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1. Wstęp

Niniejszy raport dotyczący funkcjonowania i zakresu zadań pomocy społecznej w uczest-
niczących w badaniu miastach jest kolejnym opracowaniem powstałym na podstawie danych 
uzyskanych w trakcie realizacji projektu Związku Miast Polskich. Biorąc pod uwagę charak-
ter  współczesnej  pomocy  społecznej,  której  świadczenia  są  udzielane  niektórym  grupom 
mieszkańców w sposób ciągły, niekiedy przez wiele lat, uznano, że przedstawienie samych 
wyników badania dotyczącego roku 2007 miałoby bardzo ograniczoną wartość poznawczą. 
O wiele  bardziej  wymowne  są  informacje  dotyczące  realizacji  zadań  polityki  społecznej 
w miastach członkowskich ZMP począwszy od roku 2000. Pozwala to bowiem na wskazanie 
kierunków  zachodzących  zmian.  Jakkolwiek  taki  cel  przyświeca  również  tegorocznemu 
raportowi, nie można zapominać, iż bezpośrednie porównanie wskaźników z kolejnych lat nie 
jest uprawnione ze względu na fakt, iż skład miast uczestniczących w kolejnych badaniach 
jest w każdym roku nieco inny. Dodatkowo bezpośrednie porównania między miastami w tym 
samym okresie badawczym są o tyle utrudnione,  że  zakres zadań pomocy społecznej  jest 
zróżnicowany  zależnie  od  wielkości  i  statusu  ośrodka  miejskiego.  Te  z  uczestniczących 
w badaniach miast, które mają status miasta na prawach powiatu mają znacznie szerszy za-
kres zadań, wynikający stąd, że muszą one realizować zadania i gminy, i powiatu. Można za-
tem mówić o kierunkach zmian, przesunięciach środków przeznaczonych na realizację zadań 
pomocy społecznej i kształtowaniu priorytetów w skali lokalnej, ale bezpośrednie zestawienie 
wyników z kolejnych lat nie pozwala na formułowanie wniosków dotyczących skali zmian. 

Tym niemniej inicjatywa Związku Miast Polskich powinna być uznana za bardzo cenną. 
Pozwala bowiem nie tylko na ocenę zmian w zaangażowaniu poszczególnych miast w reali-
zację celów pomocy społecznej, ale i pewną generalizację wniosków i wskazanie trendów 
w realizacji  spoczywających na miastach zadań pomocy społecznej. Rozpoczęty w 1990 r. 
proces decentralizacji polityki społecznej prowadzi między innymi do wzrostu roli samorzą-
dowych instytucji jako podmiotów pomocy społecznej. 

Celem podjętego  przez  ZMP badania  była  ocena  funkcjonowania  miejskich  instytucji 
pomocy społecznej; warunków działania rozumianych jako pozostające do dyspozycji środki 
materialne;  infrastruktury  i  jej  dostępności  oraz  najważniejszych problemów społecznych, 
których  rozwiązywanie  obliguje  samorząd  i  jego  instytucje,  a  wśród  nich  środowiskową, 
półotwartą i zakładową pomoc społeczną. 

W latach 2000 – 2007 w badaniu udział  wzięło ogółem  178 miast.  Pięć spośród nich 
uczestniczyło w każdej z dziewięciu edycji projektu (są to: Bytom, Gdańsk, Gorzów Wlkp., 
Katowice i Poznań), a kolejnych pięć - w ośmiu1. Co ważne, badanie obejmujące 2007 r. przy-
ciągnęło 21 nowych miast (rok wcześniej do badania po raz pierwszy włączyło się 12 miast), 
dotychczas nie biorących udziału w programie. Należą do nich: Ciechocinek, Gostyń, Jedlina 

1 Ta grupa miast zaznaczona jest w tabeli A-1 w Aneksie kursywą.
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Zdrój, Kartuzy, Kolbuszowa, Libiąż, Międzylesie, Mińsk Mazowiecki, Morąg, Mrocza, Nysa, 
Płock,  Poniec,  Pruszków,  Przeworsk,  Sochaczew,  Starachowice,  Szklarska  Poręba,  Śrem, 
Włocławek oraz Złotów. Zwiększa się zatem liczba miast średniej wielkości, których sytuacja 
finansowa jest na ogół odmienna (w praktyce – gorsza) od sytuacji dużych ośrodków miejskich. 
Dzięki temu uzyskany został bardziej obszerny i w większym stopniu zróżnicowany materiał 
badawczy, a zebrane wyniki pozwalają na sformułowanie bardziej ogólnych wniosków. 

W badaniu dotyczącym roku 2007 wzięły udział łącznie 93 miasta. To rekordowa liczba, 
sugerująca iż  popularność projektu SAS rośnie.  Wśród nich znalazło się  18 takich,  które 
w projekcie uczestniczyły już co najmniej siedem razy. W przypadku tej grupy miast łatwiej o 
uzyskanie pewnej porównywalności danych. Generalnie jednak należy powtórzyć, że podczas 
każdorocznego badania uzyskujemy aktualny obraz, który jednak tylko z dużymi ogranicze-
niami może być przedmiotem bezpośrednich porównań z wynikami badań z innych lat. Nie 
umniejsza to wszakże znaczenia projektu, ponieważ pozwala on na systematyczne formuło-
wanie diagnozy stanu polityki społecznej w miastach należących do Związku i uczestniczą-
cych w badaniu, a płynące z niego wnioski mogą być wykorzystane dla potrzeb innych miast.

W badaniu pogrupowano miejscowości według liczby mieszkańców. Sześć grup stanowią 
miasta o liczbie mieszkańców: 

• grupa A - do 10000 mieszkańców, 
• grupa B – 10001 – 20000 mieszkańców,
• grupa C – 20001 – 50000 mieszkańców, 
• grupa D – 50001 – 100000 mieszkańców,
• grupa E – 100001 – 200000 mieszkańców, 
• grupa F – ponad 200000 mieszkańców.

Szczegóły dotyczące struktury miast uczestniczących w badaniach od roku 2000 według 
ich wielkości zawiera tab. 1. Jak widać, co roku zmienia się nieco udział miast zaliczanych 
poszczególnych grup według liczby mieszkańców. To oznacza, że uzyskane wyniki różnią się 
miedzy  innymi  dlatego,  że  wielkość  budżetu,  jakimi  dysponują  poszczególne  miasta  jest 
odmienna, a tymczasem to właśnie sytuacja finansowa miasta w dużym stopniu decyduje o 
gotowości władz samorządowych do realizacji niektórych zadań pomocy społecznej o charak-
terze  dobrowolnym.  W badaniu,  którego  wyniki  stanowią  przedmiot  niniejszego  raportu, 
dostrzegalne jest wyraźne zachwianie proporcji polegające na niewielkim udziale najwięk-
szych miast.  Nadal  miasta  o  liczbie  mieszkańców do 50 tysięcy stanowią niemal  połowę 
uczestniczących w badaniu.  Należy  uznać  to  za  ważną  przesłankę  kontynuowania  badań, 
bowiem ta grupa miast cechuje się stosunkowo ograniczonymi dochodami budżetu i szybko 
wzrastającym zapotrzebowaniem na świadczenia pomocy społecznej. 

Tabela 1.Struktura badanych miast według liczby mieszkańców w latach 2000-2007 (w %)
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Liczba 
mieszkańców

Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

N = 47 55 69 66 58 67 64 93
do 25 tys. mieszk. 19,1 19,3 8,8 15,1 17,2 16,4 24,4 22,6

25,1-50 tys. 21,3 21,0 7,2 27,3 25,9 23,9 26,6 24,7
50,1-100 tys. 23,4 25,8 18,7 27,3 29,4 29,8 21,9 24,7
100,1-200 tys. 21,3 12,9 23,2 19,7 17,2 16,4 15,6 17,2
200,1-300 tys. 6,4 9,7 33,3 3,0 3,4 4,6 3,1 3,3
300,1 tys. i więcej 8,5 11,3 8,8 7,6 6,9 8,9 9,4 7,5

Obwiązująca obecnie ustawa o pomocy społecznej2 rozszerzyła znacznie katalog sytuacji, 
w których obywatele mają prawo do świadczeń pomocy społecznej. Reakcją na zwiększający 
się zakres sytuacji nakładających na pomoc społeczną obowiązek interwencji doprowadził w 
konsekwencji do zmiany zakresu zadań realizowanych przez gminy i powiaty jako zlecone 
oraz własne,  a  wśród  nich  – obowiązkowe i  fakultatywne.  Jednocześnie  ustawa znacznie 
rozszerzyła  zakres  zadań własnych gminy.  Oznacza  to  dla  lokalnych podmiotów polityki 
społecznej konieczność rozbudowania struktur pomocy i potrzebę zapewnienia warunków do 
wywiązywania się z określonych w ustawie obowiązków. 

W tym miejscu należałoby zaznaczyć,  że  wśród zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym znajdują  się  miedzy  innymi  zadania  związane  z  opracowaniem diagnozy 
sytuacji społecznej oraz z udzielaniem świadczeń środowiskowych (np.  przyznawanie i wy-
płacanie zasiłków okresowych; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego 
ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; praca 
socjalna; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; two-
rzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; dożywianie dzieci). 
Z kolei do zadań własnych o charakterze fakultatywnym należą m.in.: przyznawanie i wypła-
canie zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 
usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek i pomocy w naturze oraz współpracę z powia-
towym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miej-
scach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

Zadania powiatu (a więc i miast na prawach powiatu) obejmują głównie sprawy związane 
z organizacją i udzielaniem pomocy instytucjonalnej, czyli świadczeń w placówkach zakłado
wych, jak domy pomocy społecznej czy domy dziecka oraz wspierania rodzin zastępczych. 

2 Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r., Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.
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2. Struktura i charakterystyka potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

Począwszy od początku lat 90. XX wieku, pomoc społeczna zyskała sobie nowe miejsce 
w systemie zabezpieczenia społecznego. Zakres jej zadań został dokładniej zdefiniowany i 
pomoc  przestała  być  instytucją  polityki  społecznej  koncentrującą  się  na  likwidowaniu 
następstw niedostatków działania innych podsystemów zabezpieczenia społecznego, stając się 
ważnym,  równoprawnym  elementem  systemu  bezpieczeństwa  socjalnego.  Na  znaczeniu 
zyskały  działania  zmierzające  do  ustalenia  przyczyn  trudnych  sytuacji  życiowych,  jakie 
zmuszają rodziny do korzystania z pomocy społecznej, a swoiste odium ciążące na instytucji 
pomocy społecznej i jej pracowników uległo znacznemu osłabieniu. 

Zakres działania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej zależy od 
dwóch podstawowych czynników. Jednym z nich jest określony w ustawie o pomocy społecz
nej zakres zadań obowiązkowych gminy, a drugim – zakres zadań własnych gminy3. W przy
padku  miast  na  prawach  powiatu  zakres  zadań  jest  określony  dodatkowo  przez  treść 
artykułów 19 i 20 cytowanej ustawy. 

Placówki pomocy społecznej są zobowiązane do podjęcia interwencji, kiedy zachodzi 
co najmniej jedna z sytuacji  wyspecyfikowanych w ustawie o pomocy społecznej z 2004 
roku. Należą do nich4: 

• ubóstwo, 
• sieroctwo, 
• bezdomność, 
• bezrobocie, 
• niepełnosprawność, 
• długotrwała lub ciężka choroba, 
• przemoc w rodzinie,
• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży, opuszcza
jącej placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
• alkoholizm lub narkomania,
• klęski żywiołowe lub ekologiczne,
• trudności w integracji uchodźców,
• zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe. 

Czynnikiem, w istotny sposób modyfikującym strukturę zapotrzebowania na świad
czenia i w konsekwencji strukturę zadań pomocy społecznej, jest sytuacja społeczna i ekono
miczna  na  terenie  miasta.  Z  tego  względu  trudno  jest  uzyskać  porównywalność  danych 
dotyczących świadczeń udzielanych w latach 2000 – 2007. Wystarczy wskazać, że zmiana 

3 Art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r., Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.
4 Art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
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sytuacji na rynku pracy w ostatnich latach pociąga za sobą zmniejszenie liczby osób korzys
tających z pomocy materialnej, a także ze świadczenia w formie pracy socjalnej. Jednakże 
zmniejszenie liczby świadczeniobiorców, którzy korzystają z pomocy z powodu bezrobocia 
może stać się okazją do takiej restrukturyzacji świadczeń, która pozwoli na lepsze zaspoko-
jenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej innych grup mieszkańców. 

Centralnym zagadnieniem w zakresie  polityki pomocy społecznej jest dysponowanie 
aktualną diagnozą sytuacji społecznej oraz wiedzą na temat oczekiwanych zmian tej sytuacji. 
Wykorzystuje się w tym celu wskaźniki,  zarówno te o charakterze makrospołecznym, jak 
i pokazujące sytuację na terenie działania organów samorządu terytorialnego. Do najbardziej 
istotnych wskaźników należą te, które informują o strukturze mieszkańców według wieku, 
zwłaszcza o udziale osób starszych w ogólnej liczbie mieszkańców, stopie bezrobocia czy 
odsetku osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w lokalnej społeczności.

Jednym z celów projektu jest zebranie informacji o problemach społecznych odczu
wanych w uczestniczących w badaniu miastach, a które to problemy powinny być rozwiązane 
przy udziale instytucji pomocy społecznej. Uzyskane informacje mają charakter cząstkowy 
i powinny być traktowane jedynie jako jedna z podstaw podejmowania decyzji o kierunkach 
rozwoju  pomocy  społecznej  w  poszczególnych  gminach.  Ważne  jest  jednak,  iż  zebrane 
wskaźniki można traktować jako przydatne przy wyznaczaniu swego rodzaju progów inter-
wencji. Chodzi o takie zjawiska, jak na przykład bezrobocie, postępujące demograficzne sta-
rzenie się ludności czy bezdomność, które po przekroczeniu pewnego progu generują coraz 
większe wydatki społeczne. Organy samorządu terytorialnego powinny traktować takie wskaź-
niki jako ważną informację, a wzrost ich wartości jako sygnał do podjęcia koniecznych dzia-
łań zwalczających zjawisko lub łagodzących jego skutki dla lokalnej społeczności. Wskazane 
jest również, by wskaźniki były analizowane nie tylko w odniesieniu do zmian zachodzących 
na konkretnym terenie w ciągu kilkuletniego okresu, ale i w porównaniu z podobnymi wskaź-
nikami dla całego kraju, regionu i sąsiadujących gmin. Pozwolić to powinno na ustalenie, czy 
zmiany wartości wskaźnika są konsekwencją przekształceń w całym społeczeństwie lub/i gos-
podarce, czy też w większej mierze są następstwem specyficznych procesów i zjawisk za-
chodzących na terenie lokalnym. 

Jedną z  cech charakteryzujących aktualny model pomocy społecznej w Polsce jest 
zdominowanie grupy świadczeniobiorców przez osoby korzystające ze świadczeń z powodu 
braku możliwości zatrudnienia. Jakkolwiek system pomocy został szeroko rozbudowany i po-
winien reagować na wszystkie trudne sytuacje życiowe, to ze względu na wyjątkowo nie-
korzystną sytuację na rynku pracy i wysoki odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku, ta 
zbiorowość jest najliczniejsza wśród wszystkich kategorii osób korzystających z pomocy.

Rola  bezrobocia  jako  czynnika  determinującego  zapotrzebowanie  na  świadczenia 
pomocy społecznej nie sprowadza się wyłącznie do generowania zapotrzebowania na pomoc 
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w formie pieniężnej. Wpływa ono również na skalę popytu na świadczenia rzeczowe oraz 
usługi, zwłaszcza pomoc w sprawach opiekuńczo-wychowawczych5. 

W dalszym ciągu najważniejszą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecz-
nej są niskie dochody gospodarstwa domowego spowodowane brakiem możliwości zatrudnie-
nia. Według sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 2007 r. w całym kraju 
791 tys. rodzin skorzystało z pomocy z powodu ubóstwa, a 691 tys. rodzin otrzymało świad-
czenia z powodu bezrobocia. Doświadczenie wskazuje, że ubóstwo części świadczeniobior-
ców spowodowane jest właśnie brakiem zatrudnienia. Mimo braku szczegółowej informacji 
dotyczącej stopy bezrobocia można ocenić jego skalę na podstawie innego wskaźnika, a mia-
nowicie szacunku liczby bezrobotnych w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
Ten  wskaźnik  ma  wprawdzie  pewne  wady  (przede  wszystkim  nie  uwzględnia  faktu,  że 
wskaźnik zatrudnienia w Polsce tylko nieznacznie przekracza 50% i jest zróżnicowany dla 
poszczególnych kategorii wieku), ale może jednak być stosowany do dokonania odpowied-
nich porównań. Wynika z nich, że przy średniej wartości wskaźnika bezrobotnych na 100 
osób w wieku produkcyjnym 6,7 najwyższymi wskaźnikami charakteryzują się małe i średnie 
miasta (Mrocza 15,8; Międzylesie 14,3; Inowrocław 13,0; Morąg 12,8; Dzierżoniów 12,3; 
Brusy 12,2; Wąbrzeźno 11,8; Sępólno Krajeńskie 11,6). Stosunkowo najlepiej przedstawia się 
sytuacja w Gdyni (1,6), Sopocie (1,7), Pruszczu Gdańskim (2,2), Gdańsku (2,4), Poznaniu 
(2,5) oraz w Warszawie (2,9). Oczywiście, taka struktura miast według bezrobocia nie jest 
zaskoczeniem,  ludność  w  dużych  miastach  cechuje  się  większą  mobilnością  zawodową, 
a rynek pracy stwarza o wiele więcej możliwości znalezienia zatrudnienia. W konsekwencji 
także dochody większych miast, w których wskaźniki bezrobocia kształtują się na niższym 
poziomie, są generalnie wyższe. 

Warto jednak zaznaczyć, że w interesie miast leży dysponowanie nie tylko wskaźni-
kami obliczanymi na podstawie porównania liczby zarejestrowanych bezrobotnych, ale infor-
macja o faktycznej stopie bezrobocia. Ustalenie stopy bezrobocia na terenie miasta lub gminy 
miejsko-wiejskiej jest ważne miedzy innymi z tej przyczyny, iż jej znajomość ułatwia plano-
wanie wykorzystania  środków będących w dyspozycji  samorządu terytorialnego.  Na ogół 
można wskazać związek miedzy stopą bezrobocia a szacowaną stopą ubóstwa, czyli odset-
kiem mieszkańców żyjących poniżej minimum egzystencji.  Warto podkreślić,  że mowa tu 
o szacunku, wymagającym dobrej znajomości sytuacji społecznej na terenie miasta, jak i wie-
dzy o wysokości minimum egzystencji dla poszczególnych typów rodzin. Starannie oszaco-
wana stopa ubóstwa powinna spełniać rolę ważnej informacji przy kształtowaniu hierarchii 
zadań polityki pomocy społecznej na terenie lokalnym. 

