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Ocena zasobów pomocy społecznej województwa podkarpackiego 

Wprowadzenie 

Zgodnie ze znowelizowaną w 2011 roku ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,  

z późn. zm.) gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują 

ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. Wśród tych zasobów znajdują się  

w szczególności infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe  

i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, bez względu  

na podmiot je finansujący i realizujący. W myśl ustawy ocena obejmuje 

osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje  

ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Organy wykonawcze jednostek 

samorządu terytorialnego mają obowiązek przedstawić ocenę za rok 

poprzedni do dnia 30 kwietnia każdego roku odpowiednio radzie gminy, 

bądź radzie powiatu, natomiast do dnia 30 czerwca – sejmikowi 

województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Ocena 

zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest podstawą  

do planowania budżetu na rok następny. 

Za realizację ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną 

nałożonych na gminę odpowiada ośrodek pomocy społecznej (OPS),  

na powiat – powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR), natomiast  

na województwo – regionalny ośrodek polityki społecznej (ROPS). 

Celem oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS) jest dokonanie 

oceny potencjału sektora pomocy społecznej w każdym z województw 

na podstawie diagnoz sporządzonych przez gminy i powiaty.  

Dla realizacji zadania powstał ogólnopolski projekt narzędzia 

badawczego, zakładający ujednolicenie danych gromadzonych w skali 

kraju. 

Ocena zasobów pomocy społecznej w 2012 roku jest po raz 

pierwszy sporządzana za pomocą aplikacji elektronicznej, działającej  
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w ramach już istniejącej Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC). 

Zakres merytoryczny narzędzia został opracowany przez Instytut 

Rozwoju Służb Społecznych we współpracy z Ministerstwem Pracy  

i Polityki Społecznej (MPiPS), po licznych ogólnopolskich konsultacjach,  

z takimi placówkami jak ROPS, OPS i PCPR, w ramach projektu 

systemowego Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 1.16 

„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”. Narzędzie zastępuje 

sporządzany dotychczas przez jednostki bilans potrzeb pomocy 

społecznej.  

Narzędzie składa się z 2 rodzajów formularzy (inne dla gmin, inne 

dla powiatów), dodatkowo miasta na prawach powiatu wypełniają 

zarówno część dotyczącą gminy, jak i powiatu. Narzędzie zawiera 

następujące części: 

1. Wprowadzenie 

2. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie/powiecie 

3. Wnioski końcowe. 

Zasadnicza część sprawozdania, czyli ocena zasobów pomocy 

społecznej zawiera takie elementy jak: 

 dane o sytuacji demograficznej i społecznej, 

 dane o korzystających z pomocy społecznej, 

 wybrane usługi pomocy społecznej, 

 instytucje pomocy społecznej, 

 zwiększenie zasobu pomocy społecznej, 

 kadra PCPR/OPS, 

 koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy społecznej, 

 środki finansowe na zadania własne i zlecone w obszarze 

pomocy społecznej, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone  

w obszarze pomocy społecznej, 

 wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej. 
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Tak opracowane narzędzie swoim zakresem znacznie wykracza  

poza obszar pomocy społecznej, jednak ocena niektórych problemów 

związanych ze zjawiskiem wykluczenia społecznego nie może być 

właściwa bez oceny lokalnej sytuacji na rynku pracy, dostępnego zasobu 

lokali socjalnych, czy też lokalnych możliwości i dostępu do różnych form 

aktywizacji. Uwzględnienie tych elementów pozwala na wytyczenie 

lokalnych kierunków zmian. 

W województwie podkarpackim ocenę zasobów pomocy społecznej, 

na podstawie sprawozdań zebranych od jednostek szczebla gminnego 

(160) i powiatowego (21) oraz 4 miast na prawach powiatu, sporządził  

w 2012 r. zespół Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonujący  

w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

Rok 2012 jest traktowany jako pilotażowy dla nowego narzędzia. 

Podczas wypełniania formularzy oraz ich późniejszej weryfikacji pojawiły 

się liczne uwagi, które posłużą do modyfikacji narzędzia, w celu 

ułatwienia pracy na nim w kolejnych latach sporządzania oceny zasobów 

pomocy społecznej. 

Jakość zebranych danych wykorzystanych przy tworzeniu 

niniejszego opracowania była dla autorów często niezadowalająca.  

W trakcie weryfikacji sprawozdań przez pracowników Obserwatorium 

Integracji Społecznej zostały wychwycone rażące błędy dotyczące rzędu 

wielkości danych przedstawionych w niektórych tabelach, błędnych 

zapisów matematycznych, itp. Niestety, nie wszystkie jednostki, którym 

cofnięto z tego powodu sprawozdania, godziły się na poprawienie 

danych. Przykładem może tutaj być tabela 2.2 OZPS: DANE  

O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH wiersze 

dotyczące liczby osób [nie świadczeń – przyp. OIS], którym przyznano 

decyzją świadczenie; zdarzały się przypadki, że była ona nawet trzy razy 

większa od liczby mieszkańców całej gminy. Niektóre sprawozdania 

zostały cofnięte z powodu nieproporcjonalnie wysokiej liczby osób, 
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którym przyznano decyzją świadczenie, w stosunku do liczby 

mieszkańców gminy, ale ośrodki nie poprawiły tych danych, w efekcie 

musiały one być uwzględnione w zestawieniu zbiorczym  

dla województwa.  

Zdarzały się również przypadki, że suma części składowych była 

niekiedy większa od wartości ogółem. Przykładowo, suma 

środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy, 

noclegowni, schronisk i domów dla osób bezdomnych oraz klubów 

samopomocy przekraczała liczbę ośrodków wsparcia ogółem.  

W województwie podkarpackim wszystkie jednostki zastosowały się 

do zaleceń MPiPS i jednostek podległych, przesyłając sprawozdanie  

w wersji elektronicznej. Wśród nadesłanych sprawozdań gminnych,  

2 wpłynęły po terminie 30 kwietnia, po interwencji pracowników 

Obserwatorium Integracji Społecznej w Rzeszowie. Na podstawie 

przesłanych informacji powstało niniejsze opracowanie. 
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1. Sytuacja demograficzna i społeczna  

w województwie podkarpackim 

Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej 

części Polski i zajmuje powierzchnię 17 846 km2 i administracyjnie 

składa się z 21 powiatów, 4 miast na prawach powiatu oraz 160 gmin.  

W województwie wyodrębnić można 16 gmin miejskich, 33 gminy 

miejsko-wiejskie oraz 111 gmin wiejskich. Według danych GUS 

województwo podkarpackie zamieszkuje 2 103 505 osób (9 miejsce  

w kraju pod względem liczby ludności), czyli 118 osób na 1 km2 (stan  

na 1 stycznia 2011 r.)1, natomiast według danych przedstawionych 

przez powiaty i miasta na prawach powiatu, liczba ludności  

w województwie wynosi 2 187 736 osób, z czego 51,2% stanowią 

kobiety, a 48,8% mężczyźni (stan na 31 grudnia 2011 r.). W latach 

2009-2011 struktura ludności ze względu na płeć kształtowała się, 

jak przedstawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 1. Liczba ludności woj. podkarpackiego wg płci 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS (sprawozdania nadesłane 
przez powiaty i miasta na prawach powiatu). 

                                           
1 GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2011 r., Warszawa 2011, Tabela 1. 
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Nastąpił systematyczny wzrost ludności w województwie w ciągu 

ostatnich trzech lat. Zauważyć również można zdecydowaną przewagę 

liczebności kobiet nad mężczyznami. Struktura ludności ze względu  

na płeć kształtowała się podobnie w analizowanych latach.  

Rysunek 1. Liczba bezrobotnych ogółem w powiatach  

woj. podkarpackiego w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS (sprawozdania nadesłane 
przez powiaty i miasta na prawach powiatu). 
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Ze sprawozdań przesłanych przez powiaty i miasta na prawach 

powiatu wynika, że w województwie podkarpackim liczba bezrobotnych 

w 2011 roku wynosiła 153 742 osób i wzrosła o 3,0% w porównaniu  

z rokiem poprzednim oraz o 3,3% w porównaniu do roku 2009. Podobna 

sytuacja kształtuje się w przypadku bezrobocia długotrwałego,  

tu również zaobserwować można systematyczny wzrost. Liczba 

bezrobotnych z prawem do zasiłku natomiast, maleje z roku na rok. 

Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych  

oraz z prawem do zasiłku w latach 2009-2011 na 
terenie woj. podkarpackiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS (sprawozdania nadesłane 
przez powiaty i miasta na prawach powiatu). 
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Z danych przesłanych przez ośrodki pomocy społecznej wynika,  

że w gminach województwa podkarpackiego w 2011 roku było 

zarejestrowanych 120 394 podmiotów gospodarczych, z czego  

13 stanowiły spółdzielnie socjalne. W porównaniu do lat ubiegłych liczba 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest znacznie mniejsza 

(131 608 podmiotów w 2009 r. oraz 140 159 w 2010 r.), natomiast 

liczba spółdzielni socjalnych wzrosła prawie trzykrotnie w porównaniu  

z rokiem 2010.  

Infrastrukturą wg słownika języka polskiego są urządzenia  

i instytucje usługowe niezbędne do należytego funkcjonowania 

społeczeństwa i produkcyjnych działów gospodarki.2 Infrastruktura 

społeczna jest węższym pojęciem, obejmuje usługi w dziedzinie prawa, 

oświaty, służby zdrowia, itp.3 W obszarze polityki społecznej można 

przyjąć, że jest to ogół obiektów i urządzeń ściśle związanych z danym 

terenem stanowiących materialną podstawę przekazu usług socjalnych. 

Analiza nadesłanych sprawozdań pozwala zauważyć, że większość 

elementów infrastruktury społecznej jest rozwijana w województwie 

(tworzone są nowe placówki).  

                                           
2 http://sjp.pwn.pl/szukaj/infrastruktura, stan na dzień 28 maja 2012 roku, 
3 tamże. 
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Wykres 3. Wybrane elementy infrastruktury społecznej  

w woj. podkarpackim w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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2. Dane o korzystających z pomocy społecznej 

„Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie 

niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po 

osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia 

społecznego określa ustawa.” – Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

W ramach pomocy społecznej udzielane są świadczenia  

o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Zadania pomocy społecznej 

oraz formy, w jakich jest ona udzielana potrzebującym reguluje ustawa 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. W ramach pomocy 

udzielanej w formie pieniężnej możemy wyróżnić zasiłki stałe, celowe  

i okresowe. Zadania w ramach pomocy społecznej w Polsce mają 

charakter zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Gmina, powiat i województwo wykonują zadania z zakresu pomocy 

społecznej, jako zadania własne, ponadto gmina i powiat wykonują 

również zadania zlecone. Środki finansowe na realizację zadań zleconych 

zapewnia budżet państwa. 

 

2.1. Korzystający z pomocy społecznej w gminach 

W ramach zadań własnych i zleconych gminy przyznały 2011 r. 

decyzją świadczenie 169 593 osobom, co stanowi ok. 7% mniej 

(12 433) osób objętych pomocą w stosunku do roku poprzedniego.  

93% osób otrzymało pomoc w ramach zadań własnych gminy, natomiast 

pozostałe w ramach zadań zleconych (7%). W 2011 roku świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej udzielono 118 964 osobom. Pomoc  

w formie świadczeń niepieniężnych otrzymało 75 868 osób. Z pomocy 

społecznej skorzystało 85 759 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach 

wyniosła 277 743. 
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Zauważyć można w roku oceny tendencję zmniejszania liczby 

wydanych decyzji przyznających pomoc w poszczególnych kategoriach 

przyczyn. Jedynie w przypadku przemocy w rodzinie oraz opuszczania 

zakładu karnego, liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 

nieznacznie wzrosła, w porównaniu z rokiem 2010. 

