepe ne) oraz d ugotrwa a lub ci ka choroba.

Wykres 4. Powody przyznania wiadcze  pomocy spo ecznej.

ubóstwo

potrze ba och rony

maci er
zy stwa bezrobocie

nie pe nosprawno

ugotrwa a lub ci ka

choroba
bezradno  w sprawach

opieku czo-wychowawczych inne
0
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100 000

150 000

200 000

250 000

Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin

alkoholiz m

wiadczenia pomocy spo ecznej wyp acane s  w formie finansowej i niefinansowej,

a obowi zek wykonania zada  pomocy spo ecznej spoczywa na jednostkach samorz du

terytorialnego oraz na organach administracji rz dowej. Wyp acanie wiadcze  realizowane jest

w ramach zada  w asnych oraz zada  zleconych, które zosta y okre lone w art. 6 ustawy

samorz dowej.10

7 art. 7 ustawy o pomocy spo ecznej (ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008
r., Nr 115, poz. 728 z pó n. zm.)
8 Rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzj wiadczenia w ramach zada  zleconych i zada  w asnych gminy.
9 Osoba wliczana jest tylko raz bez wzgl du na liczb , kwot  oraz cz stotliwo  otrzymywanych wiadcze .
10 Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.
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Mapa 2. Kwota wiadcze  pomocy spo ecznej w przeliczeniu na 1 osob , której przyznano
decyzj wiadczenia – udzielane z tytu u zada  zleconych i zada  w asnych samorz dów
powiatowych w 2009 r.
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Mapa 3. Kwota wiadcze  pomocy spo ecznej udzielanych z tytu u zada  zleconych
samorz dów powiatowych w przeliczeniu na 1 osob , której przyznano decyzj wiadczenia
w 2009 r.

Kwota wiadcze  udzielanych z tytu u zada  zleconych w przeliczeniu na 1 osob ,
której przyznano decyzj wiadczenia:
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System zasi ków pieni nych oparty jest na trzech podstawowych rodzajach zasi ków:

sta ym, okresowym i celowym.
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Wykres 5. Liczba osób, którym przyznano decyzj wiadczenia w podziale
na form wiadcze

finansowe rodki pomocyniefinansowe rodki pomocy

zasi ek celowy
(36,7%)schronienie

(0,2%)

posi ek
(36,5%)

ubranie
(0,4%)

us ugi opieku cze
(5,3%)

zasi ek sta y
(8,3%)

zasi ek okresowy
(12,6%)

Ze wiadcze  pomocy spo ecznej udzielanych w formie pieni nej skorzysta o

w badanym roku 165 998 osób, z czego 105 759 osób otrzyma o zasi ek celowy, a ich udzia  w ród

korzystaj cych ze wiadcze  pieni nych by  najwi kszy i wyniós  63,7%. Zgodnie z zapisem

w ustawie o pomocy spo ecznej, zasi ki celowe przyznawane s  jednorazowo w celu zaspokojenia

konkretnej potrzeby, w szczególno ci na pokrycie kosztów zakupu leków i leczenia, remontu

mieszkania, kupna opa u, odzie y, a tak e kosztów pogrzebu. Zasi ek ten mo e by  równie

przyznany osobom i rodzinom, które ponios y straty w wyniku zdarzenia losowego, kl ski

ywio owej lub ekonomicznej.

Spo ród rodków finansowych wyp acanych z pomocy spo ecznej 21,9% stanowi y zasi ki

okresowe11, z których najwi kszy odsetek, a  74,6%, wyp acano z tytu u bezrobocia. Zasi ki

okresowe dla osób pozostaj cych bez pracy przyznawane s  na okres od 3 do 6 miesi cy (d ugo

okresu ustala o rodek pomocy spo ecznej na podstawie okoliczno ci sprawy).

11 wiadczenie przys uguje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy spo ecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez
dochodów lub o dochodach ni szych ni  ustawowe kryterium oraz zasobach pieni nych nie wystarczaj cych na
zaspokojenie niezb dnych potrzeb yciowych, zw aszcza ze wzgl du na d ugotrwa  chorob , niepe nosprawno ,
bezrobocie, mo liwo  nabycia uprawnie  do wiadcze  z innych systemów zabezpieczenia spo ecznego.
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Wykres 6. Liczba osób, które otrzyma y zasi ek okresowy w podziale na powód
przyznania zasi ku
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choroba
(13,6%)

Oprócz wiadcze  pomocy spo ecznej wyp acanych w formie rodków finansowych, istniej

równie  niepieni ne formy pomocy, nale  do nich m.in.: praca socjalna, pomoc rzeczowa,

udzielanie schronienia, zapewnienie ubrania, posi ku, poradnictwo specjalistyczne, interwencja

kryzysowa, wiadczenie us ug opieku czych itp. Ze wiadcze  w formie niepieni nej skorzysta o

w badanym roku 121 959 osób.

