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Podsumowanie programów 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
woj. świętokrzyskie

137 tys.

7,1 mln zł
13,7 mln zł
6,6 mln zł
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43 690
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1 109

394

92 528

1 923

184 tys. 3,66 mld zł*

82,3 mln zł

Liczba dzieci*

Liczba dzieci*

Liczba miejsc*

Nowe miejsca 
Maluch+

Liczba 
placówek

Liczba miejsc
opieki

Środki**

Środki**

Liczba użytkowników KDR

Dofinansowane 
istniejące miejsca

wzrost 2015 do 2020

wzrost 2015 do 2020

235

106 420

1 495

2015

2020**

7,8% 44 1 523
15% 116 3 175
92,3% 163,6% 108,5%
wzrost 2015 do 2020

Żłobki, kluby
dziecięce
i dzienni

opiekunowie

Odsetek dzieci 1-2 lata 
objętych opieką (z nianiami)

*dane z umów   ** dane  wg stanu na 30.06.2020 r.

*dane na 13.07.2020 r.

**od początku trwania programu do 31.07.2020 r., bez kosztów obsługi*stan na 31.07.2020 r.

* w 2019 r.    **łącznie w 2018 i 2019 roku, bez kosztów obsługi



Środki na uruchomienie 
i działalność*

Liczba nowych
placówek

Edycja

Środki*

Liczba 
projektów*

2015

2015

2015

2019

2020*

2019

13,2 mln zł
25,7 mln zł
12,5 mln zł

4

WTZ

36

0 0,9 mln zł

31

17,3 mln zł 1 259
28,1 mln zł 1 555
10,8 mln zł 296

960

16

47

1,17 mln zł

39

33

8 221 735

4,2 mln zł**

4,46 mln zł

3,3 mln zł

1 116

Liczba placówek

Istniejące placówki 
z dofinansowaniem

Liczba gmin, które przystąpiły do programu*

Liczba osób 
uczestniczących 
w projektach*

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
wśród uczestniczących*

Liczba miejsc

Środki

Środki*

wzrost 2015 do 2019

wzrost 2015 do 2019

wzrost 2015 do 2020

*w latach 2016-2020

Placówki oferujące osobom nie-
pełnosprawnym, niezdolnym do 
podjęcia pracy, możliwość reha-
bilitacji społecznej i zawodowej 
w zakresie pozyskania lub przy-
wracania umiejętności niezbęd-
nych do podjęcia zatrudnienia.

Wieloletni program (2015-2020), 
którego celem jest zwiększenie 
aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym seniorów poprzez 
rozbudowę sieci dziennych domów 
i klubów „Senior+”. Od 2017 roku 
program „Senior+” jest realizo-
wany w formule rozszerzonej, 
która pozwoliła m.in. na tworze-
nie klubów „Senior+” (uprosz-
czona forma dziennych domów.

Celem realizowanego od 2018 
roku programu jest poprawa do-
stępności do usług opiekuńczych 
oraz specjalistycznych usług opie-
kuńczych osobom samotnym 
w wieku 75 lat i więcej, które miesz-
kają na terenie małych gmin, tj. do 
60 tys. mieszkańców.  

Środki na działalność* Liczba uczestnikówWarsztaty
Terapii
Zajęciowej

12

3 156

33

* wykonanie

* wykonanie

** na utworzenie nowych miejsc i funkcjonowanie już istniejących

* dane na podstawie złożonych ofert

Wieloletni program, którego ce-
lem jest poprawa jakości i pozio-
mu życia osób starszych oraz za-
gospodarowanie ich potencjału 
poprzez umożliwienie im aktyw-
ności społecznej. W ramach pro-
gramu dofinansowywane są pro-
jekty organizacji pozarządowych. 

ASOS 2014-2020

ŚDS Środowiskowe
Domy
Samopomocy

Ośrodki wsparcia dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi , w tym śro-
dowiskowe domy samopomocy. 
Uczestnicy mają możliwość rozwo-
ju osobistego, chociażby poprzez 
naukę nowych umiejętności lub 
też  podtrzymywanie umiejętności 
zdobytych wcześniej np. w zakresie 
czynności dnia codziennego i funk-
cjonowania w życiu społecznym.

* zapotrzebowanie zgłoszone w 2020 r.



Rodzicielskie świadczenie uzu-
pełniające dla osób, które wycho-
wały co najmniej czworo dzieci, 
a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie 
mając prawa do świadczeń nawet 
na minimalnym poziomie.

z ZUS

z KRUS

Liczba przyznanych świadczeń*

582 tys.