Wykres 4. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w gminach  
w 2011 roku (liczba osób ogółem, którym przyznano 

decyzją świadczenie) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy społecznej  

w województwie podkarpackim w 2011 roku były bezrobocie  

(55% osobom przyznano pomoc z tej przyczyny) oraz ubóstwo, które są 

ze sobą zazwyczaj powiązane. 
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Wykres 5. Wybrane kategorie osób korzystających z pomocy 

społecznej w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wśród klientów pomocy społecznej w województwie podkarpackim 

29% stanowiły w 2011 r. osoby niepełnoletnie. Osoby starsze  

w niewielkim stopniu korzystały z pomocy społecznej – 1% 

beneficjentów pomocy społecznej stanowili mężczyźni po 65 roku życia,  

a 3% kobiety po 60 roku życia. 

Ubóstwo, a zwłaszcza sposoby jego ograniczania, przeciwdziałania, 

to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnego świata. Z tym 

niekorzystnym zjawiskiem borykają się zarówno kraje biedne, jak  

i bogate. W krajach zamożnych dotyka ono jednak znacznie mniejszej 

części społeczeństwa, a poziom życia, na podstawie którego określana 

jest skala ubóstwa jest znacznie wyższy, niż w najbiedniejszych rejonach 

świata. Zjawisko to, jako jedno z największych zagrożeń społecznych, 

jest przedmiotem zainteresowania ruchów społecznych, organizacji 

pozarządowych, świata polityki i mediów. Walka z ubóstwem jest 

jednym z kluczowych elementów polityki społecznej niemal wszystkich 

państw świata, zajmuje również ważną pozycje w międzynarodowych 

strategiach rozwoju. W Polsce wskaźnik zagrożenia ubóstwem 

29% 

3% 1% 

67% 

osoby do 18 r.ż. kobiety 60 lat i więcej mężczyźni 65 lat i więcej pozostali
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relatywnym wyniósł w 2010 roku 17,1% a poniżej tzw. ustawowej 

granicy ubóstwa żyło 7,3% osób w gospodarstwach domowych.4  

Ta ostatnia grupa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest 

uprawniona do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego  

z systemu pomocy społecznej. 

Rysunek 2. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie  
z powodu ubóstwa w 2011 r. w woj. podkarpackim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

                                           
4 GUS Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., W-wa 2011, str. 41. 
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Analizując rozkład wybranych kategorii przyczyn, na podstawie 

których przyznano decyzją świadczenie z powodu ubóstwa i bezrobocia, 

najwięcej osób otrzymało decyzją świadczenie w miastach: Rzeszów  

i Przemyśl. Ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo– 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

niepełnosprawność oraz długotrwałą - ciężką chorobę, ośrodkami, które 

wydaną decyzją przyznały największą liczbę świadczeń były MOPS 

Rzeszów i MOPS Stalowa Wola. Szczegółowe dane dotyczące opisanego 

rozkładu przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Gminy, w których najwięcej osób otrzymało pomoc 
przyznaną decyzją w wybranych kategoriach przyczyn  
w 2011 r. 

Miejscowość 
Liczba osób, którym przyznano 

decyzją świadczenie 

UBÓSTWO 

Miasto Rzeszów 4 128 

Miasto Przemyśl 3 891 

BEZROBOCIE 

Miasto Przemyśl 4 688 

Miasto Rzeszów 3 498 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Miasto Rzeszów 1 589 

Stalowa Wola 1 569 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 

Miasto Rzeszów 2 033 

Stalowa Wola 2 026 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH  

I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Miasto Rzeszów 890 

Stalowa Wola 684 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Z nadesłanych sprawozdań wynika, że gminy z terenu 

woj. podkarpackiego w 2011 roku wydatkowały kwotę 221,6 mln zł na 

świadczenia przyznane decyzją administracyjną, z czego 191,9 mln zł na 

zadania własne oraz 29,7 mln zł na zadania zlecone. 
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Wykres 6. Przeznaczenie środków w ramach świadczeń pieniężnych 

przyznanych decyzją administracyjną w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Najwięcej środków finansowych gminy przeznaczyły w 2011 r.  

na zasiłki celowe (19,5% ogółu świadczeń). Nieco niższą, ale również 

wysoką kwotę przeznaczono na zasiłki okresowe. Najmniej świadczeń 

pieniężnych przyznanych decyzją administracyjną gminy wydatkowały 

na ubranie, sprawienie pogrzebu, czy schronienie. 

Ponadto, na inne rodzaje świadczeń pieniężnych dla osób objętych 

pomocą społeczną gminy przeznaczyły 1,5 mld zł. Poniższa tabela 

obrazuje liczbę osób, którym przyznano poszczególne rodzaje 

świadczeń. 
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Tabela 2. Liczba osób ogółem, którym przyznano decyzją 
poszczególne rodzaje świadczeń w 2011 r. 

L. p. Rodzaj świadczenia 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 

świadczenie 

1 Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 158 190 

2 Świadczenie pielęgnacyjne 41 348 

3 Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka 19 878 

4 Świadczenie alimentacyjne 17 735 

5 Dodatki mieszkaniowe 62 818 

6 Opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego 8 845 

7 
Świadczenie integracyjne (uczestnictwo w zajęciach 
Centrum Integracji Społecznej) 

26 

8 
Świadczenie pieniężne z prac społecznie 
użytecznych 

1 295 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

2.2. Korzystający z pomocy społecznej  

w powiatach 
 

Wykres 7. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w powiatach  
w 2011 roku (liczba osób ogółem, którym przyznano 

decyzją świadczenie) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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Z powodu przemocy w rodzinie w województwie podkarpackim 

powiatowe centra pomocy rodzinie przyznały decyzją świadczenie 

252 ofiarom przemocy w rodzinie oraz 64 sprawcom przemocy w 2011 r. 

W 2011 roku wśród pełnoletnich wychowanków, którzy otrzymali 

decyzją pomoc na usamodzielnienie, było 677 opuszczających rodziny 

zstępcze oraz 359 opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Wśród zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie wyróżnić można 

m.in. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy 

pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodziców, pokrywanie kosztów utrzymania dzieci  

z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i w rodzinach zastępczych, przyznawanie pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym różnego typu placówki, czy prowadzenie mieszkań 

chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej. Poniższy wykres 

przedstawia liczbę osób, którym powiatowe centra pomocy rodzinie 

przyznały świadczenie decyzją administracyjną w poszczególnych 

kategoriach. 
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Wykres 8. Liczba osób, którym PCPR-y przyznały świadczenie 

decyzją administracyjną w 2011 r. (wybrane kategorie) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Najczęściej powiatowe centra pomocy rodzinie udzielały pomocy 

decyzją administracyjną rodzinom spokrewnionym z dzieckiem. Zebrane 

dane wskazują, że również duża liczba osób pełnoletnich opuszczających 

rodziny zastępcze otrzymała wsparcie decyzją administracyjną.  

W województwie podkarpackim w zakresie indywidualnego programu 

integracji nie udzielono w 2011 roku pomocy żadnemu uchodźcy.   
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3. Wybrane usługi pomocy społecznej 

Wśród usług pomocy społecznej zdecydowanie największy udział  

w województwie ma praca socjalna. Znaczącą rolę odgrywa również 

poradnictwo specjalistyczne finansowane przez jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej. Ponadto, nie bez znaczenia jest realizowany  

przez ośrodki pomocy społecznej indywidualny program wychodzenia  

z bezdomności, który skierowany jest do osób bezrobotnych. Polega on 

na wspieraniu osób bezrobotnych w rozwiązywaniu problemów 

życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych  

oraz na pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. 

Na poniższym wykresie zobrazowano liczbę rodzin objętych 

poszczególnymi rodzajami usług pomocy społecznej. 

Wykres 9. Wybrane usługi pomocy społecznej świadczone przez 
OPS i PCPR w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W roku 2011 OPS-y zawarły kontrakt socjalny z 5 258 osobami, 

natomiast PCPR-y z 274 osobami. Ponadto, ośrodki pomocy społecznej 

realizowały indywidualne programy pomocy: 35 osób objęto 
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indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności oraz 30 osób – 

indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Powiatowe centra 

pomocy rodzinie w ramach indywidualnego programu usamodzielnienia 

objęły pomocą 1 060 osób. Z programów oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych skorzystało 305 osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę rodzin objętych pracą 

socjalną przez ośrodki pomocy społecznej w poszczególnych powiatach 

województwa w 2011 r. 

Rysunek 3. Liczba rodzin objętych pracą socjalną przez gminy 
woj. podkarpackiego w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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Zgodnie z art. 110, ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek 

pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie  

do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. 

mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.5  

W województwie podkarpackim 62 gminy nie spełnia tych wymogów 

(wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej poniżej 1). Najniższy 

wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej posiada gmina Czarna  

w pow. dębickim (0,62), natomiast najwyższy wskaźnik – gmina 

Lutowiska (na 2 312 mieszkańców przypada tam 4 pracowników 

socjalnych), 3 gminy nie podały wartości tego wskaźnika. 

Zarówno OPS, jak i PCPR oferowały ponadto, specjalistyczne usługi 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tych usług OPS skorzystało  

w 2011 roku 948 osób, natomiast z usług oferowanych przez PCPR – 

131 osób. 

4. Instytucje pomocy społecznej  

Istnieją dwa podejścia funkcjonujące w obszarze pomocy 

społecznej, wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych: koncepcja 

rezydualna i instytucjonalna. Pierwsza głosi, że to rodzina i rynek  

ze swoimi mechanizmami zaspokajają potrzeby socjalne  

w społeczeństwie. Druga natomiast promuje pogląd, że w dzisiejszym 

świecie, w dobie ciągłych zmian i rosnących komplikacji życia 

społecznego, niezdolność jednostki do zaspokojenia wszystkich swoich 

potrzeb w rodzinie lub przez pracę jest zupełnie normalna i zrozumiała. 

Powinny zatem, funkcjonować instytucje, które będą niosły pomoc  

– instytucje pomocy społecznej. W obszarze pomocy społecznej 

funkcjonują takie podmioty ujęte w niniejszym sprawozdaniu, jak: domy 

pomocy społecznej, różnego rodzaju ośrodki wsparcia, warsztaty terapii 

zajęciowej, itp. 

                                           
5 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362  

z późn. zm. 
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Ze sprawozdań otrzymanych od ośrodków pomocy społecznej 

wynika, że w województwie podkarpackim w 2011 r. funkcjonowało  

na terenie gmin 287 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  

z usług których skorzystało 16 658 osób. Obserwowalna jest tendencja 

wzrostowa w związku z rozkładem ilościowym, zarówno odnośnie liczby 

miejsc, jakimi dysponują funkcjonujące na terenie województwa domy 

pomocy społecznej, jak i liczby osób korzystających ze świadczonej 

pomocy. Podobnie jest w przypadku środowiskowych domów 

samopomocy. 

W poniższej tabeli zebrane zostały dane o placówkach pomocy 

społecznej obejmujących swoim zasięgiem mieszkańców gmin i przez 

gminy finansowanych bez względu na podmiot je prowadzący.  

Tabela 3. Instytucje pomocy społecznej w gminach w 2011 r.  
(stan na 31 grudnia 2011 r.) 

INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH 
Liczba jednostek 

organizacyjnych 

Liczba 

miejsc 

Liczba osób 

korzystających 

1 2 3 4 

Domy pomocy społecznej 1 10 696 556 

Ośrodki wsparcia - ogółem 2 115 4 157 7 974 

W tym wybrane rodzaje m.in.: 

Środowiskowe domy samopomocy 
3 51 1 673 1 774 

Dzienne domy pomocy 4 8 336 376 

Noclegownie, schroniska,  

domy dla osób bezdomnych 
5 13 663 1 678 

Kluby samopomocy 6 3 95 391 

Rodzinne domy pomocy 7 1 8 9 

Mieszkania chronione 8 5 19 14 

Ośrodki interwencji kryzysowej 9 4 12 109 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze 10 16  809 1 072 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa 11 7 - 470 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 30 1 381 1 434 

Centrum Integracji Społecznej 13 1 - 22 

Klub Integracji Społecznej 14 7 - 145 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 15 6 - 305 

Zakłady Aktywności Zawodowej 16 6 - 199 

Kluby seniora 17 33 - 1 773 

Uniwersytety III wieku 18 11 - 1 732 

Inne 19 35 - 844 

SUMA 287 7 082 16 658 

* inne: punkty konsultacyjno-informacyjne, świetlice opiekuńczo-wychowawcze, kluby rodzinne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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Zgodnie z danymi otrzymanymi z OPS, rodzajem instytucji pomocy 

społecznej, która posiada najwięcej jednostek organizacyjnych  

na Podkarpaciu jest środowiskowy dom samopomocy. Z usług tego typu 

placówek skorzystało w 2011 roku 1 774 osoby. Zbliżona liczba osób 

skorzystała również z usług świadczonych przez takie instytucje, jak: 

klub seniora (1 773), uniwersytet III wieku (1 732) oraz noclegownie, 

schroniska, domy dla osób bezdomnych (1 678). 

Ponadto, ośrodki pomocy społecznej w 2011 r. udzieliły wsparcia  

na podstawie decyzji o świadczeniach 169 593 osobom. 

Tabela nr 4 przedstawia dane liczbowe na temat instytucji pomocy 

społecznej dla mieszkańców powiatów i przez powiaty finansowanych. 

Tabela 4. Instytucje pomocy społecznej w powiatach w 2011 r.  
(stan na 31 grudnia 2011 r.) 

INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ W 

POWIATACH 

Liczba jednostek 

organizacyjnych 

Liczba 

miejsc 

Liczba osób 

korzystających 

1 2 3 4 

Dom pomocy społecznej 1 48 4 599 5 004 

Ośrodki wsparcia - ogółem 2 21 591 1 105 

W tym wybrane rodzaje m.in.: 

Środowiskowe domy samopomocy 
3 14 444 477 

Dzienne domy pomocy 4 0 0 0 

Noclegownie, schroniska,  

domy dla osób bezdomnych 
5 1 28 28 

Kluby Samopomocy 6 2 43 46 

Rodzinne domy dziecka 7 8 57 62 

Mieszkania chronione  8 21 53 41 

Ośrodki interwencji kryzysowej  9 13 97 2 478 

Zakłady opiekuńczo - lecznicze 10 8 - 721 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa 11 4 - 910 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 12 31 - 2 057 

Centrum Integracji Społecznej utworzone 

przez Powiat 
13 0 - 0 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 14 30 - 1 193 

Zakłady Aktywności Zawodowej 15 3 - 108 

SUMA 187 5 397 13 679 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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Zgodnie z danymi otrzymanymi od PCPR, rodzajem instytucji 

pomocy społecznej, która posiada najwięcej jednostek organizacyjnych 

na Podkarpaciu jest dom pomocy społecznej. Ze wsparcia tego typu 

placówek skorzystało w 2011 r. 5 004 osób. Dużo osób skorzystało 

również z usług oferowanych przez ośrodki interwencji kryzysowej 

(2 478) oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (2 057). Dotychczas, 

powiaty na Podkarpaciu nie finansowały centrów integracji społecznej, 

jednakże Powiat Sanocki planuje utworzenie takiej jednostki 

w 2012 roku. 

W roku 2011 powiatowe centra pomocy rodzinie przyznały decyzją 

świadczenie 4 777 osobom. 

Powyższe tabele nie uwzględniają jednostek finansowanych przez 

województwo. 

5. Zwiększenie zasobów pomocy społecznej 

W myśl art. 16a ustawy o pomocy społecznej zasoby pomocy 

społecznej obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.6 Ocena 

uwzględniająca ww. zasoby wraz z rekomendacjami jest podstawą do 

planowania budżetu na rok następny. Wśród ośrodków pomocy 

społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, ze względu na m.in. 

inny zakres działań, występuje odmienne zapotrzebowanie finansowe na 

zwiększenie zasobów pomocy społecznej na Podkarpaciu. 

Poniższy wykres odzwierciedla realne potrzeby finansowe gmin 

 w zakresie zwiększenia zasobów pomocy społecznej. 

  

                                           
6 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362  

z późn. zm. 
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Wykres 10. Zwiększenie zasobu pomocy społecznej w gminach  

w 2011 r. (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wśród ośrodków wsparcia największe zapotrzebowanie  

na zwiększenie zasobów pomocy społecznej występowało w 2011 r.  

w przypadku środowiskowych domów samopomocy (18,3 mln  zł). 

Wśród gmin, które zgłaszały największe zapotrzebowanie finansowe  

na zwiększenie zasobu pomocy społecznej w ŚDS były Stalowa Wola  

(1 mln zł), miasto Tarnobrzeg (782 tys. zł) oraz miasto Rzeszów 

(678 tys. zł). Na noclegownie, schroniska i domy dla osób bezdomnych 

gminy potrzebowały 5 mln zł, natomiast na dzienne domy pomocy –  

2,3 mln zł. Najmniejsze potrzeby finansowe gminy Podkarpacia zgłaszały 

na kluby seniora oraz rodzinne domy pomocy. 
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W potrzebach na kolejny rok (2012) gminy wskazują wyższe środki 

finansowe na niemalże wszystkie typy placówek pomocy społecznej 

(wyjątek stanowią domy pomocy społecznej, kluby integracji społecznej 

oraz zakłady aktywności zawodowej). 

Wykres 11. Zwiększenie zasobu pomocy społecznej w powiatach 

w 2011 r. (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Dane nadesłane przez powiaty wskazują, że w 2011 r. powiatowe 

centra pomocy rodzinie największe potrzeby finansowe w zakresie 
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zwiększenia zasobu domów pomocy społecznej w województwie 

wskazały w 2011 r. powiaty: Miasto Rzeszów, jarosławski oraz Miasto 

Przemyśl. 

W potrzebach na kolejny rok (2012) powiaty wskazują wyższe 

środki finansowe na wszystkie typy placówek pomocy społecznej, oprócz 

domów pomocy społecznej, jednostek specjalistycznego poradnictwa 

oraz dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

6. Kadra jednostek pomocy społecznej 

Kadra ośrodków pomocy społecznej to w przeważającej części 

pracownicy socjalni, natomiast pozostałą część stanowią pracownicy 

administracyjni, kadra kierownicza i inni (najczęściej prawnicy, 

psychologowie). Pracownikiem socjalnym może być osoba posiadająca 

dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończyła 

studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończyła  

(do dnia 31 grudnia 2013 r.) studia wyższe o takiej specjalności7. 

Ustalone są dwa stopnie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika 

socjalnego. Pierwszy ma na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie 

umiejętności zawodowych, drugi kładzie nacisk na pogłębienie wiedzy  

i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób 

korzystających z pomocy społecznej.  

  

                                           
7 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362  

z późn. zm. 
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Tabela 5. Zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

KADRA KIEROWNICZA 

Ogółem 188 192 195 

W tym: 

Wykształcenie wyższe 120 128 142 

Specjalizacja z 
organizacji pomocy 
społecznej 

171 175 179 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 

Ogółem 777 820 853 

PRACOWNICY SOCJALNI 

Ogółem 1 070 1 124 1 151 

W tym: 

Wykształcenie wyższe 461 531 623 

Specjalizacja 1-ego 
stopnia w zawodzie 

297 319 324 

Specjalizacja 2-ego 
stopnia w zawodzie 

51 66 66 

Specjalizacja z 
organizacji pomocy 
społecznej 

60 85 104 

INNI 

Prawnicy 37 38 40 

Psychologowie 19 20 26 

Asystenci rodzin 3 6 7 

Pozostali 1 100 1 202 1 139 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W województwie podkarpackim w 2011 r. wśród pracowników 

socjalnych 28% posiadało specjalizację 1-go stopnia w zawodzie, 

natomiast 6% posiadało specjalizację 2-go stopnia. Zauważyć również 

można, że coraz większa część kadry, spośród tej grupy, doskonali się  

w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pozostałych pracowników 

zazwyczaj stanowili pracownicy świadczeń rodzinnych, którzy to zostali 

pominięci w narzędziu oceny zasobów pomocy społecznej. 
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Wykres 12. Kadra ośrodków pomocy społecznej w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W powiatowych centrach pomocy rodzinie funkcję kierowniczą pełnią 

w 95% osoby z wyższym wykształceniem. Ponad połowa osób  

na stanowisku kierowniczym posiada również specjalizację w zakresie 

organizacji pomocy społecznej. 
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Tabela 6. Zatrudnienie w powiatowych centrach pomocy rodzinie 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

KADRA KIEROWNICZA 

Ogółem 39 40 41 

W tym: 

Wykształcenie wyższe 36 37 39 

Specjalizacja z 
organizacji pomocy 
społecznej 

23 23 23 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 

Ogółem 149 155 156 

PRACOWNICY SOCJALNI 

Ogółem 67 69 69 

W tym: 

Wykształcenie wyższe 51 54 58 

Specjalizacja 1-ego 
stopnia w zawodzie 

12 12 13 

Specjalizacja 2-ego 
stopnia w zawodzie 

2 3 3 

Specjalizacja z 
organizacji pomocy 
społecznej 

7 9 14 

INNI 

Prawnicy 10 10 11 

Psychologowie 13 12 12 

Pozostali 49 50 55 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Ze względu na charakter realizowanych przez PCPR-y zadań, kadrę 

powiatowych centrów pomocy rodzinie stanowią głównie pracownicy 

administracyjni (w 2011 r. - 45% ogółu osób zatrudnionych). Zauważyć 

również można wzrost liczby pracowników administracyjnych  

i socjalnych, którzy podwyższają swoje kwalifikacje o specjalizację  

w zakresie organizacji pomocy społecznej i zawodu pracownika 

socjalnego. 
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Wykres 13. Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

7. Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu 

pomocy społecznej 

Całkowite roczne koszty prowadzenia i utrzymania ośrodków 

pomocy społecznej w 2011 r. wyniosły w skali województwa około 

119 mln zł. Poniższy rysunek przedstawia wysokość tych kosztów  

w poszczególnych gminach i pozwala zauważyć, gdzie były one 

najwyższe.  
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Rysunek 4. Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania 

ośrodków pomocy społecznej (w tys. zł) w 2011 r. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Pod względem kosztów utrzymania znacząco wyróżnia się gmina 

Miasto Rzeszów, jednakże jest to spowodowane wysoką liczbą 

mieszkańców w gminie i w związku z tym, dużą liczbą zatrudnionych  

w OPS pracowników (zwłaszcza socjalnych). Wśród ośrodków [OPS  

w województwie podkarpackim - przyp. OIS] obsługujących mniejszą 

liczbę mieszkańców jednostką wykazującą bardzo wysokie koszty 
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prowadzenia i utrzymania jest MOPS w Radymnie (5 556 mieszkańców  

w gminie, a koszty utrzymania ośrodka w 2011 r. wyniosły 1,9 mln zł, 

natomiast np. gmina wiejska Sanok, licząca 17 777 mieszkańców, 

wydała na prowadzenie i utrzymanie ośrodka w tym samym roku 

zbliżoną kwotę – 1,7 mln zł). 