Inna możliwość szacunku potrzeb na świadczenia pomocy społecznej mogłaby pole-
gać na ocenie udziału gospodarstw domowych osiągających dochody w przeliczeniu na jedną 
5 Zob. np. P. Błędowski, Zjawisko ubóstwa w rodzinach bezrobotnych i świadczeniobiorców pomocy społecznej – 
ogólna charakterystyka, w: Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych  
1992–1997. Zadania dla polityki społecznej, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 1998, s. 75 i n.
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osobę  na  poziomie  uprawniającym  do  korzystania  ze  świadczeń  pomocy  społecznej. 
Podobnie  jak  w  przypadku  szacunku  odsetka  gospodarstw  domowych  znajdujących  się 
poniżej  mini-mum egzystencji,  problem polega  na staranności  oszacowania  odpowiednich 
wielkości.  Gdy-by  jednak  zastosować  oba  wskaźniki,  łatwiejsza  okazałoby  się  ocena 
głębokości  ubóstwa,  czyli  szacunek pozwalający  na  określenie,  o  ile  należałoby podnieść 
dochody  gospodarstwa  domowego,  by  osiągnęły  one  poziom  przekraczający  granicę 
uprawniającą do korzystania z pomocy społecznej.

Zapotrzebowanie  na  świadczenia  pomocy społecznej  jest  determinowane nie  tylko 
przez warunki na rynku pracy oraz sytuację dochodową mieszkańców, ale i przez strukturę 
demograficzną ludności zamieszkującej teren działania jednostki samorządu terytorialnego. 
Wśród wskaźników demograficznych na znaczeniu zyskują systematycznie wskaźniki obra
zujące demograficzne starzenie się ludności, rozumiane jako wzrost odsetka osób starszych 
wśród ogółu mieszkańców6. Taka ogólna definicja wskaźnika demograficznego starzenia się 
ludności pozwala na jego uszczegółowienie stosownie do potrzeb samorządu. Na potrzeby 
badania, którego wyniki są przedmiotem niniejszego raportu, wybrane zostały dwa wskaźniki: 
udział osób w wieku emerytalnym (kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 
roku życia w ogólnej liczbie mieszkańców oraz udział w liczbie mieszkańców liczby osób w 
wieku sędziwym (powyżej 80 roku życia). Wskaźniki te pozwalają na dokonanie oceny kilku 
ważnych aspektów działania pomocy społecznej. 

Po  pierwsze,  umożliwiają  dokonanie  przybliżonego  szacunku  zapotrzebowania  na 
świadczenia pieniężne, zwłaszcza na zasiłki celowe. Jak wiadomo, przytłaczająca część osób 
starszych dysponuje własnym, stałym dochodem w postaci  świadczenia społecznego (naj-
częściej  emerytury z  systemu pracowniczego lub z  KRUS) ale  jest  on stosunkowo niski. 
W związku z tym powtarzają się sytuacje, kiedy ludzie starsi ubiegają się o zasiłki celowe. 

Po drugie,  zwłaszcza w przypadku osób najstarszych, czyli  w wieku ponad 80 lat, 
w istotny sposób zwiększa się zapotrzebowanie na świadczenia w postaci usług. Dotyczy to 
zarówno usług opiekuńczych, jak i pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wiedza 
o odsetku mieszkańców zaliczanych do grupy tzw. IV wieku powinna być pomocna przy 
planowaniu rozwoju tej  sfery świadczeń realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej. 
Byłoby pożądane, by taka informacja mogła być uzupełniona o wskaźnik mówiący o odsetku 
osób starych  samodzielnie  lub  tylko  ze  współmałżonkiem zamieszkujących  gospodarstwo 
domowe, co pozwoliłoby na ustalenie  priorytetów oraz uszczegółowienie  planów pomocy 
społecznej i rozwój świadczeń w formie usług. 

Zaletą  wskaźników  demograficznych  jest  ich  obiektywny  charakter  i  stosunkowo 
łatwa dostępność danych, toteż wskaźniki te można stosować także w odniesieniu do innych 
grup wieku. Chociaż demograficzne starzenie się mieszkańców Polski jest procesem, o któ-

6 Na temat  progów starości  i  wskaźników obrazujących demograficzne starzenie się  ludności  zob.  m.in.  B. 
Szatur-Jaworska, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Aspra JR, Warszawa 2000, s. 34 i n. oraz 65 i n.
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rym wiemy już od wielu lat,  ciągle jeszcze brakuje świadomości, iż proces ten przebiega 
w niejednakowym tempie w różnych typach miejscowości. Przede wszystkim warto zwrócić 
uwagę,  iż  zróżnicowanie  odsetka  osób  w  wieku  poprodukcyjnym  w  badanych  miejsco
wościach sięgało prawie trzykrotności. Przy średniej wartości dla wszystkich uczestniczących 
w projekcie miast wynoszącej 15,8 %, w Suwałkach odsetek ten wyniósł 8,3 %, podczas gdy 
w Sopocie osiągnął wartość 23,8 %. Tak istotne zróżnicowanie musi wpływać na treść stra-
tegii  rozwiązywania  problemów społecznych w  poszczególnych miejscowościach  oraz  na 
zakres zadań pomocy społecznej. W trzech miastach (Sopot, Ciechocinek i Warszawa) odse-
tek osób w wieku emerytalnym, przekroczył 20 %, również w trzech (Suwałki, Pruszcz Gdań-
ski oraz Suwałki) był niższy od 10 %. Przeciętny wskaźnik udziału osób w wieku emerytal-
nym zbliżony jest dla wskaźnika dla całej Polski i wskazuje, że demograficzne starzenie się 
społeczeństwa jest już faktem, który należy zaakceptować i do którego należy dostosować 
działania lokalnej polityki społecznej. 

Przeciętny odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wzrasta w badanych mias-
tach wraz z ogólną liczbą ich mieszkańców. Tempo demograficznego starzenia się ludności 
miast staje się coraz szybsze, a proces polegający na zwiększaniu odsetka osób w wieku 60 lat 
więcej będzie trwał jeszcze przez wiele lat. Co więcej, z roku na rok szybciej będzie wzrastał 
wskaźnik charakteryzujący tzw. podwójne starzenie się ludności, czyli wzrost udziału osób w 
wieku 80 lat i więcej w ogólnej liczbie mieszkańców. Miasta muszą zatem liczyć się z coraz 
większym obciążeniem związanym z koniecznością organizacji systemu usług dla tych osób, 
ale równocześnie brać pod uwagę potrzebę stworzenia odpowiedniej oferty dla coraz liczniej-
szej grupy seniorów, którzy do późnego wieku zachowają sprawność i będą wykazywali się 
dużą aktywnością. Wreszcie należałoby zastanowić się nad możliwościami podjęcia działań 
zmierzających do tego, by zachęcić młodych ludzi do pozostania w miastach i  spowolnić 
tempo wyprowadzania się tej grupy mieszkańców poza centrum, do gmin satelickich. 

Wskaźnik  udziału  osób  w  wieku  80  lat  i  więcej  w  ogólnej  liczbie  mieszkańców 
pozwala na szacunek potrzeb związanych ze świadczeniami opiekuńczymi (można przyjąć, że 
około 6% osób w wieku poprodukcyjnym wymaga takich świadczeń w stosunkowo dużym 
zakresie, a dalszych 9% - w ograniczonym) oraz zapotrzebowania na zasiłki celowe, wypła
cane doraźnie na zaspokojenie potrzeb. Odsetek osiemdziesięciolatków i jeszcze starszych 
mieszkańców jest najwyższy w największych miastach (przekracza tam 4,2%), w pozostałych 
grupach miast nie jest wyraźnie zróżnicowany i wynosi około 2,6%. Najwyższy udział tej 
grupy ludności notowany był w Sopocie (6,0%). W trzech innych miastach (Ciechocinek, 
Łódź,  Jedlina-Zdrój)  przekraczał  4,0%, a  w kolejnych 21 miastach był  wyższy niż  3,0%. 
Wskazuje to na koncentrację miast w przedziale 3 – 4 %, a potwierdza to mediana odsetka 
osiemdziesięciolatków: otóż połowa badanych miast charakteryzowała się wskaźnikiem dla 
tej grupy mieszkańców przekraczającym 2,7%. W grupie miast o względnie korzystniejszej 
strukturze  ludności  pod względem udziału najstarszej  grupy mieszkańców znajdowały  się 
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Żory, Głogów, Chocianów, Ruda Śląska i Pruszcz Gdański. Tylko w tych miastach odsetek 
osób w wieku 80 lat i starszych nie przekraczał 2,0%. 

Wśród sytuacji wymagających interwencji ze strony pomocy społecznej coraz częściej 
pojawia się bezdomność.  Rodzi ona nie tylko problemy związane z organizacją placówek 
udzielających schronienia osobom bezdomnym, ale i ich finansowaniem. W przypadku bez
domnych często trudne do ustalenia jest ostatnie miejsce ich zamieszkania, toteż nie zawsze 
można obciążyć wydatkami właściwą gminę. Zjawisko bezdomności koncentruje się w więk-
szych miastach7, toteż one ponoszą z tego tytułu stosunkowo najwyższe koszty. W badanych 
ośrodkach liczba bezdomnych osób szacowana jest w przedziale od 0,1 do 3,7 na każdy tysiąc 
mieszkańców. Liczba bezdomnych jest relatywnie największa w Gdyni (3,7 na 1000 miesz-
kańców), Warszawie (3,4), Poznaniu (3,1), Łodzi (2,8), Krakowie(2,6) i Częstochowie (2,5). 
Najmniejsza liczba osób bezdomnych została ustalona w miastach: Międzylesie (0,1 na 1000 
mieszkańców), Poniec (0,4), Jedlina-Zdrój(0,6) oraz Mrocza (0,7). 

Jakiekolwiek porównania dotyczące zadań i kosztów pomocy dla bezdomnych są nie-
możliwe do dokonania z uwagi na bardzo duże zróżnicowanie sytuacji i zadań wobec bez
domności poszczególnych miast zależnie od ich wielkości i statusu. Można tylko podkreślić, 
że w przypadku bezdomności mamy do czynienia z dwoma obszarami zadań: do jednego 
należy udzielanie doraźnego lub długotrwałego wsparcia i schronienia, a drugim są wysiłki na 
rzecz reintegracji osób bezdomnych i zwalczania ich wykluczenia społecznego.

Wśród innych grup mieszkańców wymagających szczególnej uwagi ze strony samo-
rządu, a niekiedy także inwestycji w infrastrukturę, znajdują się osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi, objęte świadczeniami pomocy społecznej. Ich liczba waha się znacznie: jak podali 
respondenci, sięga ona w Lesznie 65, a w Bielsku-Białej 45 na tysiąc mieszkańców, podczas 
gdy Ostrowie Wielkopolskim 0,33, a w Ełku 0,6 na 1000 mieszkańców8. Wielkości na obu 
biegunach nie wydają się bardzo prawdopodobne, choć zostały przyjęte do analizy. Ustalono, 
że ich średnia liczba w przeliczeniu na 1000 mieszkańców uczestniczących w badaniu miast 
wynosi 13, przy czym liczba osób z zaburzeniami jest skorelowana z wielkością miasta. Jak 
można przypuszczać,  nie wiąże się to z  warunkami życia,  ale  z  faktem, że w większych 
ośrodkach miejskich placówki świadczące usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są 
bardziej dostępne, więc zgłasza się do nich większa liczba korzystających. 

Wątpliwości budzi także wiarygodność innego wskaźnika, a mianowicie liczby osób 
niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 
Podobnie jak przed rokiem, najwyższy (i zapewne nie odbiegający istotnie od stanu faktycz
nego)  wskaźnik  zanotowano  w  Krakowie  (191,5  na  tysiąc  mieszkańców).  Na  kolejnych 
miejscach  uplasowały  się:  Kościan  (182,7),  Przemyśl  (180,8),  Ełk  (176,4)  oraz  Poznań 
7 Przy średniej 14 osób bezdomnych na 10000 mieszkańców w największych miastach średnia wynosi 26, a w 
najmniejszych mniej niż 7.
8 Również  w  badaniu  dotyczącym  działań  pomocy  społecznej  w  roku  2006  podnoszono  wiarygodność 
ogromnego, wówczas sięgającego 40 razy, zróżnicowania wskaźników dla poszczególnych miast.
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(165,8). To samo badanie dostarcza informacji, iż w Nysie wskaźnik ten ma wartość 0,5, a w 
Chodzieży, Mińsku Mazowieckim, Raciborzu i Szklarskiej Porębie jest niższy od 6 osób na 
1000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, iż około 15% Polaków to osoby niepełnosprawne, 
dane te trudno uznać za przekonujące. Zapewne uwzględnione zostały tu wyłącznie osoby, 
których  niepełnosprawność  została  stwierdzona  na  potrzeby  pomocy  społecznej  przez 
odpowiednie zespoły do spraw orzekania przy Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. 

W trakcie realizowania badania dotyczącego roku 2007 zrezygnowano z obliczania 
syntetycznego wskaźnika największego zagrożenia problemami społecznymi. Wydaje się, – 
aczkolwiek sama idea jest niewątpliwie wartościowa – że uzyskane dane nie są całkowicie 
wiarygodne i w związku z tym nie dają podstawy do wykorzystania ich przy konstrukcji tak 
ważnego z punktu widzenia określania zadań pomocy społecznej wskaźnika.
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3. Zasoby systemu pomocy społecznej w miastach uczestniczą-
cych w projekcie

Przez zasoby pomocy społecznej rozumie się środki finansowe, jakimi dysponuje ona 
na udzielanie świadczeń środowiskowych, półstacjonarnych i stacjonarnych (zakładowych) 
oraz finansowanie swojej działalności, placówki będące w jej gestii wraz z ich wyposażeniem 
oraz pracowników tych placówek, zajmujących się organizacją i udzielaniem świadczeń, speł
niających funkcje administracyjne oraz pomocnicze. Sprawnie i skutecznie działająca insty
tucja  pomocy  społecznej  wymaga  nie  tylko  odpowiedniego  wyposażenia  w  wymienione 
zasoby, ale i ich odpowiedniej do potrzeb jakości. W przypadku zasobów kadrowych jako 
jeden z mierników jakości kadr może służyć poziom przygotowania zawodowego pracow
ników pomocy społecznej. W przypadku zasobów materialnych (środki finansowe, placówki 
infrastruktury  pomocy  społecznej  oraz  ich  wyposażenie)  stosuje  się  mierniki  ilościowe, 
pokazujące skalę tych zasobów i ewentualnie ich stan techniczny.

Za znaczną część zasobów rzeczowych odpowiedzialne są jednostki samorządu tery
torialnego stopnia podstawowego (gminy)  oraz powiatowego.  Ponoszą one  bowiem cześć 
kosztów związanych z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej, finansują funkcjo
nowanie powiatowych centrów pomocy rodzinie, przeznaczają część środków na sfinanso
wanie świadczeń środowiskowych realizowanych w ramach zadań własnych (wypłata nie
których świadczeń pieniężnych, udzielanie świadczeń rzeczowych, finansowanie przez gminę 
świadczeń opiekuńczych lub przez powiat specjalistycznych świadczeń opiekuńczych, prowa
dzenie większości domów pomocy społecznej). Samorządy wpływają również poprzez reali
zację celów polityki personalnej na rozmiary i jakość zasobów ludzkich. 

Zasoby pomocy społecznej mogą być zatem traktowane jako ramy dla działania tej in-
stytucji w skali lokalnej. Dbałość o nie ze strony samorządów warunkuje bowiem działanie 
pomocy społecznej i determinuje jakość udzielanych świadczeń, co w konsekwencji decyduje 
o ocenie jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów pomocy społecznej. 

3.1 Zasoby finansowe

Realizacja  zadań  pomocy  społecznej  jest  finansowana  z  dwóch  źródeł:  z  budżetu 
państwa i z budżetu samorządu terytorialnego. Budżet państwa przeznacza swoje środki na 
sfinansowanie  zadań  zleconych,  których  realizacja  przez  jednostkę  samorządu  jest 
obowiązkowa.  W strukturze  organizacyjnej  samorządu  terytorialnego  jednostką  odpowie
dzialną za wypełnianie zadań w tym zakresie jest Ośrodek Pomocy Społecznej9 Jeżeli ośrodek 
pomocy społecznej pełni równocześnie funkcje powiatowego centrum pomocy rodzinie, co 
jest regułą w przypadku miast na prawach powiatu, OPS pokrywa nie tylko koszty świadczeń 

9 W badanych miastach, zależnie od ich wielkości, zadania w zakresie środowiskowej pomocy społecznej realizuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub – w miastach na 
prawach powiatu – ośrodek spełniający zarazem funkcje powiatowego centrum pomocy rodzinie, używający niekiedy nazwy 
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie.
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środowiskowych i półstacjonarnych (o ile na terenie miasta są prowadzone przez placówkę 
pomocy społecznej dzienne domy pobytu), ale i zakładowych (m.in. utrzymanie oraz finanso
wanie części działalności domów pomocy społecznej, domów dziecka i rodzin zastępczych). 
Ten fakt może być wyjaśnieniem występujących miedzy uczestniczącymi w badaniu miasta-
mi różnic w bezwzględnej wysokości wydatków na pomoc społeczną oraz w wysokości tych 
wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Inne czynniki, które wywierają wpływ na kształtowanie się wysokości wydatków na 
świadczenia  pomocy  społecznej  to  struktura  demograficzna  mieszkańców  według  wieku, 
sytuacja gospodarcza w mieście i regionie, przekładająca się na wysokość stopy bezrobocia 
i odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej licznie zarejestrowanych bezrobotnych, 
poziom rozwoju infrastruktury społecznej oraz liczba mieszkańców w mieście.

Tabela 2  pokazuje,  jak  duże  wewnętrzne  zróżnicowanie  istnieje  w poszczególnych 
grupach miast według ich wielkości. Przyczyn tego zróżnicowania należałoby szukać przede 
wszystkim w wymienionych wyżej czynnikach.