Dominuj  form  niepieni nego wsparcia by y posi ki - ich czny udzia

w wiadczeniach udzielonych w ramach zada  w asnych wyniós  86,0%. Pomoc w postaci posi ku

przyznawana jest osobom, które w asnym staraniem nie mog  go sobie zapewni . Udzielana jest

równie  pomoc w postaci wiadcze  pieni nych na zakup ywno ci b wiadcze  rzeczowych

w postaci produktów ywno ciowych, odp atnie b  nieodp atnie osobom i rodzinom znajduj cym

si  w trudnej sytuacji yciowej, a w szczególno ci osobom samotnym, w podesz ym wieku, chorym

lub niepe nosprawnym. Z pomocy w postaci obiadów finansowanych przez O rodki Pomocy

Spo ecznej mog  korzysta  równie  dzieci i m odzie  szkolna.12 W badanym roku dzieci stanowi y

90,2% korzystaj cych z pomocy w formie posi ku.

Czynnik spo eczno-demograficzny

Istnieje silna zale no  mi dzy osobami yj cymi w ubóstwie b  zagro onymi tym

zjawiskiem a czynnikami zwi zanymi ze stanem i struktur  ludno ci. Szczególnie dotyczy to osób

pracuj cych i cz onków rodzin pozostaj cych na ich utrzymaniu (czynnik spo eczno-ekonomiczny),

ale tak e struktury rodziny (rodziny niepe ne, wielodzietne), zdrowia (d ugotrwa a lub ci ka

choroba) oraz niepe nosprawno ci.

Z danych uzyskanych ze sprawozdania MPiPS-03 wynika, e oprócz ubóstwa i bezrobocia

(które zosta o zaliczone do ekonomicznych czynników), najcz stszymi przyczynami trudnej

12 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania, Dz.U. z dnia 30 grudnia
2005 r.
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sytuacji yciowej, która upowa nia do przyznania wiadcze  pomocy spo ecznej w badanym roku

by a bezradno  w sprawach opieku czo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

oraz przewlek a lub ci ka choroba.

 Tabela 2. Wybrane powody trudnej sytuacji yciowej*

Powód trudnej sytuacji
yciowej Liczba rodzin

Udzia  w ogólnej
liczbie rodzin, które

otrzyma y
wiadczenia (w %)

Liczba
osób w

rodzinach

Udzia  w ogólnej
liczbie osób
w rodzinach

pobieraj cych
wiadczenia (w %)

O G Ó  E M 310 576 100,0 866 843 100,0
w tym:

Bezradno  w sprawach
opieku czo-
wychowawczych
i prowadzenia
gospodarstwa domowego

33 068 10,6 122 072 14,1

w tym:
rodziny niepe ne 18 530 6,0 56 617 6,5
rodziny wielodzietne 8 225 2,6 51 494 5,9
ugotrwa a lub ci ka

choroba
51 313 16,5 108 765 12,5

  * w trakcie roku jedna rodzina mo e otrzyma  wsparcie tak e z innych powodów

W 2009 roku rodziny bezradne w sprawach opieku czo-wychowawczych oraz rodziny

z osob  d ugotrwale lub ci ko chor , stanowi y cznie 27,1% rodzin, którym udzielono wsparcia

z pomocy spo ecznej.

Zgodnie z zapisem w ustawie ze wiadcze  przyznawanych z powodu bezradno ci

w sprawach opieku czo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego mog  korzysta

rodziny, które nie zaspokajaj  w niezb dnym zakresie materialnych, psychicznych i spo ecznych

potrzeb swoich cz onków. S  to rodziny niezdolne do samodzielnego stworzenia dzieciom

podstawowych warunków bytowych i opieku czo-wychowawczych. W badanym roku z tytu u

bezradno ci instytucje pomocy spo ecznej udzieli y wsparcia 18 530 rodzinom niepe nym i 8 225

wielodzietnym.