Wykres 14. Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy 
społecznej w gminach w tys. zł (stan na 31 XII) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wśród kosztów prowadzenia i utrzymania ośrodków pomocy 

społecznej, największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi. Z każdym kolejnym rokiem kwoty przeznaczane na ten 

cel znacząco rosną. Wydatki na pozostałe koszty utrzymania również 

wzrastają z roku na rok, ze względu na rosnące ceny energii, 

materiałów, itp. - w 2011 r. stanowiły ok. 18% całkowitych kosztów 

prowadzenia i utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Ośrodki pomocy 

społecznej w województwie podkarpackim przeznaczają niewielkie kwoty 

na inwestycje w stosunku do ogólnych nakładów na funkcjonowanie. 
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Ze sprawozdań otrzymanych z 21 powiatowych centrów pomocy 

rodzinie (jednostki miast na prawach powiatu dane dotyczące 

funkcjonowania wypełniały w części dla gmin) wynika, że całkowity 

roczny koszt prowadzenia i utrzymania tych jednostek w 2011 r. wyniósł 

16,9 mln zł. Zauważyć również można, że z każdym rokiem koszty te 

znacząco wzrastają. 

Na poniższym wykresie przedstawione zostały wielkości składowe 

kosztów prowadzenia i utrzymania tych jednostek w województwie 

podkarpackim w latach 2009-2011. 

Wykres 15. Koszty prowadzenia i utrzymania zasobu pomocy 
społecznej w powiatach w tys. zł (stan na 31 XII) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Z przesłanych przez PCPR-y danych wynika, że jednostki w ostatnich 

dwóch latach nie przeznaczały środków finansowych na inwestycje. 

Podobnie, jak w przypadku OPS-ów, powiatowe centra pomocy rodzinie  

na Podkarpaciu ponosiły największe nakłady na wynagrodzenia 

z pochodnymi, jednakże proporcje rozkładu wydatków pomiędzy 
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wspomnianymi wynagrodzeniami a pozostałymi kosztami utrzymania, 

nie są tak duże, jak w przypadku ośrodków pomocy społecznej. 

Ponadto, zarówno ośrodki pomocy społecznej, jak i powiatowe 

centra pomocy rodzinie, zostały zapytane o średni miesięczny koszt 

funkcjonowania różnego typu placówek, w których finansowaniu mają 

udział. Z otrzymanych danych wynika, że średni miesięczny koszt 

funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej, które dofinansowują 

powiaty wyniósł 386 tys. zł. Z kolei gminy na funkconowanie świetlic dla 

dzieci (klubów młodzieżowych) przeznaczyły w 2011 roku 529 tys. zł. 

W niniejszym opracowaniu celowo zostały pominięte 

średniomiesięczne koszty funkcjonowania takich placówek, jak np. domy 

pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, czy środowiskowe 

domy samopomocy. Związane jest to z błędami, które stwierdzono  

w trakcie weryfikacji sprawozdań. Jednostki przed wypełnieniem 

sprawozdania nie zapoznały się z objaśnieniami dotyczącymi wypełniania 

poszczególnych komórek sprawozdania, które były dostępne  

w Statystycznej Aplikacji Centralnej, skąd pojawiły się błędy w postaci 

źle obliczonego średniomiesięcznego kosztu prowadzenia i utrzymania 

zasobu pomocy społecznej (tabela 2.7 OZPS). Przykładowo, jeżeli 

należało podać średni miesięczny koszt na jedną osobę, podawany był 

koszt funkcjonowania całej placówki (niekiedy nawet roczny); sytuacje 

odwrotne również miały miejsce, w komórkach, w których należało 

podać koszt funkcjonowania całej placówki, podawany był koszt  

na jedną osobę. Niektóre z tych błędów zostały poprawione po cofnięciu 

sprawozdania, jednakże jednostki, które miały cofnięte sprawozdania  

z wielu przyczyn, „gubiły się” w trakcie poprawiania i w rezultacie 

niektóre liczby skorygowano jedynie ze względu na błędny zapis 

matematyczny, a wartość nie została zweryfikowana przez jednostkę. 
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8. Środki finansowe na zadania własne i zlecone 

w obszarze pomocy społecznej 

W skład zasobów instytucji pomocy społecznej wchodzą materialne  

i osobowe środki służące do realizacji celów z obszaru polityki 

społecznej. Środki finansowe na realizacją zadań własnych zapewniają 

odpowiednio gminy i powiaty, natomiast zadania zlecone finansowane są 

z budżetu państwa. Zadania zlecone gmina/powiat realizuje, jako 

przedstawiciel administracji rządowej. „Za szkody powstałe na skutek 

błędnie podjętych decyzji w sprawie zadań zleconych solidarną 

odpowiedzialność ponoszą jednostki samorządu terytorialnego i Skarb 

Państwa”.8   

8.1. Środki finansowe gmin na zadania własne  

i zlecone w obszarze pomocy społecznej  

(stan na 31 XII) 

Analiza danych pozwala zauważyć, że największe nakłady w ramach 

realizacji zadań własnych w obszarze pomocy społecznej gminy 

przeznaczają na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto, 

gminy wydatkują znaczne kwoty na zasiłki i pomoc w naturze, jednakże 

środki te z roku na rok maleją. Z poniższej tabeli wynika, że gminy 

przeznaczają najmniej na dofinansowanie takich placówek, jak CIS, KIS, 

czy WTZ. 

  

                                           
8 http://www.rowniwpracy.gov.pl, stan na 30 maja 2012 r. 
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Tabela 7. Środki finansowe gmin na zadania własne w obszarze 
pomocy społecznej w woj. podkarpackim (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

34 942 38 533 42 720 

Domy Pomocy 
Społecznej 

29 745 39 998 43 980 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie 
0 19 5 105 

Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne 

1 329 1 890 2 463 

Zasiłki i pomoc w 
naturze 

101 655 90 059 81 730 

Zasiłki stałe 11 911 21 311 27 979 

Utrzymanie Ośrodka 217 465 255 880 253 015 

Usługi opiekuńcze 35 018 31 669 22 378 

Ryczałty i dodatki 
mieszkaniowe 

31 220 35 412 35 149 

Program „Pomoc 
Państwa w zakresie 
dożywiania” - wkład 
własny gminy 

39 485 40 015 37 888 

Prace społecznie 
użyteczne 

1 351 1 672 1 212 

Inne programy 63 061 35 699 2 657 

Pozostała działalność 24 134 32 975 33 587 

W tym dofinansowanie: 
1) Centrum Integracji 
Społecznej, 
2) Klubu Integracji 
Społecznej, 
3) Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

156 116 184 

SUMA 591 472 625 248 590 047 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

 

W zakresie zadań zleconych, najwyższe kwoty, zdecydowanie 

przewyższające pozostałe wartości, gminy wydatkowały na świadczenia 

rodzinne i alimenty (1,6 mld zł w roku 2011).  
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Wykres 16. Środki finansowe gmin na zadania zlecone w obszarze 

pomocy społecznej w woj. podkarpackim (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

 

Zauważyć również można, że w roku 2010 i 2011 usuwanie skutków 

powodzi, które dotknęły region Podkarpacia, pochłonęło znaczące środki. 

Z każdym rokiem natomiast, malały wydatki gmin na usługi 

specjalistyczne. Coraz więcej osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne otrzymuje wsparcie w postaci opłacenia składki  

na fundusz zdrowia.  
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8.2. Środki finansowe powiatów na zadania 

własne i zlecone w obszarze pomocy 

społecznej (stan na 31 XII) 

Tabela 2.8 OZPS odnosi się do realizacji zadań własnych powiatu  

w zakresie pomocy społecznej, zadań zleconych obejmujących realizację 

zadań z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych korzystających 

z różnych form dofinansowań ze środków PFRON oraz środki pozyskane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Z nadesłanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie sprawozdań 

wynika, że na realizację zadań własnych w 2011 r. powiaty 

wydatkowały 183,7 mln zł. Na poszczególne zadania własne 

wydatkowano: 

 113,4 mln zł – prowadzenie i rozwój domów pomocy społecznej; 

 31,6 mln zł - pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu 

powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie 

innego powiatu; 

 14,4 mln zł - organizowanie opieki w rodzinach zastępczych  

i udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz ustalanie wysokości 

odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; 

 10,8 mln zł – utrzymanie powiatowych centrów pomocy 

rodzinie; 

 8,5 mln zł - kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – 

wychowawczych i ustalanie wysokości odpłatności rodziców  

i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w tych placówkach; 

 5,6 mln zł - przyznawanie pomocy pieniężnej  

na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych  

z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady 

poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze; 
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 1,5 mln zł – prowadzenie mieszkań chronionych; 

 1,4 mln zł - prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia,  

w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

 174 tys. zł - organizowanie i prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych  

i zastępczych, a także terapii rodzinnej. 

Na realizację zadań zleconych powiaty w 2011 r. wydatkowały 

22,6 mln zł. W tym: 

 6,3 mln zł - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 

 2,9 mln zł - likwidacja barier architektonicznych, 

urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się  

i technicznych; 

 2 mln zł - dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych  

do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym; 

 1,4 mln zł - przystosowanie tworzonych lub istniejących 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych; 

 267 tys. zł - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych. 

Ponadto, w ramach innych zadań powiaty przeznaczyły 11,7 mln zł 

na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej utworzonych przez powiat. 

W województwie podkarpackim w 2011 r. niemal każda gmina  

(157 jednostek) realizowała projekty dofinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę wynoszącą 

28,5 mln zł. W powiatach natomiast, realizowanych było 28 projektów, 

w których środki EFS stanowiły 13,3 mln zł.  
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Wykres 17. Środki EFS wydatkowane na projekty przez gminy  

i powiaty w 2011 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W ramach środków finansowych pozyskanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, gminy wydatkowały ponad dwukrotnie więcej, 

niż powiaty. W projektach EFS w gminach w 2011 r. wzięło udział 

4 787 osób, natomiast w powiatach – 2 723 osób. 

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 

zadania zlecone w obszarze pomocy społecznej 

Tabela 2.9 OZPS obrazuje zakres zadań publicznych zleconych przez 

jednostki samorządu terytorialnego w ramach art. 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie9.  

Gmina za pośrednictwem OPS, a powiat - PCPR współpracuje  

z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy 

społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

                                           
9 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm. 

Gminy 
68% 

Powiaty 
32% 
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Na przestrzeni trzech ostatnich lat zauważalny jest spadek łącznej 

wartości zlecanych organizacjom pozarządowym przez gminy zadań 

publicznych, przy jednoczesnym wzroście ilości tych zleceń. W roku 

oceny gminy podpisały umowy współpracy z 350 organizacjami 

pozarządowymi, o łącznej wartości 22,3 mln zł. Poniższa tabela 

prezentuje wybrane rodzaje usług zlecanych organizacjom 

pozarządowym przez gminy. 

Tabela 8. Wybrany rodzaj usług pomocy społecznej prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe (w tys. zł) na podstawie 
zleceń gmin 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Usługi opiekuńcze 

Liczba zleceń 119 130 133 

Wartość zleceń 6 001 6 159 6 580 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Liczba zleceń 46 43 54 

Wartość zleceń 19 514 13 813 6 107 

Prowadzenie placówki pomocy społecznej 

Liczba zleceń 55 58 62 

Wartość zleceń 4 121 5 056 5 452 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Pomimo nieznacznego wzrostu liczby zleceń dla organizacji 

pozarządowych, wartość zleceń gmin w zakresie specjalistycznych usług 

opiekuńczych znacząco zmalała na przestrzeni ostatnich lat (ponad  

3-krotnie). Zlecenia dotyczące świadczenia usług opiekuńczych  

i prowadzenia placówek pomocy społecznej charakteryzują się wzrostem 

zarówno liczby tych zleceń, jak i ich wartości. 

