
 
 

INFORMACJE PRASOWE 

 

Pomoc społeczna na Podkarpaciu 

Wzrosła liczba zakładów stacjonarnej pomocy 
społecznej na Podkarpaciu w 2021 roku w 
porównaniu z 2020 rokiem. Zwiększyła się także 
liczba ich mieszkańców. Natomiast zmalała ogólna 
liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej. 

 

 

 

W 2021 roku w województwie podkarpackim funkcjonowały 94 zakłady stacjonarnej pomocy 
społecznej, w tym 52 domy pomocy społecznej. Zakłady dysponowały łącznie 6,4 tys. 
miejscami. W ciągu roku przebywało w nich 7,1 tys. osób. Największą liczbę mieszkańców 
stanowiły osoby w wieku 40-59 lat – 1,4 tys. osób. W pełni swój pobyt opłacało 255 osób, 
natomiast przynajmniej częściowo 5,0 tys. osób. 

W 2021 roku ze świadczeń pomocy społecznej na Podkarpaciu korzystało 60,3 tys. osób. 
Ogólna pomoc pieniężna zamknęła się kwotą 126,5 mln zł, a pomoc niepieniężna 64,4 mln zł. 
Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. ludności było 285. Pod 
względem tego wskaźnika Podkarpacie zajmowało 10. miejsce wśród województw. Najniższy 
wskaźnik odnotowano  w województwie śląskim – 186 osób na 10 tys. ludności, a najwyższy 
w województwie warmińsko-mazurskim – 431 osób. 

W 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem na Podkarpaciu przybyło 10 zakładów stacjonarnej 
opieki społecznej. Liczba przebywających w zakładach w ciągu roku zwiększyła się o 312 osób. 

W województwie podkarpackim liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
zmniejszyła się o 11,7 tys. osób. Pomoc pieniężna zmalała o 22,4 mln zł. Wzrosła natomiast 
pomoc niepieniężna (o 670,7 tys. 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. 205 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Angelika Koprowicz 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
wew. 205 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT  

@USRzeszow  
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W zakładach stacjonarnej 
pomocy społecznej na Pod-
karpaciu w 2021 roku, 
731 osób nie opuszczało łó-
żek 

 

 

 

 

 

 

 

 7,4% 
Wzrost liczby mieszkańców zakła-
dów stacjonarnej pomocy społecz-
nej w 2021 roku w porównaniu 
z  2020 rokiem 
 

https://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT
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