Rodziny bezradne w sprawach opieku czo-wychowawczych, maj  mo liwo  korzystania

z ró nych form pomocy oferowanej przez samorz dy terytorialne, stowarzyszenia, fundacje,

ko cio y i zwi zki wyznaniowe oraz osoby prawne. W ramach pomocy spo ecznej wdra ane s

programy pomocy dziecku i rodzinie, jak równie  tworzone s  placówki opieku czo-wychowawcze

oraz rodziny zast pcze.

W badanym roku w województwie mazowieckim funkcjonowa o 4112 rodzin zast pczych

zapewniaj cych na czas okre lony opiek  i wychowanie dzieciom pozbawionym ca kowicie lub

cz ciowo opieki rodzicielskiej. Wi kszo  rodzin zast pczych stanowi y rodziny spokrewnione



16

z dzieckiem (84,8%). Dzieci i m odzie  mog a równie  skorzysta  z pomocy ca odobowych

placówek opieku czo–wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego. W badanym roku

w placówkach ca odobowych przebywa o 2256 podopiecznych, a w placówkach wsparcia

dziennego 11 414 wychowanków.

Przyczyn  przyznania wsparcia finansowego, równie wa  z punktu analizy ubóstwa, jest

brak wystarczaj cych rodków do ycia osób d ugotrwale lub ci ko chorych, które ze wzgl du na

stan zdrowia nie maj  lub maj  ograniczone mo liwo ci podejmowania pracy czy innych

aktywnych dzia  zmierzaj cych do poprawy swojej sytuacji materialnej. W badanym roku

ugotrwale lub ci ko chorzy stanowili liczn  grup  – 16,5% ogó u rodzin korzystaj cych

z pomocy spo ecznej.

Wcze niej wymienione czynniki (spo eczno-ekonomiczne i spo eczno-demograficzne)

 podstaw  do opisania g ównych przyczyn wyst powania zjawiska ubóstwa w województwie

mazowieckim.

IV. Metoda badania poziomu ubóstwa w woj. mazowieckiem

W badaniu poziomu zagro enia i wyst powania ubóstwa w powiatach województwa

mazowieckiego zosta a wykorzystana procedura porz dkowania liniowego bazuj ca na metodzie

wzorca rozwoju Hellwiga. Zastosowanie tej metody pozwoli o na uporz dkowanie danych

opisuj cych ubóstwo w taki sposób, by mo na by o oszacowa  zakres jego wyst powania

w poszczególnych powiatach i dokona  porówna .

Analiza zosta a przeprowadzona w oparciu o 4 zmienne:

liczb  zarejestrowanych bezrobotnych;

liczb  osób w rodzinach, które w badanym roku otrzyma y wiadczenia pomocy spo ecznej

przyznawane z tytu u ubóstwa;

liczb  osób w rodzinach, które otrzyma y wiadczenia pomocy spo ecznej przyznawane dla

osób bezradnych w sprawach opieku czo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa

domowego;

liczb  osób w rodzinach, które otrzyma y wiadczenia pomocy spo ecznej przyznawane

z tytu u d ugotrwa ej lub ci kiej choroby.

W pierwszym etapie bada  znormalizowano warto ci zmiennych dokonuj c przeliczenia na tysi c

mieszka ców. Zmienne maj  charakter stymulant lub destymulant:

Stymulanta – wzrost jej warto ci wiadczy o wzro cie poziomu zjawiska z onego.

Destymulanta – wzrost jej warto ci wiadczy o spadku poziomu zjawiska z onego.
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Wyznaczono abstrakcyjny obiekt (powiat) tzw. wzorzec rozwoju z0 – o najlepszych warto ciach dla

ka dej zmiennej oraz tzw. antywzorzec z-0 – o najgorszych warto ciach ka dej zmiennej.

1. Wzorzec: ,,...,, 002010 mzzzz  gdzie
stymulantydlaz

tydestymulandlazj

ji
i

ji
i

z
max

,min0

i antywzorzec: ,,...,, 002010 mzzzz  gdzie
stymulantydlaz

tydestymulandlazj

ji
i

ji
i

z
min

,max0

W kolejnym etapie zbadano podobie stwo obiektów do abstrakcyjnie najlepszego obiektu przez

obliczenie odleg ci ka dego obiektu (warto ci zmiennej danego powiatu) od wzorca, stosuj c

metryk  miejsk :

2.
m

j
jiji zzd

1
00

W ostatnim etapie oblicze , dla ka dego obiektu (powiatu) wyznaczono tzw. miar  rozwoju wed ug

wzoru:

3.
0

01
d
dm i

i ,  gdzie d0 to odleg  mi dzy wzorcem i antywzorem.

