
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

18.12.2019 r. Coraz mniej osób korzysta z pomocy społecznej 
 

Systematycznie maleje liczba osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. Zmniejsza się również 
kwota, która na taką pomoc w województwie 
podkarpackim jest wydatkowana. 

W 2018 roku na Podkarpaciu świadczenia z pomocy 
społecznej otrzymało 86,9 tys. osób, w tym 65,6 tys. 
świadczenia pieniężne.  

Kwota jaka została wydatkowana na pomoc społeczną 
w ub. roku w województwie podkarpackim wyniosła 203,5 mln zł, z tego 131,9 mln zł stanowiła 
pomoc pieniężna. 

Na 10 tysięcy mieszkańców Podkarpacia, 308 osób korzystało ze świadczeń pieniężnych 
pochodzących z pomocy społecznej. Pod względem najmniejszej liczby osób korzystających 
z pieniężnej pomocy społecznej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, Podkarpacie znalazło 
się na 9. miejscu wśród województw. Najmniej osób z pieniężnej pomocy korzystało 
w województwie mazowieckim – 230 osób na 10 tys. mieszkańców, a najwięcej 
w województwie warmińsko-mazurskim – 517 osób. 

W 2018 roku z ogólnej pomocy społecznej skorzystało o 9,7 tys. mniej osób w porównaniu 
z 2017 rokiem, w tym o 5,4 tys. mniej korzystających z pomocy pieniężnej. Ogólna kwota, 
wydatkowana na pomoc społeczną na Podkarpaciu w 2018 roku była o 7,2 mln mniejsza niż 
rok wcześniej, a pomoc pieniężna w opisywanym okresie zmniejszyła się o 9,1 mln zł.   

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 
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W Polsce na 10 tys. mieszkań-
ców z pomocy społecznej 
w 2018 roku korzystało 304 
osoby 

10,1% 
Spadek liczby osób korzystają-
cych z pomocy społecznej na 
Podkarpaciu w 2018 roku r/r 
 