Od października 2019 r. osoby niepełnosprawne otrzymują 
nowe świadczenie w wysokości do 500 złotych miesięcznie. 
Dodatkowe środki służą do zaspokajania ich życiowych po-
trzeb, gdyż na co dzień borykają się z wydatkami związanymi 
z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną. Na nowe 
świadczenie w 2020 r. przeznaczono 4,5 mld zł.

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB 
NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

MINIMALNA EMERYTURA I RENTA

* dane na 31.07.2020 r.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rząd przywiązuje szczególną wagę do wzrostu minimalnych 
rent i emerytur, co wpisuje się w liczne działania zmierzające 
do poprawy sytuacji grup najuboższych. W latach 2016-2020 
wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniósł 
36 proc. (z 882,56 zł do 1200 zł).

1 604

1 668

64

W 2019 r. wypłacone zostało jedno-
razowe świadczenie pieniężne, tzw. 
Emerytura + dla wszystkich eme-
rytów i rencistów w kwocie najniż-
szej emerytury 1100 zł brutto, bez 
względu na wysokość pobieranego 
świadczenia. Od 2020 r., już jako 
tzw. trzynasta emerytura, świadcze-
nie wypłacane jest emerytom i ren-
cistom każdego roku.

Liczba uczestników

Stopa 
bezrobocia

2015*

2020*

Liczba
bezrobotnych

spadek 2015 do 2020

SYTUACJA NA RYNKU PRACY POZIOM WYDATKÓW PKB NA RZECZ RODZIN

-32,3%
*dane z lipca danego roku

2015

2020*

1,78%
4%
124,7%
wzrost 2015 do 2020

67,3 tys.
45,9 tys.
31,8%

12,7%
8,6%

* prognoza

2015 2017

2021* 2021*
1 750 zł 13 zł
2 800 zł 18,3 zł

PŁACA MINIMALNA MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

1 050 zł 40,8%
wzrost 2015 do 2021 wzrost 2017 do 2021

*propozycja rządu

* dane na 31.07.2020 r.

Liczba przyznanych świadczeń w woj. świętokrzyskim*

Liczba osób objętych świadczeniem* Środki*

11,7 mld zł9,8 mln

w tym 285 tys. rencistów socjalnych

*w 2020 r.



Rodzina 500+
Program „Rodzina 500+” wprowadzono 1 kwietnia 2016 r. To nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Od 
1 lipca 2019 r. świadczeniem objęte są wszystkie dzieci bez względu na dochód rodziny. Wsparcie otrzymują także dzieci 
przebywające w pieczy zastępczej. Programem objętych jest 6,5 mln dzieci.

Dobry Start
Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od 2019 r. 
objęci są nim także uczniowie szkół dla dorosłych i policealnych. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. 
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

Maluch+
Program „Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Na dofinansowanie powstania 
i utrzymania miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w 2021 r. przeznaczyło 450 mln zł. O środki z programu mogą starać się gminy, powiaty, samorządy województwa, 
osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, a także uczelnie.

Minimalna stawka godzinowa
1 stycznia 2017 r. zaczęła obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie 
określonych umów zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Minimalna stawka godzinowa jest 
waloryzowana wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Likwidacja syndromu pierwszej dniówki
Od 1 września 2016 r. każdy pracodawca jest obowiązany zawrzeć z pracownikiem umowę na piśmie albo potwierdzić 
mu na piśmie warunki pracy jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. To rozwiązanie problemu tzw. syndromu pierwszej 
dniówki. Poprzednie przepisy pozwalały na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pra-
cy. Pozwalało to odwlekanie zawarcia umowy, a w razie kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest pierwszy dzień w pracy.

Równa płaca bez względu na staż
Od stycznia 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – otrzymują takie samo wynagrodzenie. Przed zmianą 
pracownicy przez pierwszy rok pracy otrzymywali co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia, obecnie – co najmniej 
pełną jego wysokość.

Wynagrodzenie minimalne bez wliczania dodatków
Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się dodatku za pracę w nocy. Od 2020 roku również dodatek za staż pracy 
nie ma wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Reforma emerytalna
1 października 2017 r. przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawa określa 
minimalny wiek, w jakim można przejść na emeryturę. Celem zmiany było przede wszystkim umożliwienie podjęcia 
samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę 
o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie.

Mama 4+
Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować 
co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej.

Fundusz Solidarnościowy
W ramach uruchomionego w 2018 roku Funduszu (wtedy pod nazwą Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych) finansowane są m.in. cztery resortowe programy wspierające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów: 
„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa” dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 
„Centra opiekuńczo-mieszkalne” i program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Łączny budżet programów 
w 2020 r. to 270 mln zł.

twitter.com/mrpips_gov_pl

Bądź na bieżąco z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zapisz się na newsletter. 
Więcej informacji na stronie www.gov.pl/rodzina. 

facebook.com/mrpipsRP instagram.com/mrpips_gov_pl