Im wy szy poziom zjawiska z onego, tym wy sza warto  miary rozwoju; 1,0im .

Zastosowanie metody wzorca rozwoju na przyk adzie powiatu bia obrzeskiego:

Warto ci zmiennych:

j = 57,2; gdzie j - liczba zarejestrowanych bezrobotnych w przeliczeniu na tys. mieszka ców;

k = 98,2; gdzie k - liczba osób w rodzinach, które w badanym roku otrzyma y wiadczenia

pomocy spo ecznej przyznawane z tytu u ubóstwa, w przeliczeniu na tys. mieszka ców;

l = 33,6; gdzie l - liczba osób w rodzinach, które otrzyma y wiadczenia pomocy spo ecznej

przyznawane dla osób bezradnych w sprawach opieku czo-wychowawczych i prowadzeniu

gospodarstwa domowego, w przeliczeniu na tys. mieszka ców;

n = 12,9; gdzie n - liczba osób w rodzinach, które otrzyma y wiadczenia pomocy spo ecznej

przyznawane z tytu u d ugotrwa ej lub ci kiej choroby, w przeliczeniu na tys. mieszka ców.

1. Wyznaczono wzorzec (z0) i antywzorzec (z-0) dla poszczególnych zmiennych:

Obiekty o najwy szych warto ciach: Obiekty o najni szych warto ciach:
z0j = 137,6 (pow. szyd owiecki) z-0j = 18,3 (m.st. W-wa)

z0k = 141,5 (pow. szyd owiecki) z-0k = 11,5 (pow. w-wski zachodni)
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z0l = 62,1 (pow. uromi ski) z-0l = 8,4 (pow. w-wski zachodni)

z0n = 35,5 (m. Ostro ka) z-0n = 6,3 (m. Radom)

2. Obliczono odleg  warto ci zmiennych od wzorca:

nnllkkjji zzzzzzzzd 00000

3,359,120,636,335,1422,986,1382,570id

5,1770id

oraz sum  odleg ci mi dzy wzorcem i antywzorcem wszystkich zmiennych:

7,3340d

3. Wyznaczono wska nik zagro enia ubóstwem w powiecie bia obrzeskim:

7,334
5,1771im

47,0im

W oparciu o metod  wzorca rozwoju, obliczono wska nik wzorca rozwoju (mi),

okre laj cy poziom wyst powania i zagro enia ubóstwem we wszystkich powiatach

województwa mazowieckiego. Wska nik ten mie ci si  w przedziale [0,1], przy czym wska niki

bliskie 0 – okre laj  najmniejsze zagro enie ubóstwem, a bliskie 1 – zagro enie najwi ksze.

W ramach tego wzorca wyodr bniono 3 poziomy zagro enia ubóstwem: niski (0,00 – 0,29),

umiarkowany (0,30 – 0,59) i wysoki (0,60 – 1,00), co pozwoli o na ukazanie zró nicowania

poziomu wyst powania i zagro enia ubóstwem na terenie województwa. Przy czym zaznaczy

nale y, e badanie nie odzwierciedla potencja u ekonomicznego powiatów lub zamo no ci jego

mieszka ców. Wskazuje jedynie na skal  ubóstwa w uj ciu terytorialnym i stanowi podstaw  do

okre lenia jego g ównych przyczyn.
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Mapa 4. Wska nik poziomu wyst powania i zagro enia ubóstwem w woj. mazowieckim
(obliczony wed ug metody wzorca rozwoju)
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Wska nik wyst powania i zagro enia ubóstwem:

Tabela 3. Wska nik poziomu wyst powania i zagro enia ubóstwem w woj. mazowieckim
w 2009 roku. (obliczony wed ug metody wzorca rozwoju)

Powiat Wska nik

Podregion ciechanowsko-p ocki 0,57
ciechanowski 0,27
gostyni ski 0,45

awski 0,35
ocki 0,34

ski 0,32
sierpecki 0,45
uromi ski 0,50

m. P ock 0,20
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Powiat Wska nik