W trakcie wypełniania części sprawozdania związanej ze współpracą 

z organizacjami pozarządowymi, niektóre jednostki nie podały wartości 

wszystkich zleconych organizacjom zadań, a wypełniły jedynie część 

dotyczącą wybranych usług, która jest zaprezentowana w poniższej 

tabeli, dlatego też łączna wartość zadań zleconych przez powiaty jest 

niemożliwa do określenia. 
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Tabela 9. Wybrany rodzaj usług pomocy społecznej prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe (w tys. zł) na podstawie 
zleceń powiatów 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Liczba zleceń 2 2 3 

Wartość zleceń 575 658 15 753 

Prowadzenie placówki pomocy społecznej 

Liczba zleceń 22 23 30 

Wartość zleceń 15 645 17 658 18 954 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W ciągu ostatnich trzech lat powiatowe centra pomocy rodzinie nie 

zlecały świadczenia usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym. 

Wartość zleceń powiatów na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na 

prowadzenie placówek pomocy społecznej w województwie 

podkarpackim systematycznie wzrasta od 2009 roku. Rośnie również 

liczba zleceń w tym zakresie. 

10. Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej 

W celu lepszego zobrazowania problematyki pomocy społecznej  

w województwie podkarpackim twórcy narzędzia Ocena Zasobów 

Pomocy Społecznej wprowadzili wskaźniki pomiaru, które mają na celu 

uchwycenie tendencji i zmian, jakie zachodziły w przeciągu trzech 

ostatnich lat w omawianym obszarze. Ponadto, narzędzie zawiera 

prognozy tych wskaźników na kolejny rok. W niniejszej pracy 

wykorzystano najistotniejsze dla analizy sytuacji pomocy społecznej 

wskaźniki, pozostałe dostępne są w załączniku. Wskaźniki nieistotne 

statystycznie (o wartościach bliskich „0”) zostały pominięte.  
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10.1. Wskaźniki w gminach 

Analiza wartości wskaźnika wykształcenia pracowników socjalnych 

uzyskanych na podstawie sprawozdań z ośrodków pomocy społecznej 

województwa dowodzi, iż na Podkarpaciu od roku 2009 stosunek liczby 

pracowników socjalnych posiadających wykształcenie wyższe do liczby 

wszystkich pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku corocznie 

systematycznie zwiększa się. Analiza dynamiki tego wskaźnika 

potwierdza opisaną tendencję. W 2009 roku 43% ogółu pracowników 

socjalnych posiadało wyższe wykształcenie natomiast w 2011 takich 

pracowników było 54%.   

Tabela 10. Wskaźnik wykształcenia pracowników socjalnych w OPS 

Rok 

liczba 
pracowników 
socjalnych 

posiadających 
wyższe 

wykształcenie 

liczba 
wszystkich 

pracowników 

socjalnych 
zatrudnionych 

w ośrodku 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 461 1 070 43 X 

2010 531 1 124 47 109 

2011 623 1 151 54 115 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Poniższa tabela ilustruje zagadnienie profesjonalizacji kadry 

ośrodków pomocy społecznej w okresie od 2009 do 2011. W roku 2009 

wartość procentowa wskaźnika profesjonalizacji kadry ośrodka wynosiła 

8%. W kolejnych latach odnotowano niewielki wzrost wskaźnika – o 1% 

w skali roku. 
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Tabela 11. Wskaźnik profesjonalizacji kadry OPS 

Rok 

kierownicy  
i pracownicy 

socjalni 
posiadających 
specjalizację  
z organizacji  

pomocy 
społecznej 

pozostali 
pracownicy 
posiadający 
specjalizację  
z organizacji  

pomocy 
społecznej* 

liczba 
wszystkich 

pracowników 
OPS 

wartość 
wskaźnika 

(k1+k2)/k3x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 5 

2009 231 37 3 194 8 X 

2010 260 52 3 345 9 113 

2011 283 62 3 346 10 111 

* nieujęci w kolumnie 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I pozostawał  

na niezmienionym poziomie na przestrzeni ostatnich lat. Nie oznacza to 

jednak, że pracownicy nie podnosili swoich kwalifikacji, a jedynie,  

że wzrost liczby wszystkich zatrudnionych w OPS osób był 

proporcjonalny do wzrostu liczby pracowników socjalnych posiadających 

specjalizację I stopnia w zawodzie. 

Tabela 12. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych I 

Rok 

liczba 
pracowników 
socjalnych 

posiadających 
specjalizację I 
st. w zawodzie 

liczba 
wszystkich 

pracowników 
socjalnych 

zatrudnionych 
w ośrodku 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 297 1 070 28 X 

2010 319 1 124 28 100 

2011 324 1 151 28 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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W 2011 roku ośrodki pomocy społecznej na Podkarpaciu  

nie wzbogaciły się o pracowników socjalnych posiadających specjalizację 

II stopnia w zawodzie, nie spowodowało to jednak zmniejszenia wartości 

wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych II. 

Tabela 13. Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II 

Rok 

liczba 
pracowników 
socjalnych 

posiadających 
specjalizację II 
st. w zawodzie 

liczba 
wszystkich 

pracowników 
socjalnych 

zatrudnionych 
w ośrodku 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 51 1 070 5 X 

2010 66 1 124 6 120 

2011 66 1 151 6 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W roku 2009 wartość wskaźnika wolontariatu w OPS-ach  

na Podkarpaciu wyniosła 2%, tj. wśród wszystkich zatrudnionych  

w ośrodkach w przeliczeniu na etaty zatrudniano 43 wolontariuszy.  

W kolejnym roku nastąpił spadek wartości wskaźnika do 1%, w stosunku 

do 2009 roku, natomiast liczba wolontariuszy zmalała do 24. W roku 

2011 nie odnotowano zmiany wartości wskaźnika, natomiast liczba 

wolontariuszy zmalała do 21. 

Tabela 14. Wskaźnik wolontariatu w OPS 

Rok 
liczba 

wolontariuszy 

liczba 
wszystkich 

zatrudnionych 
w ośrodku  

w przeliczeniu 
na etaty 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 43 2 045,63 2 X 

2010 24 2 148,92 1 50 

2011 21 2 145,23 1 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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Dane zawarte w poniższej tabeli wskazują duże zróżnicowanie 

dynamiki wskaźnika zatrudnienia subsydiowanego OPS w województwie 

na przełomie lat 2009 - 2011. Dynamika opisywanego wskaźnika 

wzrosła w 2010 roku o 29%, natomiast w 2011 roku w stosunku do roku 

poprzedniego drastycznie spadła (o 85%). Oznacza to, że w 2011 r.  

8% wszystkich zatrudnionych w ośrodku osób stanowili stażyści, osoby 

wykonujące prace interwencyjne, itp. 

Tabela 15. Wskaźnik zatrudnienia subsydiowanego OPS 

Rok 

liczba osób 

zatrudnionych  

w ramach 

zatrudnienia 

subsydiowanego 

(prace 

interwencyjne, 

staże, roboty 
publiczne)  

w przeliczeniu  

na etaty 

(uwzględniając 

pracowników 

oddelegowanych 

do pracy  

w innych 

jednostkach) 

liczba 
wszystkich 

zatrudnionych 
w ośrodku  

w przeliczeniu 
na etaty 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 295,31 2 045,63 14 X 

2010 382,24 2 148,92 18 129 

2011 162,93 2 145,23 8 44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Analizując wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej ogółem  

w województwie zauważyć można, iż od roku 2010 wartość tego 

wskaźnika przekracza 1 (1,02 w 2010 r. i 1,04 w 2011 r.), co oznacza, 

że liczba pracowników socjalnych zatrudnionych ogółem w województwie 

podkarpackim do liczby mieszkańców Podkarpacia w ujęciu gminnym 

jest ustawowo „zapewniona”. Przypomnieć należy, iż obowiązek 

ustawowy zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników socjalnych 

przypadających na mieszkańców danej gminy, o którym pisano już 

wcześniej zostaje spełniony, kiedy analizie poddajemy dane statystyczne 

w ujęciu ogólnym - wojewódzkim. Należy zaznaczyć, iż na terenie 
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niektórych gmin proporcja mieszkańców na jednego pracownika 

socjalnego nie była zachowana [62 nie spełnia tych wymogów -  

przyp. OIS].  

Tabela 16. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I w OPS 

Rok 

liczba 
pracowników 
socjalnych  

w przeliczeniu 
na pełne etaty 

liczba 
mieszkańców 

gminy 

wartość 
wskaźnika 

(k1x2000)/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 1 039,30 2 092 880 0,99 X 

2010 1 089,00 2 134 487 1,02 103 

2011 1 110,00 2 139 128 1,04 102 

* Każdy OPS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

zobowiązany jest do zatrudnienia minimum 1 pracownika socjalnego na 2 000 mieszkańców 

danej gminy, nie mniej jednak niż 3 pracowników – przyp. OIS. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II informuje nas  

o liczbie pracowników socjalnych przypadających na 50 rodzin/osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. Wartość wskaźnika 

uległa nieznacznemu podwyższeniu w 2011 roku, po 10% spadku  

w roku poprzednim. 

Tabela 17. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II w OPS 

Rok 

liczba 
pracowników 
socjalnych  

w przeliczeniu 
na pełne etaty 

liczba rodzin  
i osób samotnie 

gospodarujących 

objętych pracą 

socjalną 

wartość 
wskaźnika 
(k1x50)/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 1 039,30 45 729 1,14 X 

2010 1 089,00 52 296 1,04 91 

2011 1 110,00 51 465 1,08 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Z analizy wskaźnika utrzymania ośrodków pomocy społecznej  

w województwie, który zestawia ze sobą wydatki na utrzymanie  

i prowadzenie ośrodka oraz wydatki na realizację zadań pomocy  

i integracji społecznej ogółem, bez względu na źródło finansowania, 
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wynika, że wartość tego wskaźnika oraz jego dynamika na przestrzeni 

lat 2009 – 2011 są na niezmiennym poziomie, mimo corocznego 

nieznacznego wzrostu omawianych w tym wskaźniku wydatków. 

Tabela 18. Wskaźnik utrzymania OPS 

Rok 

wydatki na 
utrzymanie  

i prowadzenie 
ośrodka w zł 

wydatki na 
realizację 

zadań pomocy 
i integracji 
społecznej 

ogółem w zł 
bez względu 

na źródło 
finansowania 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 96 106 000 119 554 000 80 X 

2010 106 374 000 132 678 000 80 100 

2011 119 053 000 148 045 000 80 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Dane zawarte w tabeli wskaźnik aktywności OPS na rzecz lokalnej 

społeczności przedstawiają informacje dotyczące liczby programów, 

konkursów i projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej 

w województwie podkarpackim. Z danych wynika, że gminy najczęściej 

realizowały projekty finansowane ze środków UE. Znacznie rzadziej  

OPS-y realizowały programy osłonowe i konkursy ogłaszane przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

W roku 2011 - 79% gmin realizowało projekty w ramach środków 

UE, a 23% realizowało programy osłonowe. Tylko 9% gmin realizowało 

zadania konkursowe MPiPS. 
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Tabela 19. Wskaźnik aktywności OPS na rzecz lokalnej społeczności 

Rok 

liczba programów 
osłonowych 

realizowanych przez 
OPS w zakresie 

pomocy społecznej 
(inne niż 

wymienione  
w kolumnie 2 i 3) 

liczba konkursów 
ogłaszanych przez 
MPiPS, do których 

OPS został 
zakwalifikowany 

liczba projektów 
uruchamianych w 

ramach środków UE, 
w których OPS bierze 

udział 

 
1 2 3 

2009 33 10 113 

2010 38 10 126 

2011 37 11 127 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Dane ujęte w poniższej tabeli dowodzą, iż w gminach Podkarpacia w 

2011 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej  

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosiła 80 osób. Oznacza to 

nieznaczny spadek wartości wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych. 