Potwierdza się opinia, iż finansowanie świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań 
własnych o charakterze obowiązkowym najbardziej obciąża nieduże miast. Wśród nich było 
aż 14 miast, w których udział wydatków na pomoc społeczną przekraczał 20%. Z reguły są to 
miasta położone w regionach charakteryzujących się niezmiennie wysoką stopą bezrobocia 
(zwłaszcza  długotrwałego),  słabym poziomem uprzemysłowienia  i  niewysokim poziomem 
rozwoju  infrastruktury  społecznej.  Można  się  domyślać,  że  udzielane  świadczenia  mają 
głównie formę pieniężną, co wobec szybkiego demograficznego starzenia się słabiej rozwi
niętych regionów kraju może w dłuższym okresie okazać się nieskutecznym rozwiązaniem. W 
stosunkowo  najlepszej  sytuacji  są  duże  ośrodki  miejskie,  jednak  przyczyną  tego  nie  są 
mniejsze wydatki  na świadczenia pomocy społecznej,  ale  wyższe dochody tych miast,  co 
powoduje, że udział wydatków utrzymuje się na stosunkowo niższym poziomie.

Tabela 2. Udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach budżetu miasta ogółem według 
grup wielkości miast w 2007 r. (w %)

Liczba ludności Średni udział wydat-
ków na pomoc społ.

Najniższy udział wy-
datków na pomoc 

społ.

Najwyższy udział wydat-
ków na pomoc społeczną

Do 10.000 16,0 7,0 20,9
10.001 – 20.000 19,5 11,0 27,7
20.001 – 50.000 15,8 5,6 27,1
50.001 – 100.000 13,8 2,3 24,5
100.001 – 200.000 14,5 3,5 20,2
Powyżej 200.000 11,3 5,3 15,3

Ogół badanych miast 15,0 . .
Uwaga: w tabeli nie ujęto jednego z miast w grupie 50001 – 100000 mieszkańców, dla którego brak jest danych.

14



Zwracają też uwagę bardzo poważne różnice między minimalnym a maksymalnym 
udziałem tych wydatków w poszczególnych grupach miejscowości. Przekraczające nawet 20 
punktów procentowych różnice sugerują, że pomoc społeczna zajmuje różne miejsce w hie-
rarchii  celów polityki  samorządowej  nawet  w podobnym typie  miejscowości.  Jakkolwiek 
trudno odmówić samorządowi prawa do samodzielnego stanowienia zadań i określania lokal
nych priorytetów,  warto  zastanowić  się  nad  stworzeniem pewnych mechanizmów pozwa
lających  na  zapewnienie  równej  możliwości  realizacji  zadań  polityki  pomocy  społecznej 
niezależnie od innych doraźnych i długofalowych celów.

Dane zebrane w tablicy 3 pozwalają na sformułowanie spostrzeżenia, iż z roku na rok 
wzrasta  poziom wydatków na świadczenia  pomocy społecznej  w przeliczeniu na  jednego 
mieszkańca. Wprawdzie wielkość tych wydatków w 2007 r. jest nieznacznie niższa niż rok 
wcześniej,  ale  raczej  nie  odzwierciedla  to  ogólnej  tendencji,  lecz  jest  tylko  następstwem 
zmian w składzie miast uczestniczących w badaniu. 

Nie ulega wątpliwości, ze wzrost wydatków na świadczenia pomocy społecznej jest 
konsekwencją pogorszenia się warunków życia niektórych grup mieszkańców. Wobec oczeki-
wanego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce trzeba zatem liczyć się z koniecznością 
dalszego zwiększenia wydatków na pomoc społeczną. Wydatki z budżetu miast na pomoc 
społeczną wzrosły w badanych ośrodkach w latach 2000–07 w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca o 127,6%, podczas gdy wartość świadczeń w przeliczeniu na jednego klienta pomocy 
społecznej zwiększyła się o 84,6%. Oznacza to, że wzrost wydatków nie jest następstwem 
zwiększenia zakresu przedmiotowego finansowanej z kasy miejskiej pomocy społecznej, ale 
podyktowany został zwiększeniem zakresu podmiotowego, czyli objęciem świadczeniami no-
wych podopiecznych. Trzeba jednak ponownie zwrócić uwagę, iż wzrost wydatków, noto-
wany w tabeli 3 jest obliczany na podstawie danych nie pochodzących co roku z tych samych 
miejscowości. Mimo tego systematyczny wzrost ponoszonych wydatków w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca jest pomyślnym sygnałem dla polityków społecznych odpowiedzialnych 
za rozwiązywanie lokalnych problemów socjalnych.

Tabela 3. Przec. wydatki na pomoc społeczną w budżetach badanych miast w l. 2000–07 ( PLN)

Wskaźniki
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Wydatki budżetu miasta na pomoc 
społeczną na 1 mieszkańca ogółem 

170 179 191 209 279 349 396 387

wartość świadczeń pomocy społ. 
w przeliczeniu na 1 podopiecznego 

1185 1312 1438 1125 1271 1497 1827 2187

wartość świadczenia na 1 rodzinę 
korzystającą z pomocy społecznej 

1666 1940 2276 1875 2223 2970 3447 4062

wartość świadczeń udzielonych w 
ramach zadań własnych na 1 mieszk. 

24 30 37 36 48 67 80 86

wartość świadczeń udzielonych w ra- 39 43 54 52 39 48 52 54

15



mach zadań zleconych na 1 mieszk.

W miarę rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego następuje stop-
niowy  wzrost  znaczenia  organizacji  pozarządowych  jako  podmiotów  polityki  społecznej 
w skali lokalnej, w tym pomocy społecznej. Zróżnicowany skład miast uczestniczących każ-
dego roku w badaniu nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych ocen, ale daje się zaob-
serwować tendencję wzrostu udziału wydatków  na wsparcie działań organizacji pozarządo-
wych w ogólnych wydatkach na pomoc społeczną w budżetach badanych miast. Świadczy to 
o wzroście znaczenia NGO’s jako podmiotu na rynku usług społecznych i wskazuje na przy-
szłe kierunki działania samorządów, które w organizacjach pozarządowych powinny poszuki-
wać  partnera  w  realizacji  zadań  społecznych,  a  zwłaszcza  usług  świadczonych  miejscu 
zamieszkania (tab. 4).

Tabela 4. Wybrane wskaźniki obrazujące udział wydatków na pomoc społeczną i organizacje 
pozarządowe w budżetach badanych miast w latach 2000 – 2006 

Wskaźniki
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
udział nakładów na pomoc społeczną w 
wydatkach budżetu miasta (%)

10,7 10,7 10,8 12,0 14,8 16,1 16,1 15,0

wydatki na wsparcie działań organizacji 
pozarządowych w ogólnych wydatkach 
na pomoc społeczną (%)

1,0 1,0 1,5 1,4 1,3 1,5 2,1 1,8

Jakkolwiek dane dotyczące udziału wydatków na wsparcie działań organizacji pozarzą-
dowych w ogólnych wydatkach miast na pomoc społeczną wykazują tendencję wzrostową, to 
trzeba pamiętać o tym, że od początku badań informacje na ten temat pochodzą tylko od 
pewnej grupy miast. Należą do niej przede wszystkim większe ośrodki miejskie. W małych 
miastach nadal brakuje takiego partnera. Dane za rok 2007 pochodzą z 68 miast na 93objęte 
badaniem. Ponad 1/4 miast nie finansuje zatem działań NGO’s, zapewne najczęściej z powo-
du braku takich organizacji aktywnych w obszarze pomocy społecznej. Trzeba jeszcze zwró-
cić  uwagę,  iż  przy  średniej  nieznacznie  przekraczającej  1,8%,  mediana  wynosi  zaledwie 
0,9%. Wskazuje to na fakt, iż mamy do czynienia z bardzo wyraźną koncentracją wydatków 
na wspieranie NGO’s w obszarze pomocy społecznej w dużych miastach. W grupie najwięk
szych miast średnie wydatki osiągnęły bowiem wartość 4,1%, a największe – aż 10,7%10. 

W miarę przechodzenia do kolejnych grup miast według liczby mieszkańców można 
dostrzec, jak zwiększa się skala wydatków z budżetu miasta na działania z zakresu pomocy 
społecznej realizowane przez organizacje pozarządowe w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 
W 2007 r. średnia wysokość tych wydatków to 6509 zł, a mediana zaledwie 3590 zł. Rok 
wcześniej w badanych miastach wydano na ten cel przeciętnie 7298 zł, a mediana wyniosła 
10 Najmniejszy  udział  takich  wydatków został  zanotowany paradoksalnie  w także  jednym z  większych  miast  o  licznie 
mieszkańców przekraczającej  100.000.  Wyniósł  on  0,04%.  Pozwala  to  sformułowanie  trudnej  do  weryfikacji,  ale  dość 
prawdopodobnej hipotezy, iż dodatkowym czynnikiem warunkującym rozwój NGO’s w pomocy społecznej jest nastawienie 
władz samorządowych do takiej współpracy.
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tylko 4435 zł11.  Przyczyną tak poważnej różnicy między wartością średnią a mediana jest 
duże skoncentrowanie wydatków w największych ośrodkach miejskich. 

W grupie miast od 20 do 50 tys. mieszkańców wydatki wynoszą przeciętnie 5243 zł, w 
miastach o licznie 50 – 200 tys. mieszkańców zmniejszają się średnio do 5000 tys. zł, na zbli-
żonym poziomie (5099 zł) pozostają w kolejnej grupie miast, a w miastach o liczbie miesz-
kańców przekraczającej 200 tys. szybują do średniej wysokości 15677 zł. Skala problemów 
związanych z aktywizacją i wspieraniem NGO’s powinna być zatem traktowana jako swego 
rodzaju miernik pokazujący perspektywę rozwoju pomocy społecznej w starzejącym się spo-
łeczeństwie. 

Pewnym zaskoczeniem są gwałtowne zmiany, jakie zaszły w ciągu zaledwie jednego 
roku w wysokości wydatków w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Kraków i Katowice, 
które rok wcześniej należały do miast najbardziej inwestujących w NGO’s, należały w roku 
2007 do grupy miast o wydatkach poniżej przeciętnej. Z kolei zmiany w grupie miast o naj
niższym poziomie wydatków były stosunkowo niewielkie. W Lęborku, Morągu, Gostyniu, 
Kwidzynie, Wąbrzeźnie, Śremie, Rawiczu, Pabianicach i Żorach wydano w ciągu całego roku 
2007 na współpracę w NGO’s w obszarze pomocy społecznej w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca mniej niż złotówkę. 

W 2007 r. wydatki na pomoc społeczną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców kształ-
towały się średnio na poziomie 387 tys. zł. Na zbliżonym poziomie (379 tys.) utrzymywała 
się mediana tych wydatków. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpiło pewne spłasz-
czenie struktury wydatków: w 2006 r. najwyższe wydatki w przeliczeniu na 1000 mieszkań-
ców wyniosły 706 tys. zł, a najniższe 97 tys. zł, podczas gdy w 2007 r. odpowiednio 657 tys. 
i 46 tys. Jeśli odjąć wielkości graniczne, które mogą być spowodowane specyficznymi lub 
przypadkowymi względami, to można dostrzec, że poziom wydatków na pomoc społeczną na 
każdy tysiąc mieszkańców staje się mniej zróżnicowany. To dobra wiadomość z punktu wi-
dzenia świadczeniobiorców, bowiem wskazuje na dążenie do osiągnięcia pewnego standardu 
świadczeń,  ale  nienajlepsza  dla  miast,  zwłaszcza  mniej  zamożnych,  które  muszą  większą 
część swoich środków przeznaczać na świadczenia pomocowe. Charakterystyczne jest i to, że 
w grupie miast o najwyższych wydatkach na pomoc w przeliczeniu na 1000 osób nie zaszły 
większe zmiany:  podobnie,  jak przed rokiem, są  w niej  Człuchów, Grudziądz i  Chorzów. 
W 2007 r. pierwsza piątkę uzupełniają jeszcze Włocławek i Morąg. Większe zmiany nastąpiły 
wśród pięciu miast o najniższych wydatkach. W obu objętych badaniem latach w tej grupie 
znajdują się Żory (192 tys. zł), ponadto ostatnie badanie wykazało, że najniższymi wydatkami 
legitymują się: Racibórz (46 tys. zł), Turek (124 tys. zł), Międzylesie (152 tys. zł) i Opole 
(163 tys. zł). Jakkolwiek skala wydatków przypadających na 1000 mieszkańców pozwala na 

11 Obliczenia na podstawie informacji z 69 miast (w 2006 r. – 46 miast), pozostałe nie udzieliły informacji lub na ich terenie 
nie działają w zakresie pomocy społecznej żadne organizacje pozarządowe. Identyfikacja obu tych grup miast jest możliwa 
na podstawie danych zawartych w tabeli pod odpowiednim wykresem na stronie www.sas.zmp.poznan.pl.
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dokonanie  pewnych  porównań,  to  jednak  nie  można  jedynie  na  podstawie  tej  informacji 
formułować żadnych kategorycznych ocen. 

Wielkości te są bowiem rezultatem różnych, niemożliwych do zidentyfikowania w tym 
badaniu czynników, a także efektem działań podjętych w latach poprzednich. Mimo to fakt 
istniejącego zróżnicowania ma nie tylko dużą wartość poznawczą, ale powinien być także 
podstawą  do  sformułowania  zaleceń  dotyczących  potrzeby  określenia  pewnego  standardu 
świadczeń. W obecnej sytuacji gospodarczej drugi wniosek wydawać się może nieco przed-
wczesny, ale warto by zastanowić się nad potrzebą wprowadzenia za pośrednictwem budżetu 
państwa  mechanizmu wyrównującego  obciążenia  obowiązkowymi  świadczeniami  pomocy 
społecznej, gdyż nadmierne obciążenie niektórych jednostek samorządu terytorialnego tymi 
wydatkami może pociągać za sobą ograniczenie zdolności konkurencyjnej tych miast przy 
zabiegach o  pozyskanie  inwestorów.  Tego rodzaju  „zamknięty  krąg”  wymaga  interwencji 
państwa. Należy również pamiętać o wpływie tzw. efektu skali, pozwalającego w większych 
miastach  obniżyć  udział  np.  kosztów  administracyjnych  w  całości  wydatków  na  pomoc 
społeczną. Trzeba wreszcie podkreślić, że wskaźnik, jakim są wydatki na pomoc społeczną 
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców nie oznacza, że bezwzględne wydatki są największe 
tam, gdzie wartość wskaźnika jest najwyższa. Wskaźnik ten cechuje się jednak dużą wartoś-
cią poznawczą i pozwala na pośrednia ocenę, w jakim stopniu uwaga władz lokalnych jest 
skoncentrowana na kwestii pomocy społecznej.

Niewątpliwie do celów porównawczych, ale i diagnostycznych służyć może kolejny 
wskaźnik,  jakim jest  udział  wydatków na  pomoc społeczną  w wydatkach budżetu  miasta 
ogółem. Wskaźnik ten został już zaprezentowany w tabelach zamieszczonych wyżej, toteż 
w tym miejscu warto tylko dodać, że średnia arytmetyczna (15,0%) i mediana (14,9%) są bar-
dzo zbliżone, co sugeruje, iż nie ma w tym przypadku zjawiska koncentracji tego wskaźnika 
w pewnych grupach miast. Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo duże obciążenie miejskich 
finansów tymi  wydatkami.  Praktycznie  przeciętnie  więcej  co  siódma złotówka z  budżetu 
miasta jest przeznaczana na pomoc społeczną. Jeśli dodać do tego wydatki na oświatę, to 
okaże się, że swoboda decyzyjna samorządów miejskich jest w zakresie polityki społecznej 
poważnie  ograniczona  przez  te  dwie  grupy wydatków.  Ten wniosek  stanowi  powtórzenie 
z poprzedniego raportu i należy obawiać się, że będzie musiał być formułowany także w ko-
lejnych opracowaniach wyników badania SAS.

Utrzymujący się wysoki udział wydatków z budżetu miasta na pomoc społeczną skła-
nia do powtórzenia wcześniejszej uwagi na temat potrzeby, a nawet wręcz konieczności roz-
woju współpracy z organizacjami pozarządowymi. Samorząd terytorialny powinny być za-
interesowany  w bardzo  starannym analizowaniu  funkcjonowania  pomocy  społecznej  oraz 
kształtować strukturę wydatków w ten sposób, by wyzwalać efekty synergiczne. Dotyczy to 
m.in. oddawania pewnych pół aktywności organizacjom pozarządowym, kontraktów społecz
nych, w ramach których odczuwalnym i – co bardzo ważne – mierzalnym efektem może być 
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podjęcie  pracy  albo  podejmowania  przemyślanych  i  uwzględniających  faktyczną  sytuację 
osób niesamodzielnych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej lub zapewnieniu 
jej usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Podobnie, jak przed rokiem, wśród miast o największym udziale w swoim budżecie 
wydatków na pomoc społeczna przeważają ośrodki charakteryzujące się bardzo wysoką stopą 
bezrobocia, w tym długotrwałego czy wręcz chronicznego12. Bezrobotni bez prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych często korzystają z pomocy materialnej udzielanej przez OPS. Wskazuje to 
potrzebę  prowadzenia  skoordynowanej  lokalnej  polityki  społecznej,  której  centralną  osią 
powinno stać się  zwalczanie ubóstwa i  wykluczenia społecznego.  Naturalnym podmiotem 
takiej polityki byłyby instytucje pomocy społecznej, które jednak nie powinny koncentrować 
swojej działalności wyłącznie na wypłacaniu świadczeń pieniężnych.

Tabela 5 zawiera dane dotyczące największego i najmniejszego potencjału finanso
wego pomocy społecznej w miastach biorących udział w badaniu w 2006 r. według stoso
wanej  w poprzednich  latach  metodologii.  Lista  została  opracowana  na  podstawie  analizy 
następujących wskaźników: 

• wydatki na pomoc społeczną ogółem w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców; 
• udział wydatków na pomoc społeczną w wydatkach budżetu miasta ogółem; 
• wartość świadczeń w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; 
• średnia wartość świadczenia przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy;
• średnia wartość świadczenia przypadająca na 1 rodzinę korzystającą z pomocy. 

Tabela 5.  Potencjał  finansowy pomocy społecznej w miastach uczestniczących w badaniu 
w 2007 r.