Podregion ostro cko-siedlecki 0,74
osicki 0,47

makowski 0,59
ostro cki 0,60
ostrowski 0,38
przasnyski 0,60
pu tuski 0,47
siedlecki 0,33
soko owski 0,33

growski 0,42
wyszkowski 0,33
m. Ostro ka 0,38
m. Siedlce 0,20

Podregion radomski 0,92
bia obrzeski 0,47
kozienicki 0,47
lipski 0,45
przysuski 0,65
radomski 0,59
szyd owiecki 0,89
zwole ski 0,52
m. Radom 0,38

Podregion m.st. Warszawa 0,01
m.st. Warszawa 0,04

Podregion Warszawski wschodni 0,21
garwoli ski 0,27
legionowski 0,12
mi ski 0,10
nowodworski 0,14
otwocki 0,09
wo omi ski 0,14

Podregion Warszawski zachodni 0,14
grodziski 0,16
grójecki 0,18
piaseczy ski 0,04
pruszkowski 0,06
sochaczewski 0,21
warszawski zachodni 0,02
yrardowski 0,19

Metoda wzorca rozwoju pozwoli a ustali , e najwy szy poziom zagro enia ubóstwem

w 2009 roku wyst pi  w 4 powiatach województwa mazowieckiego: ostro ckim, przasnyskim,

przysuskim i szyd owieckim. Przy czym w ród wymienionych powiatów szczególnie wysokim

wska nikiem charakteryzowa  si  powiat szyd owiecki ze wska nikiem równym 0,89.

Z przeprowadzonej analizy wynika, e:

najbardziej zagro one ubóstwem s  powiaty zlokalizowane skrajnie na pó nocy i po udniu

województwa mazowieckiego, s siaduj ce odpowiednio z województwem warmi sko-

mazurskim, oraz województwem wi tokrzyskim;
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w najkorzystniejszej sytuacji znalaz y si  powiaty znajduj ce si  w centrum, nale ce do

podregionu warszawskiego wschodniego, warszawskiego zachodniego i m.st. Warszawy,

pokrywaj ce si  w znacznym stopniu z obszarem metropolitalnym Warszawy.

V. Wnioski

Utworzenie województwa mazowieckiego, w wyniku podzia u administracyjnego

w 1999 roku, zagregowa o obszary o bardzo wysokim poziomie rozwoju z obszarami s abo

rozwini tymi. W konsekwencji powsta y przestrzenne dysproporcje w postaci s siaduj cych ze

sob  terenów bogatych gospodarczo z obszarami biedy, zagro onymi ubóstwem i wykluczeniem

spo ecznym.

Województwo mazowieckie stanowi obszar, gdzie statystycznie ludno  dysponuje

najwy szymi dochodami na tle kraju. Wynika to g ównie z wysokich dochodów mieszka ców

aglomeracji warszawskiej, przy jednocze nie niskich dochodach ludno ci na pó nocnych

i po udniowych terenach województwa (co pokrywa si  z obszarami, w których odnotowano

wysoki wska nik zagro enia ubóstwem).

Miasto wraz ze swoim otoczeniem funkcjonuje jako wyodr bniony rynek pracy tworz c

ekonomiczne warunki funkcjonowania lokalnej spo eczno ci. Ci gle rozrastaj ca si  aglomeracja

sto eczna, której centrum stanowi Warszawa, koncentruje w sobie ludno  (zamieszkuje j  oko o

33% ogó u ludno ci województwa), a co za tym idzie powoduje wzrost poda y miejsc pracy.

Rozwój demograficzny czy si  wi c z rozwojem gospodarczym. Struktura gospodarki miejskiej

w decyduj cym stopniu okre la popyt na prac  oraz warunki ekonomiczne w lokalnej spo eczno ci.

Poza stref  centraln  aglomeracji warszawskiej, Mazowsze jest najwi kszym skupiskiem

regionalnym ludno ci wiejskiej w Polsce. Na terenach wiejskich mieszka 1,8 mln osób, przy czym

obszary te charakteryzuj  si  wielkim rozproszeniem osadnictwa wiejskiego. Przewa aj  niewielkie

skupiska ludno ci (wsie i miejscowo ci wiejskie) – rz du oko o 200 mieszka ców. Utrudnia to

zapewnienie mieszkaj cej tam ludno ci odpowiedniego dost pu do podstawowych us ug w zakresie

infrastruktury technicznej, szkolnictwa, podstawowej opieki zdrowotnej i spo ecznej, a tak e

tworzenia miejsc pracy poza rolnictwem.