Tabela 20. Wskaźnik deprywacji lokalnej 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 
społecznej* 

liczba 
mieszkańców 

gminy 

wartość 
wskaźnika 

(k1x1000)/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 176 635 2 092 880 84,40 X 

2010 182 026 2 134 487 85,28 101 

2011 169 593 2 139 128 79,28 93 

*liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie niezależnie od jego formy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wartościami wchodzącymi w skład wskaźnika pomocy pieniężnej, 

wyliczonego w poniższej tabeli dla kilku ostatnich lat, były liczba osób 

korzystających ze świadczeń pieniężnych do ogólnej liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej. Wzrost wartości wskaźnika o 5% 

oraz jego dynamiki o 8% w 2010 roku potwierdza wzrost liczby osób, 

które korzystały w danym okresie ze świadczeń pieniężnych i pomocy 

społecznej ogółem. Mimo ogólnego spadku liczby osób, które skorzystały 

ze świadczeń pieniężnych i pomocy społecznej w województwie 
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w 2011  roku, stosunek liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

do ogółu korzystających z pomocy społecznej, pozostał na poziomie 

70%. 

Tabela 21. Wskaźnik pomocy pieniężnej 

Rok 

liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 
pieniężnych 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 
społecznej 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 114 863 176 635 65 X 

2010 126 546 182 026 70 108 

2011 118 964 169 593 70 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Ubóstwo jest problemem społecznym powiązanym z bezrobociem, 

stąd podobna wartość wskaźnika pomocy z powodu ubóstwa (tab. 22) 

do wskaźnika pomocy z powodu bezrobocia (tab. 23). Wartość 

wskaźnika waha się na podobnym poziomie (około 50%). 

Tabela 22. Wskaźnik pomocy z powodu ubóstwa 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy  
z powodu 
ubóstwa 

liczba osób 

korzystających 
z pomocy 
społecznej 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 89 277 176 635 51 X 

2010 89 795 182 026 49 96 

2011 86 180 169 593 51 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Z roku na rok rośnie wartość wskaźnika pomocy z powodu 

bezrobocia. Innymi słowy, w każdym roku coraz więcej osób 

korzystających z pomocy społecznej stanowią osoby, którym przyznano 

pomoc z przyczyny bezrobocia. W analizowanym okresie osoby te 

stanowiły ponad połowę ogółu osób, którym przyznano pomoc. 
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Tabela 23. Wskaźnik II pomocy z powodu bezrobocia 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy  
z powodu 
bezrobocia 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 
społecznej 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 92 310 176 635 52 X 

2010 97 292 182 026 53 102 

2011 92 946 169 593 55 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Korzystający z pomocy społecznej z powodu długotrwałej  

lub ciężkiej choroby w analizowanym okresie stanowili raczej stały 

odsetek (ok. 30%) ogółu korzystających z pomocy społecznej, pomimo 

nieznacznego spadku liczby tych osób w 2011 roku. 

Tabela 24. Wskaźnik pomocy z powodu długotrwałej i ciężkiej 
choroby 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy  
z powodu 

długotrwałej 
lub ciężkiej 

choroby 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 52 339 176 635 30 X 

2010 52 420 182 026 29 97 

2011 49 576 169 593 29 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Również wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności pozostawał 

na podobnym poziomie (25%), jednakże liczba korzystających z pomocy 

społecznej z tej przyczyny co roku spada. 
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Tabela 25. Wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy  
z powodu 

niepełnospraw-
ności 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 43 593 176 635 25 X 

2010 43 588 182 026 24 96 

2011 41 819 169 593 25 104 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W przypadku analizy poniżej przedstawionego wskaźnika 

stwierdzono, że w okresie trzech ostatnich lat jego wartość kształtowała 

się na jednakowym poziomie - 19%. Warto odnotować, iż liczba osób 

korzystających z pomocy z powodu bezradności opiekuńczo– 

wychowawczej, w odniesieniu do roku 2009, w następnych latach maleje  

-odpowiednio o 259 osób w roku 2010 oraz o 1 342 osoby w roku 2011. 

Tabela 26. Wskaźnik pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-
wychowawczej 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy  
z powodu 

bezradności 
opiekuńczo-

wychowawczej 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 34 175 176 635 19 X 

2010 33 916 182 026 19 100 

2011 32 851 169 593 19 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej i objęte 

indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, który jest 

skierowany właśnie do tej grupy potrzebujących, stanowią  

w analizowanym okresie 4% wszystkich korzystających z pomocy  

z tytułu bezdomności. 
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Tabela 27. Wskaźnik indywidualnych programów wychodzenia  
z bezdomności 

Rok 

liczba osób  
z 

indywidualnym 
programem 
wychodzenia  

z bezdomności 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy  
z tytułu 

bezdomności 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 36 869 4 X 

2010 35 968 4 100 

2011 35 892 4 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Na przestrzeni lat 2009 – 2011 liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej udzielonej przez ośrodki pomocy społecznej z powodu 

alkoholizmu nie uległa zmianie, stanowiła 4% wśród ogólnej liczby 

korzystających z tego rodzaju wsparcia. 

Tabela 28. Wskaźnik pomocy z powodu alkoholizmu 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy  
z powodu 

alkoholizmu 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 6 698 176 635 4 X 

2010 7 131 182 026 4 100 

2011 6 654 169 593 4 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W pierwszych dwóch latach analizowanego okresu, liczba 

wypełnionych niebieskich kart utrzymywała się na podobnym poziomie. 

Wyraźny wzrost nastąpił w roku 2011 – wartość wskaźnika wynosiła 

50%. Niebieskie karty stają się powszechnie stosowanym środkiem 

ułatwiającym walkę ze zjawiskiem przemocy. Nie bez znaczenia jest 

tutaj fakt, że nie ma możliwości zmiany, bądź wycofania informacji 

zawartej w części, którą wypełnia funkcjonariusz w miejscu przemocy 

nawet na wniosek pokrzywdzonego. 
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Tabela 29. Wskaźnik niebieskiej karty 

Rok 

liczba 
wypełnionych 
niebieskich 

kart 

liczba rodzin 
zagrożonych 

przemocą 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 498 1 328 38 X 

2010 560 1 542 36 95 

2011 1 019 2 053 50 139 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

 Potrzeby mieszkaniowe osób zamieszkałych województwo 

podkarpackie, które z różnych przyczyn nie są w stanie same zapewnić 

sobie schronienia, są zaspokajane w ok 60%, sytuacja nie uległa 

znaczącej poprawie w ciągu ostatniego roku. Liczba osób lub rodzin 

oczekujących na lokal socjalny utrzymuje się na dość wysokim poziomie 

w stosunku do ogółu osób, które zgłaszają taką potrzebę. 

Tabela 30. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkalnictwa 
socjalnego 

Rok 

liczba rodzin / 
osób 

zajmujących 
lokale socjalne 
(mieszkania 

kontraktowe) 

liczba 
rodzin/osób 

oczekujących 
na lokal 
socjalny 

(mieszkanie 
kontraktowe) 

wartość 
wskaźnika 
(k1x100)/ 
(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 3 144 1 877 63 X 

2010 3 194 2 044 61 97 

2011 3 257 1 993 62 102 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Potrzeby w zakresie dostępu do miejsc w domach pomocy 

społecznej są na bieżąco zaspokajane przez gminy. Liczba osób 

oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej o zasięgu 

gminnym była niewielka, a w roku 2011 nie było oczekujących  

na miejsce w DPS. 
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Tabela 31. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach 
pomocy społecznej o zasięgu gminnym 

Rok 

liczba osób 

umieszczonych  

w domu pomocy 

społecznej  

o zasięgu 

gminnym 

liczba osób 

oczekujących  

na umieszczenie 
w domu pomocy 

społecznej  

o zasięgu 

gminnym 

wartość 
wskaźnika 
(k1x100)/ 
(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 277 2 99 X 

2010 294 2 99 100 

2011 321 0 100 101 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Liczba mieszkań chronionych jest wystarczająca w stosunku  

do liczby oczekujących na umieszczenie w takim lokalu. W roku 2011 

nastąpił nagły wzrost liczby osób korzystających z tego świadczenia. 

Tabela 32. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach 
chronionych 

Rok 

liczba osób 
umieszczonych 

w mieszkaniu 
chronionym 

liczba osób 
oczekujących 

na 

umieszczenie 
w mieszkaniu 
chronionym 

wartość 
wskaźnika 

(k1x100)/ 
(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 9 0 100 X 

2010 8 0 100 100 

2011 23 0 100 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach  

dla bezdomnych i innych placówkach tego typu jest stale 

niewystarczająca. W każdym roku liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej z przyczyny bezdomności przewyższała liczbę miejsc 

dostępnych w tych placówkach. 
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Tabela 33. Wskaźnik miejsc dla bezdomnych 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy  
z powodu 

bezdomności 

łączna liczba 
miejsc pobytu w 
noclegowniach, 
schroniskach, 
domach dla 
bezdomnych 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 869 604 144 X 

2010 968 606 160 111 

2011 892 663 135 84 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Kontraktem socjalnym, czyli pisemną umową zawartą z osobą 

ubiegającą się o pomoc, objętych było tylko 3% korzystających  

z pomocy. W omawianym okresie odsetek liczby kontraktów socjalnych 

nie uległ zmianie. Ten rodzaj pomocy jest dobrym motywatorem  

do podjęcia działań dla osób, które nie podejmują wyraźnych kroków  

w kierunku zmiany swojej sytuacji i korzystają ze wsparcia państwa 

przez dłuższy okres czasu. 

Tabela 34. Wskaźnik kontraktu socjalnego 

Rok 

liczba osób 
objętych 

kontraktami 
socjalnymi 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 5 706 181 200 3 X 

2010 4 875 186 706 3 100 

2011 5 409 175 934 3 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wskaźnik odmów informuje nas, że na każde 100 wydanych przez 

ośrodki pomocy społecznej w województwie podkarpackim decyzji 

średnio 1 lub 2 były odmowne. 
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Tabela 35. Wskaźnik odmów 

Rok 
liczba decyzji 
odmownych 

liczba 
wszystkich 

decyzji 
przyznających 

zasiłek / 
usługę ogółem 

wartość 
wskaźnika 
(k1x100)/ 
(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 3 465 253 700 1,35 X 

2010 5 340 269 372 1,94 144 

2011 4 087 244 948 1,64 85 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wśród wszystkich odmownych decyzji, które wydały OPS-y, 

w 2011 roku 18% stanowiły decyzje odmowne z przyczyny braku 

środków i było ich ponad dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich.  

Tabela 36. Wskaźnik odmów z powodu braku środków 

Rok 

liczba decyzji 
odmownych  
z powodu 

braku środków 

liczba 
wszystkich 

decyzji 
odmownych 

wartość 
wskaźnika 

(k1/K2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 229 3 465 7 X 

2010 406 5 340 8 114 

2011 731 4 087 18 225 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wysokość zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

uzależniona jest od kryterium dochodowego i kwot minimalnych 

określonych odgórnie, dlatego wskaźniki związane z wysokością zasiłków 

zostały pominięte ze względu na niewielką wartość dla analizy.  
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10.2. Wskaźniki w powiatach 

Wskaźnik profesjonalizacji kadry informuje nas o odsetku 

zatrudnionych osób posiadających specjalizację z organizacji pomocy 

społecznej. Z tabeli wynika, że coraz większa część kadry dokształca się 

w tym zakresie i wartość wskaźnika na przestrzeni ostatnich lat rosła  

z coraz większą dynamiką.  