Lp. Miasto Wartość punktowa

Miasta o najwyższym potencjale finansowym

1. Człuchów 10
2. Kartuzy 9
3. Toruń 6
4. Sopot, Dąbrowa Górnicza, Rzeszów 5
5. Włocławek, Płock, Katowice 4

Miasta o najniższym potencjale finansowym

1. Racibórz -10
2. Poznań -9
3. Mrocza, Żory -7
4. Opole -6
5. Turek, Dzierżoniów -5

12 Bezrobocie chroniczne to bezrobocie trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy. 
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Mimo tego, że dla powyższego wskaźnika stosowane jest określenie „wskaźnik poten
cjału  finansowego”,  może  ono  okazać  się  nietrafne.  Wynika  to  z  dwóch  przyczyn.  Po 
pierwsze, wskaźnik ten skonstruowany jest tylko przy uwzględnieniu świadczeń środowis
kowych. Nie bierze się zatem pod uwagę ani wydatków na finansowanie pobytu w domach 
pomocy społecznej, ani innych form pomocy. Po drugie, równie ważny jest fakt, że wysokie 
wydatki w przeliczeniu na mieszkańców, świadczeniobiorców czy ich rodziny nie muszą być 
następstwem dużej zamożności (pozostającego w dyspozycji potencjału finansowego) miasta, 
ale – i patrząc na listę miast o największym potencjale można sądzić, że w istocie tak właśnie 
jest – dużej liczby uprawnionych doświadczeń, których udzielanie jest obowiązkiem gminy. 

Oznaczałoby to, że nie ma bezpośredniego związku między faktycznym potencjałem 
finansowym a wysokością świadczeń, a już całkowicie poza wymiarem finansowym pozos
taje  jakość i  terminowość udzielanych świadczeń.  Różnice punktowe między miastami są 
znacznie mniejsze niż w roku 2006, co wskazuje na większe rozproszenie miast w wykorzy-
stanych rankingach.  Można ten fakt  uznać za pozytywny,  ponieważ pokazuje,  iż  znaczne 
obciążenie  wydatkami nie  kumuluje  się  wyłącznie w kilku miejscowościach.  Ten swoisty 
ranking powinien być traktowany z dużym dystansem, bowiem nie można na jego podstawie 
wystawić opinii nas temat zaangażowania miasta w rozwiązywanie problemów socjalnych 
przy pomocy społecznej.

3.2. Zasoby kadrowe

Wprawdzie wyniki badania w ramach programu SAS każdorazowo odnoszą się tylko 
do grupy miast uczestniczących w programie, ale zarówno ze względu na liczbę uczestników, 
jak i z uwagi na coraz większą liczbę miast wielokrotnie biorących udział w badaniu, można 
z dużą ostrożnością formułować pewne opinie co do trendów. Należy do nich stopniowa po-
prawa stosunku liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecz-
nej do liczby mieszkańców na terenie objętym działaniem tych ośrodków (tab. 6). W uczestni-
czących w programie miastach liczba osób przypadających na jednego pracownika socjalnego 
zmniejszyła się w okresie realizacji badania z niemal 2700 do 2230. Oznacza to, że praktycz-
nie osiągnięta została norma, ustalona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na po-
ziomie nie przekraczającym 2500 osób. W żadnej z grup badanych miast średnia nie prze-
kroczyła 2,5 tys. osób na jednego pracownika socjalnego. Najmniejsza liczba mieszkańców 
przypadała na pracowników socjalnych w Wąbrzeźnie, Przeworsku i Włocławku (poniżej 1,5 
tysiąca), natomiast najwyższa notowana była w Rumi, Pruszczu Gdańskim i Oleśnicy (ponad 
3,3, tysiąca). Ta sytuacja powinna być powodem satysfakcji, bowiem w ciągu ostatnich lat 
liczba  mieszkańców  przypadająca  na  pracownika  socjalnego  znacznie  się  zmniejszyła. 
Niestety, badanie nie dostarcza informacji, czy wszyscy zatrudnieni na stanowiskach pracow-
ników socjalnych rzeczywiście mają kontakt z klientami pomocy społecznej, a nie zajmują się 
pracą administracyjną związaną z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej. Stosunkowo 
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dobra pozycja małych miejscowości nie jest zaskoczeniem – nawet przy założeniu, że w oś-
rodku pomocy społecznej zatrudnionych jest tylko troje pracowników socjalnych, wskaźnik 
osiąga  wysokie  wartości,  podczas  gdy  w  dużych  miastach  kilkudziesięciu  pracowników 
socjalnych nie poprawia jego wartości w istotny sposób. 

Niejako poza samymi wynikami badania należałoby podkreślić, że mamy do czynienia 
nie tylko z osiągnięciem właściwej relacji między liczbą mieszkańców i pracowników socjal
nych, ale i to, że ta grupa zawodowa odznacza się bardzo dobrym przygotowaniem zawodo-
wym, co w istotny sposób wpływa na realizację przez instytucje pomocy społecznej ich usta-
wowych zadań. 

Tabela 6. Podstawowe wskaźniki dotyczące sytuacji kadrowej w pomocy społecznej w bada-
nych miastach w latach 2000 - 2007

Wskaźniki
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Liczba pracowników socjalnych w 
przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

4,0 4,1 4,3 4,3 4,3 4,2 4,5 4,5

Liczba mieszkańców przypadających 
na 1 pracownika socjalnego

2698 2564 2490 2457 2424 2468 2370 2230

Liczba osób świadczących usługi 
opiekuńcze w przeliczeniu na 10.000 
mieszkańców

8,5 6,4 6,4 6,2 6,9 7,4 8,2 9,3

Liczba organizacji pozarządowych 
działających w sektorze pomocy 
społecznej na 10.000 mieszkańców

3,6 3,3 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 9,8

Jakkolwiek zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników socjalnych ma decydujące 
znaczenie  dla  dobrej  organizacji  i  jakości  pomocy  społecznej,  to  osiągnięcie 
satysfakcjonującego  poziomu  usług  zależne  jest  także  od  poziomu  przygotowania 
zawodowego,  jakości  i  organizacji  pracy  innych  osób  zatrudnionych  w  pionie  pomocy 
społecznej. Do tej grupy należą także osoby wykonujące usługi opiekuńcze w środowisku. 
Proces demograficznego starzenia  się  społeczeństwa,  wyrażający się  we wzroście  odsetka 
ludzi  starych,  jest  obecnie  szczególnie  nasilony  w  miastach.  Także  w  kolejnych  latach 
dynamika  procesu  starzenia  się  ludności  w  miastach  będzie  utrzymywać  się  na  bardzo 
wysokim  poziomie.  Jest  to  spowodowane  przede  wszystkim  faktem,  iż  w  wiek 
poprodukcyjny wchodzą – począwszy od roku 2008 – kolejne roczniki osób urodzonych w 
Polsce w latach 1948 – 1956, czyli w okresie wyżu demograficznego. Wzrost odsetka ludzi 
starych  w  społeczności  miast  jest  dodatkowo  spotęgowany  przez  zagraniczne  migracje 
zarobkowe. Migracja młodszych mieszkańców miast sprawia, że pozostający w nich starsi 
mieszkańcy stanowią coraz większy odsetek. 
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Pewna  część  osób  starszych13 to  ludzie  niesamodzielni,  nie  mogący  samodzielnie 
prowadzić  swojego  (coraz  częściej  jednoosobowego)  gospodarstwa  domowego.  W takich 
gospodarstwach  domowych  ośrodki  pomocy  społecznej  organizują  udzielanie  usług 
polegających na pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz organizacji opieki 
nad  osobami  niesamodzielnymi.  Podobna  sytuacja,  choć  w  znacznie  mniejszym  stopniu 
dotyczy także rodzin wielodzietnych, te jednak na ogół nie są w miastach bardzo liczne. 

Badanie  SAS  zrealizowane  w  2007 r.  wykazało,  że  średnia  liczba  pracowników 
wykonujących  czynności  opiekuńcze  w  gospodarstwie  domowym  osoby  niesamodzielnej 
wyniosła w miastach objętych kwerendą 9,3 w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców, przy 
czym mediana wyniosła 714. Relację tę należałoby uznać za niezwykle korzystną na tle całej 
Polski,  gdyż jak wynika ze sprawozdań MPiPS, w całym kraju liczba osób zatrudnionych 
jako pracownicy udzielający usług pielęgnacyjnych wynosiła w 2006 r. 6202, co oznacza, że 
wskaźnik w przeliczeniu na 10000 mieszkańców osiągnął wartość zaledwie 1,6. Różnica ta 
spowodowana jest przede wszystkim tym, iż na terenach wiejskich liczba osób wykonujących 
świadczenia opiekuńcze jest bardzo mała. 

Podobnie zresztą kształtuje się sytuacja w mniejszych ośrodkach miejskich: w takich 
miastach, jak Jaworzno, Międzylesie, Szklarska Poręba, Pruszcz Gdański, Turek i Cieszyn 
liczba  osób  świadczących  usługi  opiekuńcze  w  przeliczeniu  na  10000  mieszkańców  nie 
przekracza 2,0. Porównanie tych wskaźników z liczbą mieszkańców pozwala na sformuło
wanie opinii, iż w takich miastach, jak Międzylesie i Szklarska Poręba, zaledwie jedna osoba 
udziela świadczeń opiekuńczych15. Przy tak niewielkiej generalnie liczbie osób udzielających 
świadczeń opiekuńczych trudno mówić o jakiejkolwiek stabilizacji w tym zakresie. Wyrazem 
jej braku jest fakt, że zarówno piątka miast znajdujących się w najlepszej sytuacji, jak i piątka 
zamykająca tę listę rankingową uległa całkowitej wymianie. Dostępność usług opiekuńczych 
jest zatem, co trzeba z przykrością podkreślić, często kwestią przypadku. Fluktuacja kadr jest 
tu szczególnie duża, a obszar zaspokajania potrzeb związanych ze świadczeniami opiekuń
czymi należy do największych deficytów pomocy społecznej w całym kraju. 

Znaczenie problemu efektywnej i sprawnej organizacji systemu świadczeń opiekuń-
czych, z których korzystają i korzystać będą w pierwszej kolejności ludzie starsi jest trudne 
do przecenienia. W miarę wzrostu odsetka ludzi starych w społeczeństwie, co oznacza wzrost 
udziału najstarszych mieszkańców praktycznie w każdym ośrodku miejskim, powiększać się 
będzie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Wynika to nie tylko z procesów migracyjnych, 
ale i z sytuacji na rynku pracy, na którym osoby zatrudnione będą miały zapewne bardziej 
13 Przyjmuje się, że dotyczy to około 4% osób w wieku 65 lat i więcej i aż około 20% osób w wieku 80 lat i więcej.
14 Do tych danych trzeba podchodzić z dużą ostrożnością, gdyż nie wszystkie wydają się całkiem wiarygodne. Przykładowo, 
największą liczbę opiekunów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców podaje Świdnica (4,0), co oznacza, że w liczącym 60 tys. 
mieszkańców mieście  usług  opiekuńczych  udziela  240  osób.  Wydaje  się,  że  do  takiej  informacji  trzeba  podejść  dość 
sceptycznie.
15 Na marginesie należy zwrócić ponownie uwagę na potrzebę starannego udzielania informacji, gdyż w przeciwnym razie 
uzyskany obraz może okazać się odległy od rzeczywistego. W 2006 r. dane z Turku wskazywały, że na 10000 mieszkańców 
usług opiekuńczych udziela 17,8 osoby, w 2007 r. dane mówią o 1,7 osoby.
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ograniczoną możliwość dzielenia czasu między funkcje zawodowe i opiekuńcze w rodzinie. 
Ponadto sytuacja życiowa najstarszych mieszkańców, zaliczanych do grupy tzw. IV wieku, 
będzie w niedalekiej przyszłości wymagać od placówek pomocy społecznej i ochrony zdro-
wia świadczeń coraz bardziej profesjonalnych, których udzielanie jest związane z dyspono-
waniem nie tylko dobrze przygotowaną pod względem zawodowym kadrą, ale i coraz bar-
dziej profesjonalnymi sprzętami i urządzeniami. Nie rozwiązane w Polsce problemy dotyczą-
ce zapewnienia dostatecznych środków na finansowanie opieki długoterminowej, brak dosta-
tecznej liczby miejsc w placówkach zamkniętych (domy pomocy społecznej i zakłady opie-
kuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze) powodować będą, że z czasem zwiększać 
się  będzie  skala  oczekiwań  ze  strony  starszych  mieszkańców  i  ich  rodzin  pod  adresem 
pomocy społecznej. W nieunikniony sposób pociągnie to za sobą dalszy wzrost wydatków 
samorządu na świadczenia pomocy społecznej. Prawdopodobnie drogą do uniknięcia takiej 
sytuacji jest wprowadzenie w Polsce obowiązkowego, społecznego ubezpieczenia pielęgna-
cyjnego. Takie ubezpieczenie zostało wprowadzone w Niemczech w 1995 r., a jedną z naj-
ważniejszych  grup  lobbujących  za  wprowadzeniem takiego  rozwiązania  były  organizacje 
samorządowe – związki miast i powiatów, dążące do odciążenia swoich budżetów. 

Obecnie zdecydowana większość świadczeniobiorców to osoby w wieku produkcyj-
nym, choć nie wykonujące pracy zarobkowej. Ze względu na sytuację dochodową bezrobotni 
wyparli z grupy świadczeniobiorców większość osób starszych, ale nie oznacza to, że potrze-
by tej drugiej grupy (zwłaszcza w zakresie usług) są faktycznie zaspokojone. Na dodatek, 
należy się spodziewać, że następująca stopniowo poprawa na rynku pracy (zakładając,  że 
obecne  zagrożenia  wynikające  z  sytuacji  kryzysowej  w  gospodarce  światowej  okażą  się 
względnie krótkotrwałe) doprowadzi ponownie do zwiększenia udziału najstarszych wiekiem 
mieszkańców wśród klientów placówek pomocowych. O ile jednak w latach 70. XX wieku 
duży odsetek osób starszych wynikał z braku lub niskiego poziomu świadczeń społecznych, 
jak emerytury i renty, co z kolei  spowodowało rozwój świadczeń pieniężnych w systemie 
pomocy społecznej, o tyle spodziewane zwiększenie liczby starszych wiekiem klientów po-
mocy będzie wymuszało rozwój wymagających coraz większych nakładów między innymi z 
racji wzrastających kosztów (coraz bardziej kwalifikowanej) pracy świadczeń opiekuńczych.

Usługi  opiekuńcze  to  tylko  jeden  z  tych  obszarów pomocy społecznej,  w których 
możliwa i potrzebna jest współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. 
Uzyskane wyniki pokazują jednoznacznie, że organizacje pozarządowe jako partner pomocy 
społecznej nie odgrywają, jak dotychczas, większej roli. Wprawdzie analiza struktury odpo
wiedzi pozwala na stwierdzenie, że liczba organizacji pozarządowych działających w sektorze 
pomocy społecznej w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców wynosi przeciętnie 9,8, ale bliższe 
zapoznanie  się  z  danymi  stawia  te  wielkość  pod  znakiem  zapytania.  Na  przykład,  dane 
dotyczące Międzylesia sugerują, że w tej miejscowości w sektorze pomocy społecznej działa 
(jest zarejestrowanych?) 25 organizacji pozarządowych, w Mroczy – 40, a w Szczecinie – 
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trudna do wyobrażenia liczba 1848 organizacji! Liczy te są niewiarygodne i w istotny sposób 
wpływają na zawyżenie przeciętnej. Potwierdza to pośrednio wartość mediany, wynoszącej 
4,2 organizacji na 10 tysięcy mieszkańców. 

Niezależnie  jednak od  wartości  wskaźnika,  trzeba  podkreślić,  że  problem rozwoju 
NGO’s jest  niezwykle  ważny.  Miasta  powinny podjąć  strategię  wspierania  działania  tych 
organizacji w sektorze pomocy społecznej. Hasło „pomoc dla samopomocy” jest niezmiennie 
aktualne. Organizacje pozarządowe są bowiem naturalnym partnerem OPS, które zlecają – i 
w przyszłości zlecać będą – coraz więcej działań innym podmiotom. NGO’s, nastawione na 
działalność  non-profit,  są  potencjalnie  atrakcyjnym kontrahentem dla  pomocy  społecznej, 
bowiem umożliwiają zakup usług skalkulowanych na korzystniejszej podstawie niż w przy
padku podmiotów nastawionych na  zysk.  Jednocześnie  organizacje  te,  działając  na rynku 
usług,  sprzyjają rozwojowi konkurencji,  co niewątpliwie jest  pożądane z  punktu widzenia 
racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. 

Ze względu na niecałkowicie wiarygodne dane dotyczące liczby organizacji pozarzą-
dowych działających w miastach w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców, zrezygnowano z ob-
liczania na podstawie danych dla roku 2007 syntetycznego wskaźnika potencjału kadrowego. 
Musiałby on być obliczony jedynie na podstawie dwóch wskaźników cząstkowych, a miano-
wicie liczby mieszkańców przypadających na jednego pracownika socjalnego i liczby pra-
cowników udzielających świadczeń opiekuńczych w przeliczeniu na 10.000 ludności. Tak ob-
liczany wskaźnik pokazałby jedynie ogólnie warunki kadrowe w ośrodku pomocy społecznej. 

Przedstawione wskaźniki,  nawet jeśli  nie do końca trafnie odzwierciedlają sytuację 
w pomocy społecznej w polskich miastach, zasadnie zwracają uwagę na istotne tendencje, z 
jakimi mamy do czynienia. Należy do nich stosunkowo duża liczba świadczeniobiorców, przy-
padająca na jednego pracownika socjalnego i związane z tym ograniczenia w możliwościach 
prowadzenia pracy socjalnej. Jakkolwiek zebrane informacje i dane statystyczne dostępne na 
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej16 nie pozwalają na udowodnie-
nie tej hipotezy, to rozmowy z wieloma pracownikami socjalnymi pozwalają na wyrażenie 
obawy, że z racji niekorzystnej sytuacji materialnej części społeczeństwa polskiego pracowni-
cy socjalni mimo obniżającej się liczby przypadających na nich mieszkańców nadal nie dys-
ponują dostateczną ilością czasu, by prowadzić skuteczną pracę socjalną ze swoimi klientami. 

Dla oceny potencjału kadrowego pomocy społecznej ważne jest również uwzględnie-
nie  specyfiki  lokalnej  społeczności,  gdyż  ta  w  pewnej  mierze  decyduje  o  obciążeniu 
pracowników socjalnych ich zadaniami. W tych społecznościach (na ogół chodzi tu o mniej-
sze miasta), gdzie więzi społeczne są silniejsze, a mieszkańcy są mniej anonimowi, istnieje 
możliwość włączania proces zaspokajania potrzeb klientów pomocy społecznej członków ro-
dziny i sąsiadów podopiecznego. W większych miejscowościach możliwości takie są bardziej 

16 Zob. dane statystyczne dotyczące pomocy społecznej na stronie http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=104.
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ograniczone, stąd potrzeba bardziej rozbudowanych struktur pomocy społecznej i sprzyjania 
rozwojowi organizacji pozarządowych.