Na znacznych obszarach województwa mazowieckiego ludno  zamieszka a na wsi stanowi

odsetek powy ej 50%. Powiaty z wysokim wska nikiem zagro enia ubóstwem s  jednocze nie

powiatami o zdecydowanej przewadze ludno ci wiejskiej. Udzia  procentowy ludno ci wiejskiej

w  ogólnej  liczbie  ludno ci  w  tych  powiatach  wynosi  odpowiednio:  w  powiecie  ostro ckim  –

96,5%, przysuskim – 85,7%, szyd owieckim – 70,2%, przasnyskim – 62,6%.

Nie ulega w tpliwo ci, e g ównym powodem ubóstwa jest bezrobocie wynikaj ce

z sytuacji na rynku pracy. Ten z kolei determinowany jest przez wiele czynników, w tym
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najwa niejsze to umiej tno ci zawodowe i kwalifikacje, wiek, p  oraz niepe nosprawno . Osoby

z wy szym wykszta ceniem charakteryzuj  si  wi ksz  mobilno ci  i lepszym dopasowaniem

do zmian na rynku pracy. W korzystniejszej sytuacji znajduj  si  te  osoby z d szym sta em

pracy, posiadaj ce do wiadczenie zawodowe. W 2009 roku najwi kszy odsetek w ród

bezrobotnych stanowi y osoby nie posiadaj ce sta u pracy (27,6% ogó u bezrobotnych), a tak e

bezrobotni z wykszta ceniem gimnazjalnym i ni szym oraz zasadniczym zawodowym

(odpowiednio: 28,6% i 27,3% ogó u).

Warto równie  zaznaczy , e bardziej zagro one ubóstwem s  osoby i rodziny mieszkaj ce

na obszarach z niedostateczn  ilo ci  miejsc pracy. S  to obok obszarów wiejskich, tereny

likwidacji zak adów pracy, gdzie cz sto wyst puje niekorzystna infrastruktura gospodarcza. Na

terenach powiatów zagro onych ubóstwem niewiele jest du ych przedsi biorstw produkcyjno-

handlowych, a co za tym idzie ma o jest nowych miejsc pracy, natomiast ma e przedsi biorstwa

maj  cz sto charakter rodzinnych i nie s  w stanie wch on  nadwy ki si y roboczej.

Po ony w po udniowej cz ci województwa podregion radomski (na terenie którego

zlokalizowane s  dwa powiaty z wysokim wska nikiem zagro enia ubóstwem) jest obszarem

w którym, w wyniku upadku kluczowych ga zi przemys u zbrojeniowego, elektromaszynowego

i obuwniczego, os abieniu uleg y funkcje przemys owe. Podstawowymi problemami tego obszaru

jest wysokie bezrobocie strukturalne oraz niski poziom przedsi biorczo ci, a tak e niska jako

infrastruktury drogowo-kolejowej o znaczeniu ponadregionalnym oraz ma o wydajne rolnictwo.

Zlokalizowany na pó nocy obszar podregionu ostro cko-siedleckiego (na terenie którego

umiejscowione s  dwa powiaty z wysokim wska nikiem zagro enia ubóstwem) jest obszarem

o niskim poziomie rozwoju spo eczno-gospodarczego. Powa ny problem stanowi ma y potencja

miasta Ostro ki, zw aszcza pod wzgl dem wyposa enia w obiekty i instytucje u yteczno ci

publicznej o znaczeniu regionalnym, a tak e s ab  sie  infrastruktury drogowo-kolejowej,

zw aszcza po cze  z Warszaw .

Analiza przeprowadzonych bada  wykazuje, i  zjawisko ubóstwa wyst puj ce na terenie

województwa mazowieckiego dotyka szczególnie obszarów po onych w pó nocnej oraz

po udniowej cz ci województwa i generowane jest przez czynniki spo eczne, ekonomiczne

i demograficzne. Tylko niewielki procent potrzeb mieszka ców Mazowsza znajduj cych si

w trudnej sytuacji yciowej zaspokajany jest dzi ki wyp acanym wiadczeniom pomocy spo ecznej,

jak pokazuj  dane - obszary z najwy sz  kwot wiadcze  wyp acanych z bud etów gmin

w ramach zada  zleconych (w przeliczeniu na 1 osob  korzystaj  z pomocy spo ecznej) nie

pokrywaj  si  z obszarami wyst powania ubóstwa.