Tabela 37. Wskaźnik profesjonalizacji kadry PCPR 

Rok 

kierownicy  
i pracownicy 

socjalni 
posiadający 
specjalizację  
z organizacji  

pomocy 
społecznej 

pozostali 
pracownicy 
posiadający 
specjalizację  
z organizacji  

pomocy 
społecznej* 

liczba 
wszystkich 

zatrudnionych 
w PCPR 

wartość 
wskaźnika 

(k1+k2)/k3)x100% 

(wartość 
procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 5 

2009 30 8 327 12 X 

2010 32 13 336 13 108 

2011 37 14 344 15 115 

* nie ujęci w kolumnie 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Z ogółu zatrudnionych w PCPR pracowników socjalnych w 2011 roku 

19% posiadało specjalizację I stopnia w zawodzie. Wartość wskaźnika  

w roku oceny wzrosła, w porównaniu do lat ubiegłych. 

Tabela 38. Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych I 

Rok 

liczba 
pracowników 
socjalnych 

posiadających 
specjalizację I 
st. w zawodzie 

liczba 
wszystkich 

pracowników 
socjalnych 

zatrudnionych 
w PCPR 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 12 67 18 X 

2010 12 69 17 94 

2011 13 69 19 112 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych II w dwóch 

ostatnich latach był stały. Oznacza to, nie uległa zwiększeniu liczba 

pracowników socjalnych posiadających specjalizację II stopnia  

w zawodzie. 

Tabela 39. Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych II 

Rok 

liczba 
pracowników 
socjalnych 

posiadających 
specjalizację II 
st. w zawodzie 

liczba 
wszystkich 

pracowników 
socjalnych 

zatrudnionych 
w PCPR 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 2 67 3 X 

2010 3 69 4 133 

2011 3 69 4 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej w roku oceny uległ 

pogorszeniu w stosunku do lat ubiegłych (liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej rośnie dużo szybciej, niż liczba pracowników 

socjalnych). Na tą samą ilość osób korzystających z pomocy przypada 

coraz mniejsza liczba pracowników socjalnych. Wartość 276 oznacza,  

że na 276 osób korzystających z pomocy PCPR, przypada jeden 

pracownik socjalny. 

Tabela 40. Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej 

Rok 
liczba osób 

korzystających 
z pomocy 

liczba 
wszystkich 

pracowników 
socjalnych 

zatrudnionych 
w PCPR  

w przeliczeniu 
na etaty 

wartość 
wskaźnika 

k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 15 686 60,30 260 X 

2010 15 187 63,30 240 92 

2011 17 744 64,30 276 115 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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28% osób korzystających z pomocy PCPR skorzystało w 2011 roku  

z pracy socjalnej świadczonej przez pracowników jednostki. Wartość 

wskaźnika nieznacznie spadła w porównaniu do roku poprzedniego. 

Tabela 41. Wskaźnik pracy socjalnej PCPR 

Rok 

liczba osób 
korzystających 

z pracy 
socjalnej 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 
PCPR 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 4 139 15 686 26 X 

2010 4 518 15 187 30 115 

2011 4 909 17 744 28 93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wskaźnik obciążenia pracowników socjalnych informuje nas o liczbie 

osób, które zostały objęte pracą socjalną przez jednego pracownika 

socjalnego. Zauważyć można, że z każdym rokiem pracownicy socjalni 

obejmują swoją pracą coraz większą liczbę osób. 

Tabela 42. Wskaźnik obciążenia pracowników socjalnych PCPR 

Rok 
liczba osób 

objętych pracą 
socjalną 

liczba 
pracowników 
socjalnych w 

przeliczeniu na 
etaty 

wartość 
wskaźnika 

k1/k2 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 4 139 60,30 69 X 

2010 4 518 63,30 71 103 

2011 4 909 64,30 76 107 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Niska wartość wskaźnika kontraktów socjalnych oznacza, że wśród 

korzystających z pomocy PCPR, niewielka liczba osób korzysta z tej 

formy wsparcia, jednakże w 2011 r. sytuacja uległa znacznemu 

polepszeniu, wskaźnik wzrósł o 100%. 
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Tabela 43. Wskaźnik kontraktów socjalnych 

Rok 

liczba osób z 
zawartym 

kontraktem 
socjalnym* 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 
PCPR 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 137 15 686 1 X 

2010 178 15 187 1 100 

2011 274 17 744 2 200 

* dotyczy osób, które podpisały kontrakt (nie wliczając członków ich rodzin, którzy również mogą 

być beneficjentami kontraktu) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Wskaźnik interwencji kryzysowej PCPR pozostaje na podobnym 

poziomie w analizowanym okresie. W 2011 roku odsetek osób 

korzystających z interwencji kryzysowej stanowił 15% wszystkich 

korzystających z pomocy PCPR. 

Tabela 44. Wskaźnik interwencji kryzysowej PCPR 

Rok 

liczba osób 
korzystających 
z interwencji 
kryzysowej 

liczba osób 
korzystających 

z pomocy 
PCPR 

wartość 
wskaźnika 

(k1/k2)x100% 
(wartość 

procentowa) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 2 294 15 686 15 X 

2010 2 450 15 187 16 107 

2011 2 646 17 744 15 94 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

W roku oceny powiatowe centra pomocy rodzinie w województwie 

podkarpackim zaspokoiły w 82% potrzeby miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy. Oznacza to, że na 100 osób, które zgłaszają 

potrzebę takiej formy wsparcia, 82 zostało umieszczonych w tego typu 

placówkach. 
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Tabela 45. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc  
w środowiskowych domach samopomocy 

Rok 

liczba osób 
umieszczonych 

w 
środowiskowych 

domach 
samopomocy 

liczba osób 
oczekujących 

na 
umieszczenie w 
środowiskowych 

domach 
samopomocy 

wartość 
wskaźnika 
(k1x100)/ 
(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 167 22 88 X 

2010 106 30 78 89 

2011 117 26 82 105 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Powiatowym centrom pomocy rodzinie nie udało się w 2011 roku 

umieścić wszystkich osób potrzebujących w mieszkaniach chronionych. 

Wynika to z niedoboru liczby mieszkań chronionych, do których mają 

dostęp PCPR-y, w stosunku do liczby osób potrzebujących schronienia  

w tej formie. W latach ubiegłych potrzeby te były zaspokojone  

w związku z mniejszą liczbą zgłaszających się po pomoc osób. 

Tabela 46. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach 
chronionych 

Rok 

liczba osób 
umieszczonych 

w 
mieszkaniach 
chronionych 

liczba osób 
oczekujących 

na 
umieszczenie 

w 
mieszkaniach 
chronionych 

wartość 
wskaźnika 
(k1x100)/ 
(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 18 0 100 X 

2010 26 0 100 100 

2011 38 3 93 93 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 

Pomimo stosunkowo dużej liczby domów pomocy społecznej, 

powiatowe centra pomocy rodzinie nie są w stanie zapewnić miejsca  

w tych placówkach wszystkim osobom wymagającym tego typu opieki. 

Związane jest to z coraz szybszym starzeniem się społeczeństwa. 

Jednakże, tworzone są nowe placówki tego typu i istnieje coraz więcej 
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możliwości na pozyskanie środków dla DPS, stąd w 2011 roku wskaźnik 

zaspokojenia potrzeb miejsc w DPS o zasięgu ponadgminnym wzrósł  

o 6% w stosunku do roku poprzedniego. 

Tabela 47. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach 
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

Rok 

liczba osób 
umieszczonych 

w 
ponadgminnych 
domach pomocy 

społecznej 

liczba osób 
oczekujących 

na 
umieszczenie w 
ponadgminnych 
domach pomocy 

społecznej 

wartość 
wskaźnika 
(k1x100)/ 
(k1+k2) 

dynamika 
(wartość 

procentowa) 

 
1 2 3 4 

2009 780 116 87 X 

2010 846 154 85 98 

2011 976 95 91 107 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS. 
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Wnioski i rekomendacje 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd 

województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej  

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 

Wśród tych zasobów znajdują się w szczególności infrastruktura, 

kadra, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący  

i realizujący. Natomiast, zgodnie z interpretacją Instytutu Rozwoju 

Służb Społecznych jednostki były zobowiązane do uwzględnienia 

jedynie placówek, które dofinansowują. Należałaby to zweryfikować 

i umieścić w instrukcji wypełniania formularzy. 

 Jednostki przed wypełnieniem sprawozdania nie zapoznały się  

z objaśnieniami dotyczącymi wypełniania poszczególnych komórek 

sprawozdania, które były dostępne w Statystycznej Aplikacji 

Centralnej, skąd pojawiły się błędy w postaci źle obliczonego 

średniomiesięcznego kosztu prowadzenia i utrzymania zasobu 

pomocy społecznej (tabela 2.7 OZPS). 

 Należy wprowadzić obowiązek zaznajomienia się z instrukcją 

wypełniania formularzy przez wszystkie jednostki (dobrym sposobem 

byłoby, aby włączała się ona automatycznie przed wypełnieniem 

formularza). 

 Pracownicy świadczeń rodzinnych, zostali pominięci w narzędziu 

oceny zasobów pomocy społecznej. 

 Zauważono wzrost liczby pracowników administracyjnych  

i socjalnych, którzy podwyższają swoje kwalifikacje o specjalizację  

w zakresie organizacji pomocy społecznej i zawodu pracownika 

socjalnego. 

 Rekomenduje się dostosowanie liczby etatów pracowników socjalnych 

do zmieniającej się liczby beneficjentów korzystających z pomocy 

społecznej. 
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 W projektach EFS w gminach w 2011 r. wzięło udział 4 787 osób, 

natomiast w powiatach – 2 723 osób. 

 Wskazane jest, aby liczba osób zatrudnionych w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego – (prace interwencyjne, staże, roboty publiczne) 

dostosowana była do potrzeb beneficjentów. 

 W 2011 roku na Podkarpaciu nastąpił wyraźny wzrost liczby 

wypełnionych niebieskich kart. 

 W województwie tworzone są nowe placówki typu DPS i istnieje coraz 

więcej możliwości na pozyskanie środków dla DPS, stąd w 2011 roku 

wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej 

o zasięgu ponadgminnym wzrósł o 6% w stosunku do roku 

poprzedniego. 

 Należy podjąć działania skutkujące zmniejszeniem liczby osób 

oczekujących na umieszczenie w środowiskowych domach 

samopomocy. 

 Wskazane jest pozyskiwanie nowych środków finansowych z różnych 

źródeł na produktywną realizację zadań inwestycyjnych na terenie 

gmin i powiatów. 

 

 W województwie podkarpackim maleje liczba osób, którym gminy 

przyznały decyzją świadczenie we wszystkich kategoriach przyczyn, 

oprócz przemocy w rodzinie i opuszczania zakładu karnego, gdzie 

liczba tych osób rośnie. 

 Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy społecznej  

w województwie podkarpackim w 2011 roku były bezrobocie  

(55% osobom przyznano pomoc z tej przyczyny) oraz ubóstwo, które 

są ze sobą zazwyczaj powiązane. 

 Najwięcej środków finansowych gminy województwa przeznaczyły  

w 2011 r. na zasiłki celowe (19,5% ogółu świadczeń). 

 W województwie podkarpackim w 2011 r. funkcjonowało na terenie 

gmin 287 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, z usług 

których skorzystało 16 658 osób. 
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 Rodzajem placówki pomocy społecznej, która posiada najwięcej 

jednostek organizacyjnych na Podkarpaciu jest środowiskowy dom 

samopomocy. Z usług tego typu placówek skorzystało w 2011 roku  

1 774 osoby. Zbliżona liczba osób skorzystała również z usług 

świadczonych przez takie instytucje, jak: klub seniora (1 773), 

uniwersytet III wieku (1 732). 