3.3. Infrastruktura pomocy społecznej

Przez infrastrukturę pomocy społecznej rozumiana jest w niniejszym badaniu przede 
wszystkim sieć placówek zamkniętych i  półotwartych,  realizujących zadania wynikające z 
ustawy i pomocy społecznej. Do placówek półotwartych należą dzienne domy pobytu oraz 
ośrodki wsparcia, natomiast do zamkniętych – wszystkie typy domów pomocy społecznej. 
Uzyskane odpowiedzi na temat liczby tego rodzaju placówek, dostępnych w nich miejsc oraz 
relacji między popytem na świadczone usługi a możliwościami jego zaspokojenia odnoszą się 
tylko do pewnej części miast uczestniczących w projekcie SAS. Są to te miasta, które mają 
uprawnienia powiatu, są wobec tego zobowiązane do zaspokajania potrzeb w zakresie zapew-
nienia możliwości pobytu w placówkach zamkniętych. Należy to do kompetencji powiato-
wych centrów pomocy rodzinie lub ich odpowiedników w miastach na prawach powiatu. 

Liczba domów pomocy społecznej i innych placówek zaliczanych do infrastruktury 
pomocy społecznej odzwierciedla nie tylko aktywność samej instytucji pomocy społecznej, 
ale i organizacji pozarządowych oraz instytucji i  związków wyznaniowych, a także osób i 
firm prywatnych, o ile mają zawarte porozumienie z PCPR lub jego odpowiednikiem oraz  są 
wpisane do rejestru wojewody. Nadal stosunkowo rzadko występują w statystykach pomocy 
społecznej placówki prowadzone przez gminy w ramach zadań własnych. Zaprezentowane 
dane dotyczą zatem tych placówek, do których osoby niesamodzielne kierują ośrodki pomocy 
społecznej. Domy pomocy społecznej posiadały w 2007 r. na swoim terenie 44 miasta uczest-
niczące w badaniu. Średnia liczba miejsc w domach pomocy społecznej w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców, podobnie jak mediana, nie różnią się w istotny sposób od danych z po-
przedniego badania i wynoszą odpowiednio 1,98 oraz 1,60. 

Interpretacja tego wskaźnika napotyka na spore trudności wynikające stąd, iż w Polsce 
brak jest jednoznacznych opinii na temat pożądanej liczby miejsc w dps, a doświadczenia 
innych krajów w zakresie zapewnienia dostatecznej liczby miejsc w placówkach zamkniętych 
są dość zróżnicowane. Jeżeli próbować zestawić dane o liczbie miejsc w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców z danymi o poziomie zaspokojenia potrzeb w zakresie umieszczenia w dps, to 
trzeba zwrócić uwagę na dwa istotne problemy, które powinny stać się przedmiotem uwagi 
władz samorządowych. 

Po pierwsze, nawet jeśli przyjąć, że popyt nie przewyższa dramatycznie liczby udo-
stępnionych miejsc w dps (wskaźnik obliczony na podstawie danych z 37 miast mówi, że 
popyt jest o 15% wyższy od podaży), to nie dysponujemy żadnymi informacjami, mówiącymi 
o tym, w jaki sposób kształtuje się ta relacja w poszczególnych typach domów pomocy spo-
łecznej. Może zatem okazać się, iż mimo względnego zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, 
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w niektórych typach domów mamy do czynienia z głęboką nierównowagą między zapotrze-
bowaniem na miejsca a możliwościami zaspokojenia tych potrzeb. 

Po drugie, nie dysponujemy wiedzą, czy i w jaki sposób nowe regulacji dotyczące 
finansowania  pobytu  w  domach  pomocy  społecznej  mogły  wpłynąć  na  decyzje  ludności 
o ubieganiu się o skierowanie do dps oraz na decyzje o wydaniu takiego skierowania, zwłasz-
cza  gdy  prawdopodobne  jest  finansowanie  części  kosztów pobytu  mieszkańca  z  budżetu 
samorządu. Tego rodzaju informacje pozwoliłyby na uzyskanie pełniejszego i łatwiejszego do 
interpretacji obrazu sytuacji. 

Wskaźnik miejsc w dps w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wahał się od 0,29 w 
Gdyni do 6,12 w Chodzieży. Podobnie, jak w trakcie poprzedniego badania, około 1/4 miast 
dysponujących na swoim terenie placówkami zamkniętymi podało, że liczba miejsc w przeli-
czeniu na 1000 mieszkańców nie przekracza jednego. Warto przy tym podkreślić, że w takich 
miastach jak Grudziądzu, Przemyślu, Wąbrzeźnie oraz Chodzieży liczba miejsc w dps na każ-
dy tysiąc mieszkańców wynosiła ponad 4,0. Było to zapewne spowodowane tym, że na te-
renie każdego z tych stosunkowo niedużych miast  istnieje jeden dom pomocy społecznej, 
który w istotny sposób zmienia obraz danych statystycznych.

Nie zmieniła się również w istotny sposób skala nadwyżki popytu na miejsca w dps w 
stosunku do liczby miejsc dostępnych dla mieszkańców poszczególnych miast (bez rozróż-
niania  konkretnych typów domów).  W 2006 r.  popyt  przewyższał  średnio  o  nieco  ponad 
18,5% liczbę miejsc, podczas gdy rok później był o 3,5 pkt. proc. niższy. W pięciu miejsco-
wościach na 37, które udzieliły informacji na ten temat, popyt na usługi dps okazał się mniej-
szy niż dostępna oferta. Były to Grudziądz, Opole, Elbląg, Przemyśl i Tarnów, przy czym 
w trzech pierwszych z tych miast identyczna sytuacja miała miejsce rok wcześniej. Wolne 
miejsca w domu pomocy społecznej mogą mieć bardzo różne przyczyny. O niektórych wspom-
niano już wcześniej, do innych należą np. trudne do przewidzenia zachowania osób skiero-
wanych do placówki, które następnie z różnych przyczyn odwlekają przeprowadzkę do dps.

Dla jednostek samorządu terytorialnego ważne (choć nie zawsze doceniane) kwestie 
wiążą się warunkami bytu osób, które nie otrzymały skierowania do domy pomocy społecz-
nej. Alternatywą dla skierowania do placówki jest zapewnienie odpowiedniego zakresu (i po-
ziomu)  świadczeń opiekuńczych  i  organizacja  wsparcia  przez  grupy  nieformalne.  W tym 
przypadku szczególnego znaczenia nabiera kategoria rachunku ekonomicznego, uzupełnio-
nego o aspekty związane z jakością udzielanych świadczeń pomocy społecznej. Zaintereso-
wania i odpowiedniej analizy wymaga również zagadnienie dotyczące umieszczania w dps 
mieszkańców tych miast, które nie dysponują własną placówką. Wiąże się to z niedogodnoś-
ciami dla osób podejmujących decyzje o zamieszkaniu w zakładzie pomocy społecznej, ale 
również najczęściej  pociąga  za  sobą  konieczność  ponoszenia  przez powiaty dodatkowych 
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kosztów  i  dokonywania  rozliczeń  między  powiatem  kierującym  mieszkańca  i  powiatem 
udzielającym mu miejsca w dps. 

Na  poziom  infrastruktury  wpływa  również  liczba  innych  placówek  zakładowych, 
wśród których znajdują się schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych. Poziom zaspo-
kojenia potrzeby schronienia mierzony jest stosunkiem wielkości popytu do liczby dostęp-
nych miejsc w placówkach dla bezdomnych. Według danych pochodzących z 63 miast, średni 
odsetek zaspokojenia tych potrzeb wynosi 72,8%, natomiast mediana – 57,1%. Ta różnica 
między wartością średniej arytmetycznej i mediany wskazuje, że w większości miast potrzeby 
w tym zakresie są zaspokojone w stopniu nie większym niż około 50%. Tylko w 14 miastach 
uznano, że w całości zaspokojone zostały potrzeby schronienia dla osób bezdomnych. 

Na podkreślenie zasługuje ujemna korelacja między wielkością ośrodka miejskiego i 
poziomem zaspokojenia potrzeby schronienia: najwyższy poziom zaspokojenia tej potrzeby 
został zanotowany w Kartuzach, Raciborzu, Przemyślu, Puławach i Mroczy. Wiąże się to z 
pewnością z dążeniem bezdomnych osób do przenoszenia się do większych miast, przy czym 
należy pamiętać, że tylko w przypadku, w którym udało się ustalić, z jakiego powiatu pocho-
dzi osoba bezdomna, istnieje możliwość obciążenia tego powiatu kosztami zapewnienia schro-
nienia. W większości przypadków jednak nie wiadomo, skąd pochodzą bezdomni, co wpływa 
na powiększenie wydatków miasta.  W dużych ośrodkach znacznie trudniej  także o trafne 
oszacowanie potrzeb zakresie zapewnienia schronienia, więc do uzyskanych informacji nale-
ży podchodzić z pewną ostrożnością. Podobnie, jak przed rokiem, należy zwrócić uwagę, że 
30 miast (głównie liczących nie więcej niż 40 tys. mieszk.) nie udzieliło informacji na ten te-
mat, choć trudno przypuszczać, że bezdomność w tych ośrodkach miejskich nie jest notowana. 

Innym ważnym zadaniem pomocy  społecznej  jest  organizacja  ośrodków wsparcia. 
Stopień zaspokojenia potrzeb w tym zakresie można ocenić, stosując wskaźnik obrazujący 
liczbę miejsc w ośrodkach wsparcia w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Średnio na tysiąc 
mieszkańców  przypadało  w  roku  2007  w  badanych  miastach  2,57  miejsca  w  ośrodkach 
wsparcia. Mediana kształtowała się jednak na niższym poziomie i osiągnęła wartość 1,99. 
Oznacza to w praktyce, że połowa z uczestniczących w badaniu miast dysponuje w ośrodkach 
wsparcia  liczbą  miejsc  mniejszą  niż  2,0.  Różnice  w  wysokości  średniej  i  mediany  są 
wynikiem koncentracji  wysokich  wskaźników w kilku  miejscowościach.  Należą  do  nich: 
Chorzów (8,68 miejsca na 1000 mieszkańców), Poznań (7,01), Kościan (6,01), Bolesławiec 
(5,94) i Legnica (5,56). Trzy z tych miast (Chorzów, Poznań i Legnica) należały do pierwszej 
piątki również w roku poprzednim. Listę zamyka 9 miast legitymujących się wskaźnikiem 
poniżej  1.  W relatywnie najgorszej  sytuacji  znajdują  się:  Ciechocinek (0,28),  Żory (0,35, 
dokładnie tyle samo co przed rokiem; Żory są jedynym miastem z ostatniej piątki, które po 
upływie roku pozostało w niej, nie zmieniając wartości wskaźnika), Suwałki (0,52), Ostrów 
Wielkopolski (0,55) i Wałbrzych (0,73). Wskaźniki nie przekraczające wartością 1,0 noto-
wane są jeszcze w siedmiu innych miastach. Chciałoby się powiedzieć, że ważną informacją 
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jest jej brak. Oto bowiem 19 miast zadeklarowało w ogóle brak takiego ośrodka wsparcia. 
Pośrednio,  aczkolwiek  przepisy  sankcjonują  tę  sytuację,  wskazuje  to  na  niezaspokojenie 
specyficznych potrzeb osób potrzebujących wsparcia w tych miastach. 

Innym elementem infrastruktury pomocy społecznej są domy dziennego pobytu dla 
osób starszych. Liczba tych placówek w Polsce bardzo powoli wyrasta17, ale nadal w ponad 
1/3 badanych miast (dokładnie w 36 ośrodkach) nie było ani jednej takiej placówki. Przy 
średniej  dla  40  miast  rzędu  1,3  miejsc  w  przeliczeniu  na  1000  mieszkańców,  mediana 
kształtowała  się  na  poziomie  0,8.  Różnica  między  wartością  średniej  arytmetycznej  a 
mediany  spowodowana  jest  większą  liczbą  miejsc  w ddp w przeliczeniu  na  jeden  tysiąc 
mieszkańców w Lesznie, Opolu, Rawiczu, Legnicy i Grodzisku Wielkopolskim (od 3,1 do 5,3 
miejsca w przeliczeniu na jeden tysiąc mieszkańców). Wśród miast nie dysponujących ani 
jednym domem  dziennego  pobytu  dla  osób  starszych  znajduje  się  wiele  miast  o  liczbie 
ludności do 50 tys. Bez obawy o popełnienie błędu można przyjąć, że związane z integracją i 
organizacją czasu wolnego potrzeby osób starszych nie są tam w pełni zaspokojone. Istotne 
jest to, że dzienne domy pobytu dla osób starszych mogą stanowić atrakcyjną alternatywę 
wobec do-mów pomocy społecznej, tak dla samych osób starszych, jak i dla finansującego je 
samorządu  terytorialnego.  Rozwój  ddp  jest  także  konieczny  z  uwagi  na  oczekiwane 
przyspieszenie tempa demograficznego starzenia się ludności w naszym kraju.

Warsztaty terapii zajęciowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowią uzupeł-
nienie oferty pomocy społecznej. Warsztaty takie są stosunkowo często organizowane przy 
domach pomocy społecznej. Nie było ich w ogóle w 28 miastach, głównie tam, gdzie nie 
prowadzono również dps. Wskaźnik odzwierciedlający liczbę miejsc w takich warsztatach 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców kształtuje  się  nawet  w większych miastach na  dość 
niskim poziomie i wynosi przeciętnie 0,91 przy medianie na poziomie 0,71. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż każda z wymienionych placówek świadczy z zasady 
usługi, które swoim zasięgiem wychodzą poza dom czy ośrodek. Ich beneficjentami są nie 
tylko osoby korzystające z tych placówek, ale także – choć pośrednio – członkowie ich ro-
dzin. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku środowiskowych domów samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Przeciętna liczba miejsc w takich domach samopomocy 
w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców wyniosła w 2006 r. 0,65 i niewiele przekraczała media-
nę (0,55). Oznacza to, że rozkład tych domów według liczby miejsc przypadających na każdy 
tysiąc mieszkańców jest dość równomierny. Więcej niż jedno miejsce na 1000 mieszk. notuje 
się w 2007 r. przede wszystkim w miastach po liczbie mieszkańców rzędu 20 – 30 tysięcy. 

W największych miastach sytuacja jest znacznie gorsza: średnia kształtuje się tam na 
poziomie 0,34 miejsca na 1000 mieszkańców. Rzecz jasna, nie oznacza to, że w mniejszych 

17 Według sprawozdania MPiPS za lata 2006 i 2007 w całej Polsce było łącznie 241 ddp i dysponowały one 13,9 tys. miejsc. 
Oznacza to, że w niektórych powiatach nie było ani jednego dziennego domu pobytu. W roku 2007 ich liczba podniosła się 
do 244, ale liczba miejsc spadła do 13,7 tys. miejsc.
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miastach jest więcej miejsc w środowiskowych domach samopomocy, ale tylko to, że poziom 
dostępności  takich świadczeń jest  na  ogół  wyższy.  Przykładowo,  z  danych wynika,  że  w 
Puławach (najwyższy wskaźnik, 1.62 miejsca na 1000 mieszkańców) jest 80 miejsc w takich 
domach, podczas gdy w Warszawie (0,35 miejsca na jeden tysiąc) jest ich około 600. Niestety, 
aż w 34 uczestniczących w badaniu miastach w ogóle brak jest takiej placówki. 

Zebrane powyżej informacje pozwalają na uzupełnienie kompletowanego od ośmiu lat 
obrazu stanu infrastruktury pomocy społecznej w miastach uczestniczących w projekcie SAS. 
Jak  już  podkreślano  wcześniej,  bezpośrednie  porównanie  uzyskanych  w kolejnych  latach 
wyników nie jest możliwe ze względu na zróżnicowany skład miast branych pod uwagę przy 
obliczaniu  wskaźników,  ale  kierunek  zmian  wskazuje  na  pewną  tendencję  w  pomocy 
społecznej w Polsce (tab.7). 

Tabela 7. Potencjał organizacyjny miejskiego systemu pomocy społecznej w latach 2000-2006

Wskaźniki
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
liczba miejsc w domach pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 10 
tys. mieszkańców

17,6 16,7 21,2 20,2 26,4 19,8 20,4 19,8f

Wielkość popytu na miejsca w 
domach pomocy społecznej w 
stosunku do ich podaży w %

121,0 151,0 131,1 142,9 120,2 111,0 118,6 115,0g

liczba miejsc w ośrodkach wspar-
cia w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszk.

14,5 20,0 21,0 24,7 25,7 25,7 28,7 25,7d

liczba miejsc w środowiskowych 
domach samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi w 
przeliczeniu na 10 tys. mieszk.

4,9 6,1 4,7 5,7 6,2 7,1 6,0 6,5c

liczba miejsc w domu dziennego 
pobytu dla samotnych seniorów w 
przeliczeniu na 10 tys. mieszk.

10,0 11,2 10,4 11,8 14,8 15,6 16,0 13,0a

liczba miejsc w warsztatach terapii 
zajęciowej w przeliczeniu na 10 
tys. mieszk.

6,7 7,1 6,5 7,7 7,3 7,8 8,1 9,1b

poziom zaspokojenie potrzeby 
schronienia – wielkość popytu w 
stosunku do podaży miejsc w pla-
cówkach dla bezdomnych w %

57,1 102,1 63,6 60,3 67,4 59,7 63,4 72,8e

Uwagi: a –dane pochodzą z 57 miast; b - dane z 65 miast; c - dane z 59 miast; d - dane z 74 miast; e - dane z 63 
miast; f - dane z 44 miast; g - dane z 37 miast

Wspomniana  tendencja  wyraża  się  w  osiąganiu  przez  mniejsze  miasta  relatywnie 
lepszych wskaźników poziomu organizowania usług w placówkach takich, jak dzienne domy 
pobytu, warsztaty terapeutyczne czy domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi. Można zaryzykować opinię, iż poza mniejszą anonimowością w niedużych miejsco-
wościach, gdzie w związku z tym łatwiej o uzyskanie społecznej akceptacji dla wydatków na 
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tworzenie infrastruktury pomocy społecznej z budżetu miasta, na sytuację tę wpływa stosun-
kowo mniejsza konkurencja o ograniczone środki w porównaniu z większymi miastami, które 
ze swojego budżetu są zobowiązane finansować większy zakres podmiotowy świadczeń. 

