
Uchwała nr 92/22 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego 
na lata 2021–2030 

Na podstawie art. 18 pkt 2, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583) oraz art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. 
poz. 1 i 66) – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań samorządu 
województwa należy m. in. opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej 
w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa. 
Poprzednia strategia wojewódzka w zakresie polityki społecznej dla Województwa 
Mazowieckiego obowiązywała na lata 2014–2020. Dokument został przyjęty uchwałą 
nr 218/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. W okresie 
jej realizacji na Mazowszu zaobserwowano wiele pozytywnych tendencji w zakresie 
minimalizowania skutków występowania kwestii społecznych: 

1) zmniejszyła się stopa bezrobocia,  
2) zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej,  
3) poprawie uległa sytuacja finansowa osób i rodzin, 
4) zorganizowano nowe usługi społeczne, realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 
5) wdrożono innowacyjne projekty i przedsięwzięcia z zakresu m. in.:  

a) ochrony zdrowia psychicznego (utworzono 6 dziennych domów pobytu dla osób 
starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera),  

b) wsparcia seniorów (teleopieka),  
c) wsparcia dziecka i rodziny (zorganizowano poradnictwo profilaktyczne i rodzinne 

w tym poradnictwo i diagnostykę FAS/FASD),  
d) przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (rozwój usług społecznych 

wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera). 

Z powodu zakończenia okresu obowiązywania Strategii w 2020 r., samorząd województwa 
zobowiązany jest, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, do opracowania nowego 
dokumentu. Jednostką samorządu województwa realizującą zadania w zakresie pomocy 
społecznej i jednocześnie odpowiedzialną za przygotowanie projektu nowego dokumentu 
jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (dalej: „Centrum”).  

Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030 (dalej: „nowa 
Strategia”) jest zarówno kontynuacją działań prowadzonych w ramach Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: „Strategia”) oraz 
wprowadza nowe priorytety, wynikające z potrzeb mieszkańców Mazowsza, kierunków 
europejskiej i krajowej polityki społecznej. Myślą przewodnią nowej Strategii są: inwestycje 
społeczne, usługi społeczne, deinstytucjonalizacja, nowa jakość służb społecznych oraz 
współpraca i partnerstwo społeczne. Strategia nakreśla kierunki zmian w obszarze polityki 
społecznej na Mazowszu do roku 2030 oraz priorytety do realizacji przez samorząd 
województwa i jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Jest także źródłem informacji 
dotyczącym sytuacji wewnętrznej województwa i wiedzy o poziomie realizacji polityki 
społecznej zarówno dla instytucji i podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, 
jak i społeczności lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką społeczną 
regionu. Pokazuje nie tylko obszary deficytu działań, ale również obszary, w których efektywna 
interwencja służb pomocy i aktywnej integracji pomaga w działaniach na rzecz podnoszenia 
jakości życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Strategia uwzględnia w swojej treści 
także nowe kwestie społeczne i ujawniające się nowe ryzyka socjalne, związane z pandemią 
koronawirusa i potencjalnym kryzysem uchodźczym. 

Projekt nowej Strategii został opracowany przez Centrum we współpracy z zespołem 
ekspertów w zakresie polityki społecznej Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, 
kierowanym przez prof. Mirosława Grewińskiego. W skład zespołu weszli: dr Joanna Lizut, 
dr Ewelina Zdebska, dr Krzysztof Chaczko, Paweł Rabiej. Dla zachowania partypacyjnego 
modelu tworzenia Strategii przeprowadzono następujące działania:  

1) zarządzeniem Społecznej z dnia 28  listopada 2019 r. Dyrektor Centrum powołał zespół 
do przygotowania założeń Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego 
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na lata 2021–2030 oraz programów wojewódzkich, koordynujący prace związane 
z aktualizacją i opracowaniem Strategii; 

2) zarządzeniem nr 487/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego 
powołał Zespół do spraw Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego 
na lata 2021–2030, mający charakter doradczy dla Centrum w zakresie koordynowania 
realizacji nowej Strategii; 

3) przeprowadzono w okresie 16–30 marca 2022 r. konsultacje projektu nowej Strategii 
z powiatami – uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostały uwzględnione w jej projekcie; 

4) środki finansowe na 2022 r. dla realizacji podstawowych zadań wynikających ze Strategii, 
są zabezpieczone w planie finansowym MCPS i nie wymagają zwiększenia budżetu 
jednostki. 