 Ośrodki pomocy społecznej w 2011 r. udzieliły wsparcia na podstawie 

decyzji o świadczeniach 169 593 osobom. 

 Wśród ośrodków wsparcia największe zapotrzebowanie  

na zwiększenie zasobów pomocy społecznej występowało w 2011 r.  

w przypadku środowiskowych domów samopomocy (18,3 mln zł). 

 Najmniejsze potrzeby finansowe gminy Podkarpacia zgłaszały  

na kluby seniora oraz rodzinne domy pomocy. 

 Kadra ośrodków pomocy społecznej to w przeważającej części 

pracownicy socjalni. 

 Konieczne jest egzekwowanie ustawowego obowiązku zatrudniania 

minimum 1 pracownika socjalnego na 2.000 mieszkańców danej 

gminy 

 Całkowite roczne koszty prowadzenia i utrzymania ośrodków pomocy 

społecznej w 2011 r. wyniosły w skali województwa 119 053 mln. zł. 

 Ośrodki pomocy społecznej w województwie podkarpackim 

przeznaczają niewielkie kwoty na inwestycje w stosunku do ogólnych 

nakładów przeznaczanych na funkcjonowanie. 

 Największe nakłady w ramach realizacji zadań własnych w obszarze 

pomocy społecznej gminy przeznaczają na utrzymanie ośrodka 

pomocy społecznej. Ponadto, gminy wydatkują znaczne kwoty  

na zasiłki i pomoc w naturze, jednakże środki te z roku na rok maleją. 

 Gminy przeznaczają najmniej na dofinansowanie takich placówek,  

jak CIS, KIS, czy WTZ. 

 W zakresie zadań zleconych, najwyższe kwoty, zdecydowanie 

przewyższające pozostałe wartości, gminy wydatkowały  

na świadczenia rodzinne i alimenty (1,6 mld zł w roku 2011). 
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 W roku 2010 i 2011 znaczące środki pochłonęło usuwanie skutków 

powodzi, które dotknęły region Podkarpacia. 

 W województwie podkarpackim w 2011 r. niemal każda gmina  

(157 jednostek) realizowała projekty dofinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 28,5 mln zł.  

W powiatach natomiast, realizowanych było 28 projektów, w których 

środki EFS stanowiły 13,3 mln zł. 

 Należy zintensyfikować działania, mające na celu propagowanie 

wiedzy wśród OPS nt. możliwości pozyskiwania i wykorzystania 

środków UE 

 Pomimo nieznacznego wzrostu liczby zleceń dla organizacji 

pozarządowych, wartość zleceń gmin w zakresie specjalistycznych 

usług opiekuńczych znacząco zmalała na przestrzeni ostatnich lat 

(ponad 3-krotnie). 

 Od roku 2009 stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających 

wykształcenie wyższe do liczby wszystkich pracowników socjalnych 

zatrudnionych w ośrodkach corocznie systematycznie zwiększa się. 

 W roku 2009 wartość procentowa wskaźnika profesjonalizacji kadry 

ośrodka wynosiła 8%. W kolejnych latach odnotowano niewielki 

wzrost wskaźnika – o 1% w skali roku. Wzrost liczby wszystkich 

zatrudnionych w OPS osób był proporcjonalny do wzrostu liczby 

pracowników socjalnych posiadających specjalizację I stopnia  

w zawodzie. W 2011 roku ośrodki pomocy społecznej na Podkarpaciu 

nie wzbogaciły się o pracowników socjalnych posiadających 

specjalizację II stopnia w zawodzie. 

 W 2011 r. 8% wszystkich zatrudnionych w ośrodkach osób stanowili 

stażyści, osoby wykonujące prace interwencyjne, itp. To dużo mniej 

niż w latach poprzednich (odpowiednio 14% i 18%). Spadek ten 

spowodowany jest zmniejszeniem środków jakie urzędy pracy 

otrzymują na ten cel. 
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 W roku 2011 - 79% gmin realizowało projekty w ramach środków UE, 

a 23% realizowało programy osłonowe. Tylko 9% gmin realizowało 

zadania konkursowe MPiPS. 

 W gminach Podkarpacia w 2011 roku liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosiła 

80 osób. 

 W każdym roku coraz więcej osób korzystających z pomocy 

społecznej stanowią osoby, którym przyznano pomoc z przyczyny 

bezrobocia. 

 W województwie korzystający z pomocy społecznej z powodu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby w analizowanym okresie stanowili 

raczej stały odsetek (ok. 30%) ogółu korzystających z pomocy 

społecznej, pomimo nieznacznego spadku liczby tych osób 

w 2011 roku. 

 Wskaźnik pomocy z powodu niepełnosprawności pozostawał  

na podobnym poziomie (25%), jednakże liczba korzystających  

z pomocy społecznej z tej przyczyny co roku spada. 

 Liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezradności 

opiekuńczo– wychowawczej, w stosunku do roku 2009, w następnych 

latach maleje - odpowiednio o 259 osób w roku 2010  

oraz o 1 342 osoby w roku 2011. 

 Liczba osób lub rodzin oczekujących na lokal socjalny utrzymuje się 

na dość wysokim poziomie w stosunku do ogółu osób, które zgłaszają 

taką potrzebę. 

 Potrzeby w zakresie dostępu do miejsc w domach pomocy społecznej 

są na bieżąco zaspokajane przez gminy. 

 Liczba mieszkań chronionych jest wystarczająca w stosunku do liczby 

oczekujących na umieszczenie w takim lokalu. W roku 2011 nastąpił 

nagły wzrost liczby osób korzystających z tego świadczenia. 

 Liczba miejsc pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla 

bezdomnych i innych placówkach tego typu jest stale 

niewystarczająca. W każdym roku liczba osób korzystających  
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z pomocy społecznej z przyczyny bezdomności przewyższała liczbę 

miejsc dostępnych w tych placówkach. 

 Kontraktem socjalnym według OPS w województwie, czyli pisemną 

umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, objętych było tylko 

3% korzystających z pomocy. W omawianym okresie odsetek liczby 

kontraktów socjalnych nie uległ zmianie. 

 Na każde 100 wydanych przez ośrodki pomocy społecznej  

w województwie podkarpackim średnio 1 lub 2 decyzje były 

odmowne. 

 Wśród wszystkich odmownych decyzji, które wydały OPS-y, w 2011 

roku 18% stanowiły decyzje odmowne z przyczyny braku środków  

i było ich ponad dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich. 

 

 Rodziny zastępcze według danych z powiatów w 2011 roku były tą 

składową obszaru pomocy społecznej, która w największym stopniu 

korzystała ze wsparcia. 

 W związku z faktem, iż w województwie podkarpackim nie ma osób 

posiadających status uchodźcy, w 2011 roku powiatowe centra 

pomocy rodzinie nie udzieliły pomocy w zakresie indywidualnego 

programu integracji żadnemu uchodźcy. 

 Według PCPR, rodzajem placówki pomocy społecznej, która posiada 

najwięcej jednostek organizacyjnych na Podkarpaciu jest dom 

pomocy społecznej. Ze wsparcia tego typu placówek skorzystało  

w 2011 r. 5 004 osób. 

 Powiatowe centra pomocy rodzinie przyznały w roku 2011 decyzją 

świadczenie 4 777 osobom. 

 Powiaty wskazały, że w 2011 r. powiatowe centra pomocy rodzinie 

największe potrzeby finansowe w zakresie zwiększenia zasobów 

pomocy społecznej zgłaszały na wydatki związane z domami pomocy 

społecznej. 

 W powiatowych centrach pomocy rodzinie funkcję kierowniczą pełnią 

w 95% osoby z wyższym wykształceniem. Ponad połowa osób  
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na stanowisku kierowniczym posiada również specjalizację w zakresie 

organizacji pomocy społecznej. 

 Ze sprawozdań otrzymanych z 21 powiatowych centrów pomocy 

rodzinie (jednostki miast na prawach powiatu dane dotyczące 

funkcjonowania wypełniały w części dla gmin) wynika, że w 2011 r. 

całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania tych jednostek 

wyniósł 16,9 mln zł. Zauważyć również można, że z każdym rokiem 

koszty te znacząco wzrastają. 

 Z przesłanych przez PCPR danych wynika, że jednostki w ostatnich 

dwóch latach nie przeznaczały środków finansowych na inwestycje. 

 Z nadesłanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie sprawozdań 

wynika, że na realizację zadań własnych w 2011 r. powiaty 

wydatkowały 183,7 mln zł. 

 Na realizację zadań zleconych powiaty w 2011 r. wydatkowały 22,6 

mln zł. 

 W ciągu ostatnich trzech lat powiatowe centra pomocy rodzinie nie 

zlecały świadczenia usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym. 

 Wartość zleceń powiatów na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

na prowadzenie placówek pomocy społecznej w województwie 

podkarpackim systematycznie wzrasta od 2009 roku.  

 Z ogółu zatrudnionych w PCPR pracowników socjalnych w 2011 roku 

19% posiadało specjalizację I stopnia w zawodzie. Wartość wskaźnika 

w roku oceny wzrosła, w porównaniu do lat ubiegłych. 

 „Wskaźnik profesjonalizacji pracowników socjalnych II” w dwóch 

ostatnich latach był stały. Oznacza to, że pracownicy socjalni PCPR  

w roku oceny nie uzyskali II stopnia specjalizacji. 

 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej w roku oceny uległ 

pogorszeniu w stosunku do lat ubiegłych (liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej rośnie dużo szybciej, niż liczba pracowników 

socjalnych). W efekcie na ilość osób korzystających z pomocy 

przypada coraz mniejsza liczba pracowników socjalnych. 
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 28% (4 909) osób korzystających z pomocy PCPR skorzystało 

w 2011 roku z pracy socjalnej świadczonej przez pracowników 

jednostki. 

 Zauważono, że z każdym rokiem pracownicy socjalni w PCPR 

obejmują swoją pracą coraz większą liczbę osób. 

 Niska wartość wskaźnika kontraktów socjalnych oznacza, że wśród 

korzystających z pomocy PCPR, niewielka liczba osób korzysta z tej 

formy wsparcia, jednakże w 2011 r. sytuacja uległa znacznemu 

polepszeniu, wskaźnik wzrósł o 100%. 

 Wskaźnik interwencji kryzysowej PCPR pozostaje na podobnym 

poziomie w analizowanym okresie. Osoby korzystające z interwencji 

kryzysowej stanowią 15% wszystkich korzystających z pomocy PCPR. 

 W roku oceny powiatowe centra pomocy rodzinie w województwie 

podkarpackim zaspokoiły w 82% potrzeby miejsc w środowiskowych 

domach samopomocy. Oznacza to, że 82% spośród osób, które 

zgłaszają potrzebę takiej formy wsparcia, zostało umieszczonych  

w tego typu placówkach. 

 Powiatowym centrom pomocy rodzinie nie udało się w 2011 roku 

umieścić wszystkich osób potrzebujących w mieszkaniach 

chronionych. Wynika to z niedoboru liczby mieszkań chronionych,  

do których mają dostęp PCPR-y, w stosunku do liczby osób 

potrzebujących schronienia w tej formie. W latach ubiegłych potrzeby 

te były zaspokojone w związku z mniejszą liczbą zgłaszających się  

po pomoc osób. 

 Pomimo stosunkowo dużej liczby domów pomocy społecznej, 

powiatowe centra pomocy rodzinie nie są w stanie zapewnić miejsca 

w tych placówkach wszystkim osobom wymagającym tego typu 

opieki. Związane jest to z coraz szybszym starzeniem się 

społeczeństwa. 
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