Za  uzasadnione  uważam  podtrzymanie  sformułowanej  przed  rokiem  opinii,  iż  ze 
względu  na  to,  że  w  przypadku  każdego  ze  wskaźników  pewna  część  miast  nie  mogła 
wykazać  się  działaniem placówek infrastruktury  pomocy społecznej  konkretnego rodzaju, 
ustalenie listy miast o najmniej rozwiniętej infrastrukturze staje się niecelowe. Tego rodzaju 
ranking, podczas konstrukcji którego należałoby zaliczyć – przypisując każdemu z nich po -5 
punktów – do grupy najmniej rozwiniętych wszystkie miasta, w których brakuje placówki, 
nawet  jeśli  obowiązujące  ustawodawstwo  nie  obliguje  miasta  do  prowadzenia  takiej 
placówki, nie odzwierciedlałby prawdziwego obrazu. Lepiej wobec tego pozostać tylko przy 
liście miast o najwyższym poziomie rozwoju infrastruktury pomocy społecznej. Ustalona na 
podstawie obliczeń uwzględniających każdorazowo pięć miast o najkorzystniejszej wartości 
poszcze-gólnych wskaźników dla roku 2007 została zamieszczona w tab. 8. 

Tabela 8. Zasoby infrastruktury miast objętych badaniem SAS w 2007 r. 

Miejsce Miasto Liczba punktów
1. Chodzież 7

Puławy 7
Przemyśl 7
Wąbrzeźno 7

2. Chorzów 6
Kościan 6
Grodzisk Wlkp. 6

3. Kartuzy 5
Legnica 5
Mrocza 5

W czołówce miast pod względem rozwoju infrastruktury pomocy społecznej przewa-
żają, jak łatwo zauważyć, miasta małe i średniej wielkości. Nie można jednak sformułować na 
tej podstawie poglądu, że w tej grupie miejscowości łatwiej o zapewnienie wystarczającej In-
frastruktury pomocy społecznej. Zastosowane w analizie wskaźniki nie uwzględniają bowiem 
struktury mieszkańców według wieku i częstości występowania trudnych sytuacji życiowych. 
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4. Struktura wydatków na pomoc społeczną

Środowiskowa pomoc społeczna realizuje zadania własne gmin oraz zadanie 

zlecone. W Europie od ponad 40 lat, a w Polsce od początku procesu transformacji 

postępuje procesu przenoszenia coraz większej liczby zadań pomocy społecznej do 

zakresu zadań własnych, finansowanych z budżetu samorządu terytorialnego. Ma to 

swoje naukowe uzasadnienie, w literaturze mówi się nawet o „bliskiej obywatelo-

wi” polityce społecznej, szeroko uzasadniając celowość decentralizacji niektórych 

obszarów  polityki  społecznej  i  wzrost  znaczenia  tej  polityki  w  skali  lokalnej18. 

Niestety, niezmiennie słabą stroną tej koncepcji jest niedostateczne uwzględnienie 

bardzo zróżnicowanej sytuacji finansowej różnych typów gmin. Obserwuje się to 

nie tylko w Polsce, podobnie jest w innych krajach, tam jednak stosowane są na 

o wiele większą skalę niż w Polsce mechanizmy wyrównujące poziom dochodów 

i wydatków tak,  by  na przykład gminy nie  ponosiły  większych kosztów z  tytułu 

bardziej zaawansowanego procesu demograficznego starzenia się ludności. Bez ta-

kiego mechanizmu w warunkach polskich gminy zmuszone są albo ograniczać skalę 

wydatków na zadania własne o charakterze fakultatywnym, albo wywiązują się ze 

swoich obowiązków w zakresie pomocy społecznej kosztem innych zadań w ramach 

lokalnej polityki społecznej, podczas gdy inne wybierają odmienny sposób postę-

powania, ograniczając zakres wykonywanych zadań własnych do niezbędnego mini-

mum,  określonego  jako  zadania  własne  o  charakterze  obowiązkowym,  chociaż 

i w takiej sytuacji skala obciążenia samorządowego budżetu może okazać się nad-

miernie  wysoka.  Wy-stępujące zróżnicowanie  w rozmiarach obciążenia  finansów 

gminnych wydatkami na pomoc społeczną można najlepiej zaobserwować, uwzględ-

niając podział uczestniczących w projekcie SAS miast według ich wielkości (tab. 9). 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w miarę wzrostu liczby mieszkańców daje 

się zaobserwować tendencja do zwiększania udziału wydatków na zadania własne 

w wydatkach  ogółem19.  Ogółem  2/3  wydatków  realizowanych  jest  w  badanych 

miastach w ramach zadań własnych. Odpowiada to ogólnokrajowej tendencji, jaką 

można odczytać z dorocznych sprawozdań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

z wykonania zadań pomocy społecznej. 

18 F.-X.  Kaufamnn,  Bürgernahe  Sozialpolitik,  Campus,  1979.  Ta  publikacja  zapoczątkowała  zainteresowanie  polityków 
zagadnieniami decentralizacji kompetencji w sferze społecznej i rozwoju lokalnej polityki społecznej. 
19 W roku 2006 dane dla miejscowości w przedziale 200,1 – 300 tys. mieszkańców nie są miarodajne, gdyż w badanej grupie 
były tylko dwa takie miasta (zob. tab. A-2 w Aneksie).
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Tabela 9. Zadania własne i zlecone w budżecie pomocy społecznej w miastach w latach 2000-07

Liczba mieszkańców

Wyszczególnienie

do 
25 tys.

25,1 - 
50 tys.

50,1 - 
100 tys.

100,1 - 
200 tys.

200,1 – 
300 tys.

300,1 i 
więcej

Ogółem

Zadania własne gminy w %       2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

32,8
34,8
29,0
35,2
54,3
57,9
61,6
69,6

34,6
40,6
33,9
41,3
59,1
56,6
59,6
60,0

38,8
37,4
43,3
39,5
65,4
70,5
72,5
64,7

41,8
50,3
39,9
41,8
60,4
72,6
74,7
67,4

42,8
39,3
40,7
44,5
71,0
74,7
81,4
72,1

47,8
42,4
45,9
50,3
70,1
76,3
73,7
71,3

38,4
39,9
38,5
40,8
61,5
66,3
66,7
67,1

Zadania zlecone w %       2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

67,2
65,2
71,0
64,8
45,6
42,1
38,4
30,4

65,4
59,4
66,1
58,7
40,9
43,4
40,4
40,0

61,2
62,6
56,7
60,5
34,6
29,5
27,5
35,3

58,2
49,7
60,1
58,2
39,6
27,4
25,3
32,6

57,2
60,7
59,3
55,5
29,0
25,3
18,6
27,9

52,2
57,6
54,1
49,7
29,9
23,7
26,3
28,7

61,6
60,1
61,5
59,2
38,4
33,7
33,3
32,9

Wartość świadczeń w ramach zadań    2000
własnych na 1 mieszkańca w zł       2001

2002
2003
2004
2005
2006
2007

24,00
31,00
25,00
32,00
38,00
43,00
63,90
43,06

23,00
25,00
30,00
39,00
47,00
68,00
74,40
55,57

26,00
26,00
58,00
34,00
50,00
69,00
87,70
81,23

27,00
52,00
38,00
38,00
60,00
90,00
82,10
77,12

21,00
21,00
28,00
31,00
38,00
57,00
83,00
131,17

21,00
24,00
32,00
35,00
47,00
60,00
113,80
102,74

24,00
30,00
37,00
36,00
48,00
67,00
80,00
86,40

Wartość świadczeń w ramach zadań    2000
zleconych na 1 mieszkańca w zł       2001

2002
2003
2004
2005
2006
2007

46,00
55,00
61,00
60,00
51,00
44,00
32,20
19,68

42,00
37,00
57,00
54,00
43,00
88,00
73,90
79,07

41,00
44,00
60,00
53,00
33,00
42,00
40,80
62,57

38,00
48,00
52,00
51,00
44,00
36,00
36,80
52,12

29,00
34,00
41,00
38,00
16,00
17,00
17,40
47,36

23,00
33,00
36,00
32,00
16,00
16,00
44,10
40,20

39,00
43,00
54,00
52,00
39,00
48,00
51,60
54,43

Jak  można  odczytać  z  tab. 9,  w badanych miastach  średnio  2/3  środków przezna-
czonych budżecie pomocy społecznej na realizację jej zadań pochłania realizacja zadań włas-
nych. Stanowi to niemal odwrócenie proporcji, jaka została ustalona w roku 2000. Nie ulega 
wątpliwości, że w przyszłości wydatki na świadczenia pomocy społecznej nie będą maleć. 
Jeżeli zatem miasta mają podołać takiemu obciążeniu, to albo muszą znacznie podnieść swoje 
dochody, albo konieczne jest dokonanie restrukturyzacji wydatków w ramach pomocy spo-
łecznej, co – powiedzmy od razu – wydaje się mało realne i byłoby raczej działaniem przyno-
szącym skutki jedynie w krótkim okresie. W przeciwnym bowiem razie, biorąc pod uwagę 
procesy demograficzne zachodzące w społeczeństwie, skala wydatków w ramach zadań włas-
nych będzie musiała szybko wzrastać. 

Druga kolumna tabeli 9 pokazuje, że od roku 2002 kwota wydawana na świadczenia 
w ramach zadań własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najniższa najmniejszych 
miejscowościach, choć udział wydatków na zadania własne utrzymuje się na wysokim pozio-
mie. Można to zapewne wyjaśnić tym, że najmniejsze miejscowości dysponują najskromniej-
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szymi budżetami, w których nawet stosunkowo niewielkie kwoty przeznaczane na realizację 
zadań własnych mogą stanowić znaczną część ogółu wydatków na pomoc społeczną. Zwra-
cają także uwagę ogromne różnice w wysokości wydatków na realizację zadań własnych. 
Podczas gdy Dzierżoniów przeznaczył w 2007 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca 5,69 zł, a 
znajdujący się na przedostatnim miejscu Poznań 12,36 zł, samorząd Rzeszowa przeznaczył na 
ten sam cel 350,65 zł, a Rudy Śląskiej – aż 391,39 złotego. Wypada przypomnieć, że średnie 
wydatki na pomoc społeczną na jednego mieszkańca wyniosły w badanych miastach 86,40 zł. 

Mniej niż przed rokiem, bo cztery miasta realizując zadania w zakresie pomocy spo-
łecznej przeznaczają ponad 90% na wykonanie zadań własnych. Były to: Zgierz (98,5%), Ru-
da  Śląska  (96,2%),  Gostyń  (95,0%)  oraz  Katowice  (94,1%).  Równocześnie  daje  się 
zauważyć,  że  5  miast  przeznaczało  łącznie  więcej  niż  2/3  środków na  pomoc  społeczną 
realizowaną w  ramach zadań zleconych. Były to: Ciechocinek (81,4%), Dzierżoniów (79,4%), 
Kartuzy (73,7%),  Świdnica  (70,6%),  a  także  Kościan  (68,9%).  Tak  duże  dysproporcje  w 
przeznaczaniu  środ-ków  i  zaangażowaniu  w  realizacje  zadań  zleconych  lub  własnych 
pokazują,  iż możliwości miast  w realizacji  zadań polityki pomocy społecznej  determinuje 
sytuacja finansowa miast, a dodatkowo – sytuacja społeczna na terenie miasta. 

Niektóre  z  miast  są  w  związku  z  tym  zmuszone  przez  ustawę  do  przeznaczania 
znacznej części swojego budżetu na realizację zadań o charakterze obowiązkowym. Zapewne 
ważną rolę dla struktury wydatków może odgrywać struktura bezrobocia na terenie miasta – 
tam, gdzie jest więcej bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłków, z reguły zwiększa się 
udział wydatków na sfinansowanie zadań własnych. Dane z tej samej tabeli potwierdzają że 
zmiana sposobu finansowania części świadczeń, wprowadzona ustawą o pomocy społecznej 
w 2004 r. przyniosła zwiększenie udziału samorządu terytorialnego w finansowaniu świad-
czeń. Począwszy od roku 2004 średnia wartość świadczeń własnych w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca jest bowiem wyższa od średniej wartości świadczeń zleconych. Większe jest 
też tempo wzrostu wartości świadczeń w przeliczeniu na jednego mieszkańca, udzielanych 
w ramach zadań własnych niż w ramach zadań zleconych. 

Wydatki  na  utrzymanie  ośrodków  pomocy  społecznej  stanowiły  przeciętnie  około 
11,5% w ogólnych wydatkach na pomoc społeczną. Jest to udział dość wysoki, zważywszy, 
że średnia wartość obliczana jest także przy uwzględnieniu niedużych, zatrudniających tylko 
kilka osób OPS w małych miastach. 

73 miasta udzieliły odpowiedzi na pytanie o wysokość wydatków na domy pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Zebrane informacje nie pozwalają na w peł-
ni jednoznaczną interpretację wyników. Pomijając różną skalę obciążenia finansów powiatu 
lub miasta na prawach powiatu wydatkami na funkcjonowanie dps, istotne różnice mogą być 
spowodowane przez odmienną sytuację materialną osób zamieszkujących w tych placówkach. 
Im gorsza jest ta sytuacja, tym większa obawa, że miasto musi pokrywać część wydatków na 
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sfinansowanie pobytu. Uzyskana wiedza o sytuacji w miastach biorących udział w badaniu 
nie pozwala na wyjaśnienie, skąd biorą się tak znaczne różnice, ale warto podkreślić, że po-
dobnie jak w ubiegłym roku, wśród miast o najwyższych wydatkach dps w przeliczeniu na 
1000 mieszk. znajdują się Grudziądz (116,9 tys. zł) i Tarnów (104,8 tys. zł), ale największe 
wydatki w stosunku do liczby ludności ponoszone były w 2007 r. w Inowrocławiu (170,9 tys. 
zł). Jest to sześciokrotnie więcej niż wynosi średnia wysokość wydatków na ten cel (około 28 
tys.). Oznacza to, że miasto wydaje w ciągu roku na funkcjonowanie dps około 13,1 mln zł. 

Takie wydatki, jak na placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opie-
kuńcze, rodziny zastępcze oraz na osoby samotnie wychowujące dzieci są ponoszone tylko 
przez część uczestniczących w badaniu miast. Wynika to z powiatowego statusu miast, gdyż 
właśnie powiaty są, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zobowiązane do finansowania 
działalności takich placówek. Stąd wszelkie bezpośrednie porównania między miastami są 
obarczone dużym ryzykiem błędu interpretacyjnego. Można jednak wskazać kilka ważnych 
cech charakteryzujących istniejące w tym względzie zróżnicowanie między miastami na pra-
wach powiatu. 

Pierwsze z nich dotyczy tego faktu, iż roczne wydatki na funkcjonowanie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych osiągają kwotę kilku do 
kilkunastu milionów. Niewątpliwie, korzyści z tytułu zapewnienia dzieciom tego pozbawio-
nym należytej opieki, przynoszą liczne korzyści, ale finansowanie wydatków stanowi spore 
obciążenie, zwłaszcza dla mniejszych miast. Najmniejszy udział wydatków na te placówki w 
wydatkach na pomoc społeczną ogółem notowany był w Rudzie Śląskiej (0,16%), największy 
natomiast – w Siedlcach (12,9%). Nie sposób na podstawie posiadanych informacji, nawet 
poszukując  ich  dodatkowo  na  stronach  internetowych  odpowiednich  placówek,  dokonać 
interpretacji  tak  poważnego zróżnicowania  względnych  (i  bezwzględnych)  wielkości  tych 
wydatków. Można jednak podejrzewać, że przy wypełnianiu kwestionariusza nieprawidłowo 
zinterpretowano treść pytania. 

O wiele bardziej zbliżone do siebie są wydatki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
przeznaczane w 2007 r.  na rodziny zastępcze. Różnica między najniższymi i najwyższymi 
wydatkami na rodziny zastępcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców miała się jak 1 : 3,5, 
ale była znacznie mniejsza niż w poprzednio omawianej grupie wydatków. Udział wydatków 
na rodziny zastępcze w wydatkach na pomoc społeczną ogółem sięgał od 2,4% do 11,2% i 
największy był w Opolu, Żorach i Ostrowie Wielkopolskim. W tych miastach co dziesiąta 
złotówka wydawana na pomoc społeczna była kierowana na rodziny zastępcze, podczas gdy 
średnio na ten cel przeznaczano w badanych ośrodkach 4,9%. 
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Tabela 10. Udział wydatków na poszczególne zadania pomocy społecznej w 2007 r. według 
wielkości miast (w %)

Wyszczególnienie
Liczba mieszkańców w tys.

do 10 10,1 
– 20

20,1 
– 50

50,1 
– 100

100,1 
– 200

ponad 
200 

Ogółem Mediana

Domy pomocy spo-ł. 1,4 1,4 4,7 8,5 9,1 10,6 7,1 3,3
Usługi opiekuńcze 0,8 2,3 4,0 2,4 3,3 2,8 3,0 2,5
Wydatki na zadania 
własne 13,0 13,2 22,3 22,3 28,3 26,4 22,3 16,4

Zasiłki i pomoc w na-
turze 13,2 10,0 12,4 14,0 12,5 11,6 12,5 11,5

Placówki opiekuńczo-
wych. i ośrodki adop-
cyjno-opiekuńcze

- - 8,6a 4,7 5,0 7,3 5,8 6,3

Rodziny zastępcze - - 6,2a 5,5 4,8 4,0 4,9 4,2
Osoby samotnie wy-
chowujące dzieci 1,7b 1,6 4,9 4,3 4,8 3,7 4,3 2,4

a - dane z dwóch miast na prawach powiatu; b - dane z dwóch miast

W każdej z wyjątkiem jednej z grup mediana osiąga wartość niższą niż przeciętne 
wydatki.  Oznacza  to,  że  stosunkowo wyższy  udział  koncentruje  się  w niewielkiej  grupie 
miast. W przypadku wydatków na zasiłki i pomoc w naturze są to miasta najmniejsze i śred-
niej wielkości 50.001 – 100.000 mieszkańców). Łączna wartość tych zasiłków nie jest tam 
wyższa niż w największych miastach, ale ze względu na bardziej ograniczony budżet stano-
wią one większą jego część. W przypadku wydatków na zadania własne, największy odsetek 
wydatków na pomoc społeczną ogółem, podobnie jak w poprzednim roku, notowany jest w 
największych miastach. W tej grupie miast zadania własne częściej wykraczają poza zakres 
zadań obowiązkowych, a same miasta mogą – z racji większych dochodów – pozwolić sobie 
na luksus dokonywania wyboru i ustalania hierarchii zaspokajanych ze środków samorządo-
wych potrzeb, czyli na prowadzenie polityki pomocy społecznej. 

Oceniając strukturę wydatków na pomoc społeczną trzeba zwrócić uwagę na potrzebę 
rozbudowy sieci placówek zakładowych i półotwartych. Demograficzne starzenie się ludnoś-
ci, zwłaszcza w miastach, będzie postępowało coraz szybciej, toteż trzeba liczyć się ze wzras-
tającym popytem na usługi, które albo będą zastępowały rodzinę w jej funkcjach opiekuń-
czych, albo przynajmniej będą ją wspomagały i uzupełniały. Wydaje się, że przyszłość opieki 
nad osobami starszymi będzie stała pod znakiem docenienia przez pomoc społeczną i ochronę 
zdrowia rodziny jako partnera w opiece nad seniorami. Jednak migracja zarobkowa, zarówno 
wewnętrzna jak i zewnętrzna będą nadal ograniczały możliwości rodziny, toteż na znaczeniu 
zyskiwać będą wspomniane wyżej placówki. 

By sprostać oczekiwanemu wzrostowi zapotrzebowania, należałoby już obecnie Roz-
ważyć plany inwestycyjne,  możliwość  wspierania  przez  samorząd  takich działań  i  ocenić 
możliwe rozwiązania alternatywne. W tym celu konieczne jest zdobycie pełnej wiedzy nie 
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tylko o samej wysokości nakładów przeznaczanych na pomoc zamkniętą lub półstacjonarną, 
ale i o poszczególnych pozycjach tych kosztów. Do alternatywnych form sprawowania opieki 
nad  osobami  niesamodzielnymi  należą  realizowane  w  miejscu  zamieszkania  świadczenia 
opiekuńcze. W przyszłości finansowanie podstawowych świadczeń w zakresie pielęgnacji i 
opieki nad osobami niesamodzielnymi powinno zostać przejęte przez społeczne ubezpiecze-
nie pielęgnacyjne, co stanowiłoby znaczne odciążenie pomocy społecznej i finansów samo-
rządowych. 

Wprawdzie  zanotowane w latach  2000 –  2007 zmiany w wysokości  ponoszonych 
kosztów (tab.  11)  mogą  do  pewnego  stopnia  być  spowodowane  coroczną  zmianą  składu 
uczestniczących w badaniu miast (jest to w np. widoczne w przypadku danych dotyczących 
wydatków na domy pomocy społecznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca miasta), ale 
wyraźnie  dostrzegalna  tendencja  wzrostowa  wydatków  nie  jest  na  pewno  przypadkiem. 
Głębszej analizy wymagałoby jednak ustalenie przyczyn tego wzrostu. Może on być spowo
dowany  m.in.  przez  wzrost  poziomu  wynagrodzeń  pracowników,  wydatki  inwestycyjne 
w placówkach oraz rozszerzenie zakresu świadczeń. Wydaje się że miasta powinny starannie 
analizować przyczyny wzrostu wydatków, rozpatrując go w korelacji z podniesieniem jakości 
udzielanych świadczeń.

Tabela 11. Nakłady na świadczenia i usługi w placówkach pomocy instytucjonalnej i pół-
stacjonarnej w latach 2000-2007 w zł

Wskaźniki
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
roczny koszt 1 miejsca w domu 
pomocy społecznej 21842 21438 30365 20014 22312 21795 23608 25259

wydatki na domy pomocy społ. w 
przeliczeniu na 1 mieszk. miasta 35 26 50 33 28 37 43 28

wydatki na placówki opiekuńczo-
wych. i ośrodki adopcyjno-opie-
kuńcze w przeliczeniu na 1 mieszk.

13 18 18 15 17 22 26 24

koszt udzielenia schronienia w przy-
tuliskach i schroniskach na 1 bez-
domnego 

817 971 1412 1567 2643 1763 1732 2140

koszt pobytu 1 pensjonariusza w do-
mu dziennego pobytu dla seniorów 5008 5904 5596 4935 4663 4561 5277 5973

koszt pobytu 1 pensjonariusza w śro-
dowiskowym domu samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psych.

8679 7408 6168 7081 7140 7445 9222 10041

Podobnie w przypadku pomocy środowiskowej, nie można jednoznacznie ocenić przy-
czyn zachodzących zmian. Z pewnością bardzo dużą rolę w zmianach danych zawartych w ta-
beli odgrywa niestabilna struktura uczestników badania, wykluczająca możliwość bezpośred-
nich porównań. Jak pokazują wielkości znajdujące się w tab. 12, zanotowane zmiany są sto-
sunkowo  niewielkie  i  niekiedy  mogą  mieć  charakter  przypadkowy  (na  przykład  gdy 
notowany jest znaczny spadek kosztów udzielonej pomocy rzeczowej w przeliczeniu na jedną 
osobę korzystającą z tej formy wsparcia). Można jednak wskazać i takie wydatki, których 

36



wzrost  jest  następstwem  obiektywnych  procesów.  Należą  do  nich  m.in.  powoli,  ale 
systematycznie  zwiększający  się  koszt  świadczeń  opiekuńczych  w  przeliczeniu  na  jedną 
osobę  z  nich  korzys-tającą.  Mimo  pewnego  obniżenia  tych  wydatków  w  2007 r.  widać 
wyraźnie,  że  samorządy  przeznaczają  coraz  większe  kwoty  w  przeliczeniu  na  jednego 
podopiecznego na świadczenia opiekuńcze.  Zwracam uwagę specjalnie  na to zagadnienie, 
bowiem  można  odnieść  wrażenie,  że  nie  jesteśmy  w  Polsce  świadomi  konsekwencji 
demograficznego  starzenia  się  społeczeń-stwa,  a  wśród  nich  koniecznego  zwiększenia 
nakładów na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

Tabela 12. Nakłady na świadczenia i usługi w ramach pomocy środowiskowej w latach 2000–07 w zł

Wskaźniki
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
wydatki na usługi opiekuńcze na 1 
mieszkańca 8 8 7 4 9 9 10 11

roczny koszt specjalistycznych usług 
opiekuńczych w przeliczeniu na 1 oso-
bę korzystającą z tej formy pomocy

4311 3563 3764 3776 4379 4343 4263 5731

wydatki na wsparcie rodzin zastęp-
czych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 12 13 16 16 17 16 19 19

koszt usług opiekuńczych w przelicze-
niu na 1 osobę korzystającą z tego ro-
dzaju świadczeń 

3098 3180 3071 3010 3237 3073 3502 3378

koszt udzielonej pomocy rzeczowej w 
przeliczeniu na 1 osobę korzystającą z 
tej formy wsparcia 

279 255 452 269 222 490 758 412

koszt darmowych posiłków wydawa-
nych 1 dziecku w szkole 280 318 308 350 322 377 410 418

wydatki na wsparcie organizacji poza-
rządowych działających w sektorze po-
mocy społecznej w przeliczeniu na 1 
mieszkańca

1,65 1,88 2,31 3,00 3,60 4,80 7,30 6,50

zasiłki i pomoc w naturze w przelicze-
niu na jednego mieszkańca 54 58 65 66 47 45 54 46

zasiłki celowe w przeliczeniu na jedną 
osobę korzystającą z takiego świad-
czenia

527 596 542 614 633 655 671 751

roczny koszt zasiłku stałego w przeli-
czeniu na jedną osobę korzystającą 
z takiego świadczenia

3383 3987 3969 4122 2938 2965 2995 3157

roczny koszt zasiłku okresowego w 
przeliczeniu na jedną osobę korzysta-
jącą z takiego świadczenia

573 324 654 352 422 738 816 868

Wspomniane  wcześniej  demograficzne  starzenie  się  ludności  pociągnie  za  sobą 
dynamiczny wzrost liczby osób wymagających takich świadczeń, co może spowodować, iż 
udział  tego  rodzaju  wydatków  w  łącznych  wydatkach  na  pomoc  społeczną  poważnie 
wyrośnie. Podobna sytuacja może dotyczyć wydatków na zasiłki celowe i bezpłatne posiłki. 
O tempie zasygnalizowanych zmian decydować będzie  przebieg procesów gospodarczych 
oraz głębokość kryzysu, a zwłaszcza jego wpływ na stopę bezrobocia.
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Wnioski 

Przeprowadzona ocena  materiału  badawczego pozwala na  sformułowanie  pewnych 
wniosków i rekomendacji. Można je podzielić na trzy grupy: wnioski natury ogólnej, wnioski 
dotyczące stosowanych wskaźników oraz rekomendacje dla uczestników badania. 

Wnioski ogólne są wprawdzie sformułowane na podstawie badania, ale uwzględniają 
również wiedzę i doświadczenie pochodzące z obserwacji i innych badań. Wnioski te mogą 
znaleźć zastosowanie nie tylko w odniesieniu do miast uczestniczących w badaniu, ale także 
do innych miast.

1. Kilkuletni okres, jaki już upłynął od opracowania i zatwierdzenia strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych upoważnia do sformułowania wniosku, iż pożądane 
byłoby dokonanie krytycznej oceny stopnia realizacji strategii oraz weryfikacji tego 
dokumentu. Zmiany społeczne, jaki następują w ciągu ostatnich lat (m.in. względna 
poprawa sytuacja na rynku pracy, przyspieszenie procesu demograficznego starzenia 
się społeczeństw spowodowane przez zagraniczne migracje zarobkowe) powodują, że 
znaczenie poszczególnych celi strategicznych mogło ulec zmianie. 

2. Niejako na marginesie weryfikacji strategii i oceny stopnia zaawansowania ich reali-
zacji warto zasugerować sporządzenie specyfikacji problemów społecznych wymaga-
jących rozwiązania w przyszłości,  by zawczasu oszacować i  zapewnić dostateczne 
środki materialne niezbędne do długofalowego rozwiązywania tego rodzaju problemów. 

3. Jakkolwiek struktura rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest na 
ogół zbliżona we wszystkich regionach kraju i w związku z tym nie należy spodzie
wać się istotnych różnic pomiędzy miastami, warto byłoby podjąć badania w skali 
lokalnej  nad  ustaleniem specyficznych,  lokalnych  przyczyn  stawania  się  klientami 
pomocy społecznej. Taka identyfikacja powodów pozwoli na dostosowanie form i ro
dzajów udzielanej pomocy do faktycznych potrzeb. Jest to szczególnie ważne wów-
czas, gdy pogarsza się sytuacja finansowa gmin, a ograniczanie wydatków staje się 
swego rodzaju imperatywem. Należy zwrócić uwagę, że większy wpływ na ogranicze-
nie wydatków ma ich racjonalizacja i stale monitorowanie przyczyn, powodujących te 
wydatki, a nie oszczędzanie za wszelką cenę, czyli w praktyce ograniczenie udzielanej 
pomocy. 

4. Coraz  ważniejsze  staje  się  całościowe  spojrzenie  na  problemy pomocy społecznej 
w gminie i ich postrzeganie przez pryzmat innych obszarów zadań w sferze lokalnej 
polityki  społecznej.  Potrzebne jest  uwzględnienie  faktu,  że  inwestycje  w oświacie, 
sprzyjające podniesieniu wykształcenia i lepszemu zagospodarowaniu czasu wolnego, 
podobnie jak w kulturze czy rekreacji  przekładają  się  na skalę  wydatków pomocy 
społecznej, o ile tylko umożliwiają dostęp do usług obecnym i potencjalnym klientom 
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pomocy społecznej. Zwalczanie ubóstwa nie polega na udzielaniu pomocy finansowej, 
lecz na identyfikacji i usuwaniu jego przyczyn.

5. W długim okresie wpływ na racjonalizację wydatków na pomoc społeczną ma rozbu
dowa zakresu realizowanych zadań własnych o charakterze fakultatywnym, bowiem 
działania te mogą w lepszym stopniu uwzględnić lokalną specyfikę oraz wynikające 
stąd potrzeby. W konsekwencji możliwe byłoby reagowanie na wcześniejszym etapie i 
podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym, a nie interwencyjnym.

6. Racjonalizacja wydatków na pomoc społeczną wymaga zwiększenia zakresu współ
pracy samorządu i organizacji pozarządowych. Wsparcie ich działania poprzez zawie
ranie  umów,  zlecanie  zadań,  wspieranie  w rozwiązywaniu  problemów lokalowych 
przynosi wymierne i odczuwalne korzyści nie tylko w postaci zmniejszenia niektórych 
wydatków  samorządu  na  pomoc  społeczną,  ale  i  w  postaci  podniesienia  jakości 
udzielanych świadczeń. 

7. Rozwiązania  wymaga  kwestia  obciążenia  powiatów (i  miast  na  prawach powiatu) 
kosztami finansowani działalności dps oraz kosztami związanymi z inwestowaniem w 
tym zakresie. Daje się nadal zauważyć nierówna pozycja tych miast, które prowadzą 
domy i tych, które kierują swoich mieszkańców do placówek poza terenem działania 
urzędu miasta. 

8. Jednym z rozwiązań problemów społecznych w przyszłości będzie rozbudowa zakresu 
usług realizowanych w ramach placówek półotwartych. Ich rozbudowa wymaga nie 
tylko zapewnienia  odpowiednich warunków lokalowych, ale  i  przygotowania kadr, 
jest zatem procesem, do którego miast powinno podejść z pewnym wyprzedzeniem. 
Świadczenia  półstacjonarne  są  z  zasady  tańsze  od  stacjonarnych,  należałoby  więc 
zainteresować nimi także mniejsze ośrodki miejskie.

9. Zróżnicowany stopień rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych części kraju 
oraz stosunkowo słaba sytuacja ekonomiczna małych ośrodków miejskich sprawiają, 
że odsetek klientów pomocy społecznej kształtuje się odmiennie zależnie od wielkości 
miasta, pozostając w praktyce odwrotnie proporcjonalny do wysokości dochodów tych 
miast. Udział świadczeniobiorców obrazuje tab. 13.

Tabela 13. Średni udział świadczeniobiorców w ogólnej liczbie mieszkańców według grup 
wielkości miast uczestniczących w badaniu w 2007 r. (w %)

Liczba 
mieszkańców

Do 10 
tys.

10,1 tys. 
– 20 tys.

20,1 tys. 
– 50 tys.

50,1 tys. 
– 100 tys.

100,1 tys. 
– 200 tys.

Ponad 
200 tys.

Odsetek 
świadczeniobiorców 9,04 9,62 8,31 7,08 7,73 4,27
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Średnia dla wszystkich miast wyniosła 7,62, podczas gdy mediana – 6,25. Zła sytuacja 
mniejszych miast wymaga reakcji ze strony władz państwowych. Należałoby zastanowić się 
nad pewnym mechanizmem wyrównującym te obciążenia.

Uwagi dotyczące stosowanych wskaźników

1. Dalsza realizacja projektu powinna przynieść efekty w postaci konstrukcji zmienio-
nego katalogu wskaźników wykorzystywanych w badaniu. Dla zapewnienia porówny-
walności  wyników  proces  zamiany  wskaźników  powinien  odbywać  się  etapowo. 
Nale-ży  nadal  dążyć  do  ograniczenia  liczby  wskaźników  pozwalających  na  ich 
interpretację  przez  wypełniających  kwestionariusze.  Wśród  nowych  wskaźników 
powinny zostać wprowadzone takie, które mówią o efektach działań w sferze pomocy 
społecznej,  np.  o liczbie świadczeniobiorców, którzy po skorzystaniu ze świadczeń 
przez  określony okres  nie  wrócili  jako  klienci  do  pomocy społecznej.  Należałoby 
także wprowadzić inny wskaźnik, a mianowicie mówiący o relacji między liczbą osób 
/ rodzin wniosku-jących o przyznanie niektórych form i rodzajów świadczeń a liczbą 
tych, którym świadczenie przyznano. Mogłoby to odnosić się do zasiłków celowych 
jednorazowych  i  świadczeń  opiekuńczych.  Niezależnie  od  sposobu  konstruowania 
wskaźników, po-wodzenie  programu i  jego  użyteczność dla  uczestników zależy w 
dużej mierze od większej staranności przy wypełnianiu kwestionariusza.

2. Zestaw wskaźników warto byłoby uzupełnić o taki, który informowałby o przeciętnej 
liczbie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, przypadającej na jedne-
go pracownika socjalnego. Wskaźnik ten lepiej obrazowałby poziom faktycznego ob-
ciążenia pracowników socjalnych pracą oraz pośrednio służyłby jako źródło informa-
cji mówiące o preferencjach polityki pomocy społecznej realizowanej przez admini-
strację samorządową w różnych miastach. Zestawienie liczby mieszkańców i klientów 
pomocy społecznej przypadającej na jednego pracownika socjalnego umożliwiłoby for-
mułowanie pełniejszych wniosków dotyczących sytuacji ośrodków pomocy społecznej. 

3. Wskaźnik liczby miejsc w domach dziennego pobytu dla seniorów w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców daje wprawdzie wyobrażenie o nasyceniu tego rodzaju placów
kami, ale warto by rozpatrzeć możliwość zastąpienia go innym, odzwierciedlającym 
liczbę miejsc w ddp przypadającą na każdy 1000 osób w wieku emerytalnym. Dane do 
obliczenia tego rodzaju wskaźnika są łatwo dostępne, a zaletą takiego rozwiązania by-
łaby łatwiejsza możliwość porównań, gdyż ograniczone zostałoby ryzyko błędu wyni-
kające z odmiennych struktur ludności według wieku w poszczególnych miastach. 

4. Dla powodzenia projektu potrzebne jest zwrócenie baczniejszej uwagi na konieczność 
precyzyjnego sformułowania wskaźników i zapewnienie wystarczającego wyjaśnienia 
celu zadawanego pytania. W związku z tym należałoby zrewidować te wskaźniki, co 
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do których brak jest pewności, że zostały prawidłowo zinterpretowane przez udzielają-
cych odpowiedzi. Dotyczy to np. wskaźnika 501 Roczny koszt pobytu w domu pomocy 
społecznej. Nie jest jasne, jak wynika z udzielonych odpowiedzi, czy chodzi o koszty 
utrzymania mieszkańca, czy o wysokość dopłat do jednego mieszkańca z funduszy 
pomocy społecznej.

5. Dla prawidłowej interpretacji danych potrzebne byłyby informacje o sytuacji społecz-
no-zawodowej mieszkańców, a zwłaszcza o ich statusie zawodowym. Z tego względu 
należałoby sobie życzyć, by miasta uczestniczące w projekcie dysponowały informa-
cjami o stopie bezrobocia na ich terenie oraz o odsetku długookresowych bezrobot-
nych. Pozwoliłoby to na lepszą interpretację materiału badawczego.

6. Ze względu na fakt, iż celem pomocy społecznej jest coraz częściej zwalczanie rozma-
itych przejawów wykluczenia społecznego, należałoby tę problematykę uwzględnić na 
liście wskaźników, pytając nie tylko o formy zwalczania wykluczenia społecznego, ale 
i zapobiegania mu.

Rekomendacje

1. Realizowana na terenie miast pomoc społeczna jest taką samą polityką jak każdy inny 
obszar  lokalnej  polityki  społecznej.  Oznacza  to,  że  ma  ona  swoje  cele  (nie  tylko 
doraźne, ale i długookresowe), strategię i perspektywę finansową. Pomoc społeczna 
nie powinna być postrzegana jedynie jako doraźne działanie, stanowiące reakcję na 
pojawiające  się  deficyty  w  zaspokajaniu  potrzeb.  Polityka  pomocy  społecznej 
powinna mieć swoją hierarchię celów, będącą konsekwencją sytuacji społecznej na 
terenie  działania  jednostki  samorządu  terytorialnego.  Realizacja  odpowiedzialnej  i 
skutecznej POLITYKI POMOCY SPOLECZNEJ wymaga:

- wiedzy o kierunkach i skali procesów demograficznych, zmianach struktury demo-
graficznej ludności i konsekwencjach tych procesów;

- wiedzy o sytuacji ekonomicznej mieszkańców, szczególnie o źródłach utrzymania lud-
ności, aktywności zawodowej oraz o możliwościach zaspokajania potrzeb ludności przy 
wykorzystaniu wsparcia ze strony rodziny, sąsiadów, najbliższego otoczenia i wolantariatu;

- współpracy z  ekspertami w celu stworzenia optymalnego długookresowego prog-
ramu zaspokajania potrzeb socjalnych ludności;

- poszukiwania  instrumentów pozwalających na ocenę efektywności  wydatków, ale 
równoczesnego zachowania świadomości, że większość wydatków na pomoc społecz-
ną charakteryzuje się tym, że przynoszą niemierzalne lub trudno mierzalne efekty.

2. Przyzwolenie  lokalnej  społeczności  na  ponoszenie  wydatków na  pomoc  społeczną 
i zwalczanie wykluczenia społecznego wymaga odpowiednich działań: 
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- informujących  społeczność  lokalną  o  działaniach  samorządu  w  zakresie  rozwią
zywania  problemów  społecznych  za  pośrednictwem  pomocy  społeczne  (celach, 
środkach, nakładach i konkretnych rezultatach); 

- prezentujących dobre praktyki z zakresu wolontariatu i samopomocy.

- popularyzujących  działalność  organizacji  pozarządowych  w  sferze  pomocy  spo
łecznej jako ważnych partnerów samorządu, skutecznie uczestniczących w podejmo
wanych w interesie całej społeczności działaniach;

Działania  te  powinny przyczynić się  do zniesienia  z  instytucji  pomocy społecznej 
swoistego odium i stygmatyzacji świadczeniobiorców.

3. Coraz częściej pomoc społeczna, a z jej perspektywy – działalność samorządu oce
niana będzie nie przez pryzmat świadczeń pieniężnych, ale usług, a zwłaszcza usług 
opiekuńczych. Niewątpliwie miasta będą musiały liczyć się ze wzrostem wydatków na 
tego rodzaju świadczenia. Inna formą finansowania świadczeń opiekuńczych mogłoby 
być  społeczne  ubezpieczenie  pielęgnacyjne.  Jednostki  samorządowe  powinny  być 
zainteresowane  wprowadzeniem  takiego  rozwiązania,  ponieważ  wpłynie  ono  na 
jakość życia osób niesamodzielnych, odciążając zarazem budżet miasta. Niezależnie 
od takiego rozwiązania należy dążyć do:

- rozbudowy bazy usług w domach pomocy społecznej;

- rozbudowy zakresu usług  świadczonych w domach dziennego pobytu oraz poprawy 
dostępności do nich;

- rozbudowy zakresu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania; 

- rozszerzenia  zakresu  usług  związanych  z  pomocą  wprowadzeniu  gospodarstwa 
domowego, przy czym bazą dla tych usług mogą być dps.

4. Miasta,  poszukując  możliwości  racjonalizacji  wydatków,  powinny  dążyć  do  takiej 
rozbudowy infrastruktury  pomocy społecznej,  by  zapewnić  działania  prewencyjne, 
wczesną interwencję w przypadku powstania sytuacji kryzysowej oraz kompetentną 
pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji  życiowej.  Służyć temu powinny m.in.  ośrodki 
wsparcia.  Taki  ośrodek powinien  być  dostępny  w każdym mieście,  zwłaszcza  zaś 
w tych, w których skala nagromadzenia problemów socjalnych jest szczególnie duża. 

5. Rozwój bazy materialnej pomocy społecznej może okazać się zadaniem łatwiejszym, 
o ile samorządy dojdą do porozumienia z organizacjami pozarządowymi i będą wspól-
nie aplikować o środki unijne służące integracji i reintegracji społecznej osób wyklu-
czonych. Za takim rozwiązaniem przemawiają następujące argumenty:

- udział organizacji pozarządowych sprzyja realizacji idei społeczeństwa obywatelskie-
go, wspieranej przez UE, wpisuje się także w ideę subsydiarności. Elementy te są wy-
soko oceniane przy klasyfikacji programów współfinansowanych przez UE; 
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- partnerstwo z organizacjami pozarządowymi może przynieść również wymierne ko-
rzyści w postaci obniżenia kosztu udzielania świadczeń pomocy społecznej. Ten ele-
ment jest trudny do przecenienia, bowiem w przyszłości należy się liczyć z potrzebą 
zwiększenia zakresu świadczeń, zwłaszcza w formie usług.
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Aneks
Tabela A-1. Miasta biorące udział w badaniu zasobów pomocy społecznej w latach 2000 – 2007 

Lata
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Andrychów Andrychów Andrychów Andrychów
Augustów Augustów Augustów

Będzin Będzin Będzin
Biała Podlaska Biała Podlaska Biała Podlaska Biała Podlaska

Białogard Białogard
Białystok

Bielsko Biała Bielsko Biała
Bolesławiec Bolesławiec Bolesławiec Bolesławiec Bolesławiec Bolesławiec Bolesławiec

Braniewo
Brodnica Brodnica Brodnica

Brusy Brusy Brusy Brusy Brusy Brusy Brusy Brusy
Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz
Bytom Bytom Bytom Bytom Bytom Bytom Bytom Bytom Bytom
Bytów Bytów Bytów Bytów Bytów
Chełm Chełm Chełm Chełm Chełm Chełm Chełm

Chocianów Chocianów Chocianów Chocianów
Chodzież Chodzież

Chojnice Chojnice
Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów Chorzów

Ciechanów
Ciechocinek

Cieszyn Cieszyn Cieszyn Cieszyn
Czeladź

Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa Częstochowa
Człuchów Człuchów

Dąbie
Dąbrowa Górn. Dąbrowa Górn. Dąbrowa Górn. Dąbrowa Górn. Dąbrowa Górn. Dąbrowa Górn. Dąbrowa Górn.

Dęblin
Drezdenko

Dukla
Dzierżoniów Dzierżoniów Dzierżoniów Dzierżoniów
Elbląg Elbląg Elbląg Elbląg

Ełk Ełk
Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk Gdańsk

Gdynia Gdynia Gdynia Gdynia
Giżycko

Głogów Głogów Głogów Głogów Głogów Głogów
Gniezno

Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.
Gostyń

Grodzisk Wlkp. Grodzisk Wlkp.
Grudziądz Grudziądz Grudziądz Grudziądz Grudziądz Grudziądz Grudziądz Grudziądz
Inowrocław Inowrocław Inowrocław

Jarocin Jarocin Jarocin
Jasło Jasło

Jarosław
Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój Jastrzębie Zdrój
Jaworzno Jaworzno Jaworzno Jaworzno Jaworzno Jaworzno

Jedlina Zdrój
Jelenia Góra Jelenia Góra Jelenia Góra Jelenia Góra Jelenia Góra Jelenia Góra

Kalisz Kalisz Kalisz Kalisz Kalisz Kalisz Kalisz
Kartuzy Kartuzy
Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice Katowice

Kędzierzyn Koźle Kędzierzyn Koźle Kędzierzyn Koźle Kędzierzyn Koźle Kędzierzyn Koźle
Kępno Kępno Kępno

Kluczbork
Kłodzko

Kolbuszowa
Kolno

Kołobrzeg Kołobrzeg Kołobrzeg Kołobrzeg Kołobrzeg
Konin Konin Konin Konin Konin Konin Konin
Koszalin Koszalin Koszalin Koszalin Koszalin Koszalin Koszalin Koszalin

Kościan Kościan
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Koźmin Wlkp. Koźmin Wlkp.
Kraków Kraków

Kraśnik Kraśnik Kraśnik Kraśnik
Krotoszyn Krotoszyn Krotoszyn Krotoszyn Krotoszyn

Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn Kwidzyn
Legionowo Legionowo Legionowo

Legnica Legnica Legnica Legnica Legnica Legnica
Leszno Leszno

Lębork Lębork Lębork Lębork
Libiąż

Lubań Lubań
Lubartów Lubartów

Lubawa Lubawa Lubawa
Lubin Lubin
Łomża Łomża Łomża Łomża
Łosice

Łowicz Łowicz
Łódź Łódź Łódź Łódź Łódź Łódź Łódź

Łuków
Mielec

Międzylesie
Międzyrzec Podl. Międzyrzec Podl. Międzyrzec Podl. Międzyrzec Podl.

Mińsk
Morąg
Mrocza

Mszczonów
Mysłowice Mysłowice

Myszków Myszków
Nowa Ruda Nowa Ruda

Nysa
Oleśnica Oleśnica Oleśnica Oleśnica Oleśnica

Olsztyn Olsztyn
Opole Opole Opole Opole Opole Opole Opole

Ostrołęka Ostrołęka Ostrołęka Ostrołęka Ostrołęka
Ostrowiec Św..

Ostrów Wlkp. Ostrów Wlkp. Ostrów Wlkp.
Ostrzeszów

Oświęcim Oświęcim Oświęcim Oświęcim
Otwock Otwock

Pabianice
Piekary Śląskie

Piła Piła Piła Piła Piła Piła
Piotrków Tryb. Piotrków Tryb. Piotrków Tryb.

Pleszew
Płock

Płońsk Płońsk Płońsk
Police Police

Polkowice Polkowice
Połaniec Połaniec Połaniec Połaniec Połaniec

Poniec
Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań

Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański
Pruszków

Przemyśl Przemyśl Przemyśl
Przeworsk
Puławy

Puławy Puławy Puławy Puławy Puławy
Racibórz Racibórz Racibórz Racibórz Racibórz

Radom Radom
Radomsko Radomsko Radomsko Radomsko Radomsko Radomsko Radomsko

Rawicz Rawicz
Reda

Ruda Śląska Ruda Śląska Ruda Śląska Ruda Śląska Ruda Śląska Ruda Śląska
Rumia Rumia

Rzeszów Rzeszów
Sanok

Sępólno Kraj. Sępólno Kraj. Sępólno Kraj.
Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce Siedlce

Siemianowice Śl.
Siemiatycze

45



Rumia Rumia
Sieradz

Skarżysko Kam. Skarżysko Kam.
Skierniewice Skierniewice Skierniewice Skierniewice Skierniewice Skierniewice

Skwierzyna
Słupsk Słupsk Słupsk Słupsk Słupsk Słupsk Słupsk Słupsk

Sochaczew
Sopot Sopot Sopot

Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec
Starachowice

Starogard Gd. Starogard Gd. Starogard Gd. Starogard Gd.
Strzegom

Suwałki Suwałki Suwałki
Szamotuły Szamotuły Szamotuły
Szczawnica

Szczecin Szczecin Szczecin Szczecin
Szczecinek Szczecinek
Szczytno

Szklarska Poręba
Śrem

Świdnica Świdnica Świdnica Świdnica Świdnica Świdnica
Świecie Świecie

Świętochłowice Świętochłowice
Tarnobrzeg

Tarnów Tarnów Tarnów Tarnów
Tczew

Toruń Toruń Toruń Toruń Toruń Toruń Toruń
Trzcianka
Trzebinia Trzebinia Trzebinia

Turek Turek Turek Turek
Tychy

Wałbrzych Wałbrzych Wałbrzych Wałbrzych
Warszawa Warszawa
Wąbrzeźno Wąbrzeźno Wąbrzeźno

Wągrowiec Wągrowiec Wągrowiec Wągrowiec Wągrowiec Wągrowiec Wągrowiec
Wejherowo Wejherowo Wejherowo

Węgrów Węgrów Węgrów
Więcbork

Włocławek
Wolsztyn

Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław
Zambrów

Zawiercie
Zduńska Wola
Zgierz Zgierz Zgierz
Zgorzelec Zgorzelec

Zielona Góra Zielona Góra
Złotów

Żmigród Żmigród Żmigród Żmigród Żmigród
Żory Żory Żory Żory

Żyrardów Żyrardów Żyrardów Żyrardów Żyrardów

44 miasta 47 miast 55 miast 59 miast 66 miast 58 miast 67 miast 64 miasta 92 miasta
Uwaga: wytłuszczonym drukiem zaznaczone te miasta, które za każdym razem uczestniczyły w realizacji projektu SAS, 
kursywą – te miasta, które tylko jeden raz nie wzięły udziału w projekcie.
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Tabela A-2. Miasta uczestniczące w projekcie (2007) wg liczby ludności w trakcie badania 

Lp. Nazwa Typ Mieszkańcy
Ponad 200.000 mieszkańców 

1 Warszawa Miasto na prawach powiatu 1.706.624
2 Kraków Miasto na prawach powiatu 756.583
3 Łódź Miasto na prawach powiatu 753.192
4 Poznań Miasto na prawach powiatu 560.932
5 Gdańsk Miasto na prawach powiatu 455.717
6 Szczecin Miasto na prawach powiatu 407.811
7 Katowice Miasto na prawach powiatu 312.201
8 Gdynia Miasto na prawach powiatu 250.242
9 Częstochowa Miasto na prawach powiatu 242.300

10 Toruń Miasto na prawach powiatu 206.619
100001 do 200000 mieszkańców

11 Bytom Miasto na prawach powiatu 184.765
12 Bielsko-Biała Miasto na prawach powiatu 175.690
13 Rzeszów Miasto na prawach powiatu 166.454
14 Ruda Śląska Miasto na prawach powiatu 144.584
15 Dąbrowa Górnicza Miasto na prawach powiatu 128.795
16 Płock Miasto na prawach powiatu 126.968
17 Opole Miasto na prawach powiatu 126.748
18 Elbląg Miasto na prawach powiatu 126.710
19 Gorzów Wlkp. Miasto na prawach powiatu 125.411
20 Wałbrzych Gmina miejska 123.635
21 Włocławek Miasto na prawach powiatu 118.432
22 Tarnów Miasto na prawach powiatu 116.118
23 Chorzów Miasto na prawach powiatu 113.678
24 Kalisz Miasto na prawach powiatu 108.031
25 Koszalin Miasto na prawach powiatu 107.376
26 Legnica Miasto na prawach powiatu 104.754

50.001 do 100.000 mieszkańców
27 Grudziądz Miasto na prawach powiatu 99.090
28 Słupsk Miasto na prawach powiatu 97.419
29 Jaworzno Miasto na prawach powiatu 95.520
30 Konin Miasto na prawach powiatu 80.140
31 Piotrków Tryb. Miasto na prawach powiatu 78.475
32 Siedlce Miasto na prawach powiatu 76.939
33 Inowrocław Gmina miejska 76.489
34 Ostrów Wlkp. Gmina miejska 72.360
35 Pabianice Gmina miejska 69.842
36 Suwałki Miasto na prawach powiatu 69.281
37 Głogów Gmina miejska 68.297
38 Chełm Miasto na prawach powiatu 67.782
39 Przemyśl Miasto na prawach powiatu 66.867
40 Leszno Miasto na prawach powiatu 64.057
41 Żory Miasto na prawach powiatu 62.008
42 Świdnica Gmina miejska 59.998
43 Nysa Gmina miejsko-wiejska 59.737
44 Zgierz Gmina miejska 58.164
45 Biała Podlaska Miasto na prawach powiatu 57.783
46 Racibórz Gmina miejska 56.919
47 Ełk Gmina miejska 56.698



48 Pruszków Gmina miejska 55.621
49 Starachowice Gmina miejska 52.614

20.001 do 50.000 mieszkańców
50 Puławy Gmina miejska 49.386
51 Skierniewice Miasto na prawach powiatu 48.932
52 Kołobrzeg Gmina miejska 44.889
53 Rumia Gmina miejska 44.796
54 Otwock Gmina miejska 43.669
55 Bolesławiec Gmina miejska 40.384
56 Krotoszyn Gmina miejsko-wiejska 40.353
57 Śrem Gmina miejsko-wiejska 39.895
58 Sopot Miasto na prawach powiatu 39.154
59 Mińsk Mazowiecki Gmina miejska 37.984
60 Kwidzyn Gmina miejska 37.947
61 Sochaczew Gmina miejska 37.752
62 Oleśnica Gmina miejska 36.840
63 Cieszyn Gmina miejska 35.401
64 Lębork Gmina miejska 34.805
65 Dzierżoniów Gmina miejska 34.471
66 Zgorzelec Gmina miejska 32.388
67 Kartuzy Gmina miejsko-wiejska 31.475
68 Rawicz Gmina miejsko-wiejska 29.546
69 Turek Gmina miejska 29.047
70 Szamotuły Gmina miejsko-wiejska 28.737
71 Gostyń Gmina miejsko-wiejska 27.944
72 Pruszcz Gdański Gmina miejska 25.143
73 Wągrowiec Gmina miejska 24.788
74 Morąg Gmina miejsko-wiejska 24.659
75 Kolbuszowa Gmina miejsko-wiejska 24.498
76 Kościan Gmina miejska 24.138
77 Libiąż Gmina miejsko-wiejska 22.757
78 Płońsk Gmina miejska 22.335

10.001 do 20.000 mieszkańców
79 Chodzież Gmina miejska 19.604
80 Grodzisk Wlkp. Gmina miejsko-wiejska 18.751
81 Złotów Gmina miejska 18.356
82 Sępólno Kraj. Gmina miejsko-wiejska 15.917
83 Przeworsk Gmina miejska 15.737
84 Człuchów Gmina miejska 14.454
85 Wąbrzeźno Gmina miejska 13.842
86 Brusy Gmina miejsko-wiejska 13.146
87 Chocianów Gmina miejsko-wiejska 12.783
88 Ciechocinek Gmina miejska 10.863

do 10.000 mieszkańców
89 Mrocza Gmina miejsko-wiejska 9.200
90 Poniec Gmina miejsko-wiejska 7.888
91 Międzylesie Gmina miejsko-wiejska 7.502
92 Szklarska Poręba Gmina miejska 6.995
93 Jedlina-Zdrój Gmina miejska 5.071
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